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1. УВОД
1.1 Цел, задачи и метод на изследването
Предложената разработка представлява съпоставително
билатерално изследване, тоест при това съпоставяне участват по
равностоен начин българският и немският език.
Българският език е славянски език, причисляван също към
групата на балканските езици, а немският език се отнася към
германските езици, но въз основа на посочвания за двата езика
общ индоевропейски произход може да се отбележи, че
съпоставянето се извършва между далечнородствени езици.
Основната цел на изследването се свежда до това, с помощта
на синхронен ономасиологичен анализ да се съпоставят немски и
български фразеологизми, отразяващи определени ценностни
ориентации, присъщи на немскоезичната и на българската
културна общност.
В съответствие с тази основна цел са формулирани следните
задачи:
1. Да се състави корпус от фразеологизми, в които са
отразени:
- ценностни ориентации на немскоезичната културна
общност
- ценностни ориентации на българската културна общност.
2. Да се опишат ценностните модели на българската и на
немскоезичната културна общност, отразени във
фразеологичните системи на двата езика, както и
отделните културни измерения, чрез които се измерват
различните ценности.
3. Чрез синхронен съпоставителен анализ да се изтъкнат
специфични културни особености, намерили отражение
във фразеологичните системи на двете общности.
4. При съпоставителния анализ да се потърсят и анализират:
общите положения, приликите и разликите между
компонентите на ценностните модели, отразени във
фразеологичните системи на двата езика.
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5. Да се обобщят резултатите от съпоставителния анализ и
да се направят съответните изводи.
Решението на поставените задачи определя избора на
билатерален метод на съпоставяне. С помощта на билатералния
метод се противопоставят съпоставими явления (фразеологизми)
от българския и немския език, при което те са равнопоставени.
Билатералният метод установява както приликите, така и
разликите в изследваните лингвистични явления.
Като изходна величина при съпоставянето служи терциум
компарационис (tertium comparationis – срв. Rein 1983:4), който е
базата за съпоставка, независеща от двата съпоставяни обекта: в
ролята на терциум компарационис „би трябвало да бъде трета
система, еднакво независима от съпоставяните езици” (Легурска
2009:5).
При ономасиологичния подход терциум компарационис е
винаги съдържателен,1 т.е. в настоящото изследване се изхожда
от семантичната категория ценностни ориентации и се търсят
проявите им във фразеологията на двата езика. Той позволява да
бъдат много по-обстойно обхванати и представени както
явленията, характерни за всеки един от съпоставяните езици, така
и структурата и начинът им на функциониране (срв. Rein 1983:5).
Използването на съдържателен терциум компарационис
предполага ономасиологичен подход2, при който се задава
въпросът: „Какви средства са налице в език А и в език Б за
изразяване на заложеното в терциум компарационис?” При този
подход става ясно, че въпросните средства могат да се различават
1

Една от възможностите за формулиране на терциум компарационис е
„еталонът да бъде конструкт, образуван от семантични признаци” (срв.
Легурска 2009:5). Терциум компарационис като база за съпоставяне при
семасиологичния подход може да бъде формален или смесен (срв.
Dimova 2001:411). По-подробно относно въпроса за идентифициране на
различни видове терциум компарационис вж. в За еталона на
съпоставка (терциум компарационис) в лексикалните изследвания (срв.
Легурска 2009:3-9).
2
Аспекти на съпоставително немско-българско изследване в областта
на фразеологията разглежда Вапорджиев, който акцентува върху
ономасиологичния подход (срв. Vapordžiev 1999:139 и сл.).
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в зависимост от спецификата на сравнените езици и в зависимост
от формулираното в терциум компарационис.
Тази диференциация, от една страна, е израз на различията на
отделните езикови системи, а от друга – израз на установеното,
фиксираното (с оглед на съпоставянето)
в терциум
компарационис. Това обстоятелство насочва към определена
относителност на всяко езиково сравнение.
Терциум компарационис обхваща отделни езикови явления,
които семантично се съгласуват с оглед на формулираното в него.
Ето защо терциум компарационис като база за съпоставяне и
съпоставимост се обуславят взаимно. Следователно и в двата
езика се обхващат явления, съответстващи на терциум
компарационис, и поради това сравними едно с друго явления. 3
Важен момент представлява изискването „двата съпоставяни
езика да се опишат в един и същ модел, който след това да се
използва в съпоставителния анализ” (Rein 1983:89).4
Семантичен терциум компарационис в това изследване
представляват ценностни ориентации на двете културни
общности, както и символното значение на отделни компоненти в
структурата на ексцерпираните фразеологизми.
Обект на съпоставително изследване са двата езика:
български и немски. Предмет на изследване са фразеологичните
системи на двата езика, разглеждани като субсистеми и поконкретно – установяването на прилики и разлики на ниво
фразеология.
Особено значение при съпоставката имат и въпроси като:
1. Колко типични и характерни за дадена културна
общност са традиционните ценности, синтезирани във
фразеологичното богатство на тази общност?
2. Доколко оправдано и научно обосновано е
твърдението, че едни или други ценности на
съответната културна общност са намерили отражение
3

Терциум компарационис в съпоставката могат да бъдат и „формално
изразени езикови категории, логико-семантични критерии […] езикови
универсалии” (Легурска 2009:7).
4
Тук и навсякъде в тази работа преводите на цитатите от немски и от
руски език са мои, А. И.
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във фразеологията на нейния език, като се има
предвид огромният брой заемки и преводи, неизбежно
съпътстващи процеса на разширяване и обогатяване
на фразеологичния фонд на този език?
1.2. Описание на корпуса на изследването
Корпусът съдържа 4 114 фразеологизма: 2 265 немски и
1849 български фразеологизма. Вариантите на фразеологизмите
не се отчитат отделно и са поместени с наклонена черта (един
след друг).5
Ценностите в двата модела са подредени според броя
фразеологизми, в които съответната ценност е намерила проява,
т. е. ценността с най-голям брой открити фразеологизми е на
първо място в корпуса. Всяка следваща ценност следва този
принцип на подредба. Този принцип е спазен както в немския,
така и в българския ценностен модел.
Фразеологизмите в корпуса от своя страна са групирани
според съответните ценности в двата модела – немски и
български. В рамките на всяка ценност се разграничават отделни
семантични групи (и подгрупи) фразеологизми, с цел постигане
на по-диференцирано групиране на фразеологизмите според
фразеологичното им значение и по-детайлно съпоставяне – както
по отношение на ценности, характерни за двете сравнявани
общности, така и при описание на особеностите на ценности,
характерни за всяка една от двете културни общности.
Начинът на представяне на примерите от корпуса е следният
(срв. Приложението, обособено в отделен том):
1. Немските
фразеолексеми
и
фразеотекстеми
са
номерирани, в курсив, посочен е източникът, следва
дословното значение на български език в средни скоби,
5

Българският корпус изобилства с варианти, в които към най-голяма
вариантност клонят глаголните компоненти. Поради ограничения обем
страници на работата е невъзможно всички ексцерпирани варианти да
бъдат включени в корпуса, поместените фразеологизми с варианти са
предложени от авторката като най-репрезентативни от нейна гледна
точка.
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фразеологичното значение, изведено от едноезични
немски фразеологични речници, в единични кавички,
следва фразеологичното значение на български в
единични кавички, респ. българско семантично
съответствие в курсив с посочен източник.
2. Българските фразеологизми са номерирани, в курсив,
посочен е източникът, следва фразеологичното значение ,
изведено от едноезични речници, в единични кавички.
Ексцерпираният фразеологичен материал представлява краен
резултат от работата както с едноезични, така и с двуезични
български и немски фразеологични речници. Работата с
емпиричния материал наложи също използване на етимологични
и тълковни речници, електронни речници и справочници. Всеки
един от тях допринесе за изграждане на корпуса от
фразеологизми в работата.
Речникът Moderne deutsche Idiomatik. Alphabetisches
Wörterbuch mit Definitionen und Beispielen на Волф Фридерих
положи основата на немската част от корпуса (срв. Friederich
1976).
Речникът Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten на Лутц
Рьорих е много ценен източник при издирване на информация за
произхода на някои фразеологизми (Röhrich 2001).
Речникът Deutsches Universalwörterbuch на Дуден бе ценен
източник на информация – както по отношение на изясняване на
някои въпроси, които възникнаха в процеса на работа, така и при
търсене на варианти на един и същ фразеологизъм (Duden 2003
[CD-ROM]).
Лексикалните варианти в двутомния Фразеологичен речник на
българския език до голяма степен допринасят за богатството на
предложения фразеологичен материал (срв. ФРБЕ 1974/1975).
Ексцерпираният корпус се допълни и от експресивните
фразеологизми – синоними от Фразеологичен синонимен речник
на българския език със съставител Ани Нанова (срв. Нанова
2005).
Сред използваните двуезични фразеологични речници може
да се посочат Немско-български фразеологичен речник, в два
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тома (НБФР 1985/2001) и Българо-немски фразеологичен речник
(БНФР 1968/1977).
Отделни примери, използвани при съпоставката, са взети от
двутомния Немско-български речник със съставители Янко
Арнаудов, Ангелина Димова и др. (НБР 1992).
При търсенето на подходящи съответствия със сходна
образна мотивация изключителна помощ оказа Речник на немски
и български пословици (Симеонова 2005).
В хода на изследването бяха включени и различни
електронни речници и справочници (срв. Библиография).
Освен различните речници са използвани български и немски
сборници с пословици и поговорки.
Сборникът
Sprichwörterlexikon.
Sprichwörter
und
sprichwörtliche Ausdrücke aus deutschen Sammlungen vom 16. Jh. bis
zur Gegenwart на Анелис и Хорст Байер обхваща пословици от
XVI век до съвременността (срв. Beyer/Beyer 1984).
Авторите на този сборник подчертават, че не са включени
пословици с чужд произход, които присъстват в други немски
сборници.
Съзнателно са пропуснати пословици с антисемитски, 6 с
националистически характер, както и различни пословици с
принизяваща употреба .
Заемките не са обозначени като такива, като причина
авторите посочват, че въпросите за трансфера на пословици като
6

Тази тенденция се забелязва при преобладаващата част от новите
издания на речници, разпространявани на немскоезичния книжен пазар.
За разлика от тях, Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das
deutsche Volk на Карл Фридрих Вилхелм Вандер съдържа най-различни
пословици с принизяващ характер, в които компоненти са етнонимите
евреи, турци, поляци, италианци и др. (срв. Wander 1977). Този факт не
е пренебрегнат от Ана Димова в статията Balkan und Europa im Spiegel
der Phraseologie, където намираме цитат на част от предговора към
речника на Вандер: „Das Deutsche Sprichwörter-Lexikon ist keine
ausgewählte Sammlung für schul- oder volksbildende Zwecke; es hat eine
sprachliche und culturwissenschaftliche Aufgabe”/„Немският лексикон с
пословици не е избрана сбирка с цел училищно или народно обучение;
той има езикова и културно-научна задача” (срв. Dimova 2004:19 и сл.).
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цяло не са получили окончателен и категоричен отговор и всеки
опит да се посочи първоначалния източник би бил
проблематичен.
Сборникът Български притчи или пословици и характерни
думи на Петко Рачев Славейков, приет за най-богатия и ценен
извор за паремиологични изследвания в България, несъмнено е
един от основните източници за ексцерпираните пословици и
поговорки в корпуса (срв. Славейков 2003). Сборникът
представлява основа за научно-обоснована конфронтация с
проблемите на българската паремиология.
Сборникът Балканска народна мъдрост. Успоредици на
български, сръбски, турски, румънски, гръцки и албански
пословици и поговорки със съставител Николай Икономов от 1968
г. предлага предлага български пословици и поговорки.
Сборникът Български пословици и поговорки със съставители
Милко Григоров и Костадин Кацаров бе използван както за
обогатяване на корпуса, така и при търсене на български
съответствия със сходна образна мотивация (Григоров/Кацаров
1986).
При изясняване на произхода на отделни ексцерпирани
фразеологизми многократно се прибягна до помощта на
Библията – (срв. Библия 2011и Die Bibel 1985).

2. ПОНЯТИЕН АПАРАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1 Ценностна ориентация. Ценностна система
Основна постановка в културологията разглежда
ценностните ориентации/ценностите като най-фундаменталните
характеристики на културата. Те са един от най-важните
параметри, които се използват при сравнение на отделни култури,
тъй като всяко общество притежава свой собствен профил,
включващ ценностните ориентации на индивидите в него (срв.
Maletzke 1996:81).
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Ценностните
ориентации са съставна част на
субективната култура и се разглеждат като източник на
междукултурни различия.
Разглеждани като предпочитани начини на поведение
(срв. Rokeach 1973:124), ценностните ориентации са в основата
на човешкото мислене и поведение (срв. Maletzke 1996:80).
Ценностната
система7
представлява
йерархична
структура, „набор от стандарти за желаното” (срв. Паспаланова
1997:175).
Базирани върху основни потребности, ценностите
представляват критерии, чрез които индивидите съотнасят и
подреждат света си – явленията, процесите, връзките в него (срв.
Maletzke 1996:80); критерии, които насочват оценките,
действията, изборите, цялостното поведение на индивидите.
2.1.1 Ценностна йерархия
В социалните науки се проучва и ценностната йерархия, т.е.
културно-специфичното степенуване на ценностите (срв.
Maletzke 1996:81). Основополагаща е идеята, че при
разрешаването на проблеми от различен характер е налице
специфичен избор в различните култури – специфичното се
отнася до тежестта, значението, отдавано на отделните решения
(срв. Тромпенаарс/Търнър 2004:40 и сл.). По този начин изборът
на ценности се свежда предимно до процес на степенуване, а не
на скалиране.
В ситуация на културен и социален преход става дума не за
промяна на същността на ценностите, а за изменение относно
степенуването им, т.е. индивидите приемат едни ценности за
основни, определящи, доминиращи, а други биват изтласкани
по-назад в ценностната йерархия, те вече не са приоритети за тях.

7

Един от първите изследователи, анализирал ценностите като система
от взаимосвързани ценности, е Милтън Рокич, представител на
структурно-съдържателния подход към ценностната система (срв.
Rokeach 1973).
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2.1.2 Ценностна ориентация и идентичност
Ценностите са свързани с чувството за идентичност (срв.
Байчинска 2011:19). Същността на понятието идентичност е
свързана с възможността на хората да откриват връзки и
отношения между явленията, като значимостта на тези явления е
в зависимост от мястото им в ценностната система на индивиди,
групи и общности (срв. Бокова 1998:6).
Конструирането на идентичност е перманентен процес;
идентичността трябва да е гъвкава, готова за експерименти и
промяна.
Ценностните приоритети, които са важни до определен
момент, престават да играят онази съдържателна роля за
индивидите, която регулира основните им жизнени дейности.
Да имаш собствена идентичност, означава да се отделиш, да
бъдеш различен. Тази е причината за твърдението, че „едва когато
общностите са разрушени, са изобретени идентичностите” (срв.
Young 1999:164).
2.1.3 Ценностна ориентация и толерантност
При изследване на понятието толерантност Райнер Форст
формулира четири концепции за толерантност, като в последната
толерантността се свързва с уважението към ценностите
[Wertschätzung]. Заложена е идеята за взаимното зачитане, при
което различните убеждения се ценят като стойностни в етически
аспект.
В настоящата разработка се приема дефиницията на Елка
Добрева: „Толерантният субект (1) не одобрява или не харесва
определени качества или действия на толерирания, но (2)
доброволно се отказва да преследва по някакъв начин, да
ограничава или да тероризира толерирания” (Добрева 2009:23).
Интересен аспект на толерантността е връзката и с
нарушаването на сакрални ценности (срв. Димитрова 2010: 149165; Димитрова 2011: 13-38).
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2.2 Културно измерение. Културни измерения и ценностни
ориентации
Въпреки многообразието от дефиниции на понятието култура
в различни науки съществуват много допирни точки, спомагащи
за очертаването на основните контури на този феномен.
Обединяващо в трактовките на отделните науки е отношението
между индивида и неговата култура, осмислено като сложна
система от взаимовръзки.
Културата като система от отношения между човека и света
детерминира начина, по който човек моделира този свят (срв.
Dobrovolskij/Piirainen 1996:21), респ. начина, по който отделните
групи индивиди структурират своя живот (срв. Хофстеде/
Пидърсън/ Хофстеде 2003:53).
Културата, осъзната като система от концепции, убеждения,
отношения и ценностни ориентации, обозначава както духовния,
така и материалния аспект на човешкото съществуване.
Една културна общност се различава от друга по „духовния
код на културата”, който се формира на базата на „нравствени
ценности и еталони”, а духовният код на дадена култура
представлява „набор от ментални структури”, специфични за
всяка една културна общност (срв. Аврамова 2008:167).
Елементите на културата са видими както в поведението и
дейността на индивидите, така и в продуктите (духовни и
материални) на тази дейност (срв. Maletzke 1996:16). Възприети
като „ядро на културата” (срв. Байчинска 2011:22), ценностите –
намиращи отражение също и във фразеологията като духовен
продукт на човешката дейност, могат да бъдат изучени,
анализирани и измерени с помощта на различни културни
измерения.8
В различните модели на описание културните измерения се
представят или като независими едно от друго измерения, или
като биполярни конструкти. Те се използват за осъществяване на
съпоставителен анализ на ценностната система на различните
8

. Такава е и целта на разработката: въз основа на залегналите във
фразеологичните системи ценностни ориентации да се съпоставят
фразеологизми в двата сравнявани езика.
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изследвани култури (срв. Байчинска 2011:24; срв. също Бойчева
2009).
В предложената разработка ще бъде направен кратък обзор на
най-утвърдилите се, намерили широк отзвук и приложение
културни измерения.
Понятието измерение холандският социален психолог Хеерт
Хофстеде обяснява като „явление, което може да се измери” (срв.
Хофстеде 2001:366).
Като основоположник на структурно-енергетичния подход
към ценностната система Хофстеде (2001:18 и сл.) предлага и
използва пет културни измерения.9
Флоранс Клакхон и Фред Стродбек
предлагат четири
основни ориентации.10
Типологията, която предлагат Фонс Тромпенаарс и ЧарлзХампдън Търнър, включва седем ценностни характеристики:11
Едуард Хол и Милдред Хол приемат за централни
категориите контекст и време (срв. Hall/Hall 1990:6 и сл., 13 и
сл.). Авторите разграничават култури с висок и нисък контекст. В
културите с висок контекст се използва индиректен
комуникативен стил: не се дава експлицитно цялата информация
на събеседника. В културите с нисък контекст цялата
информация, с която се разполага, се дава експлицитно.
Въз основа на категорията време авторите разграничават
монохронни и полихронни култури (срв. Hall/Hall 1990:16). За
монохронните култури времето е изключително ценно, държи се
на точността, като за целта се изготвят планове и графици. В
полихронните култури по-важни от точността са човешките
отношения; могат да се извършват няколко дейности по едно и
също време.
Проектът
GLOBE12
измерва
културно-специфичните
характеристики на обществата чрез девет измерения (срв. House
et al 2004).

9

(срв. Хофстеде 2001:18 и сл.)
(срв. Kluckhohn/ Strodtbeck 1961:72 и сл.)
11
(срв. Тромпенаарс/Търнър 2004:43 и сл.)
10
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В изследването се посочват и някои данни от емпиричните
изследвания на World Values Survey (WVS)13 в подкрепа на
анализа на ценностните модели на българската и на
немскоезичната културна общност.
Ценностни ориентации и културни измерения
Различните културни измерения, предложени и изследвани в
световен мащаб, формират специфично пространство, даващо
възможност да бъдат анализирани и съпоставени отделните
категории ценности на изследваните култури. При всяко
сравняване е необходимо да се визират два основни момента: от
една страна, обстоятелството, че ценностните модели търпят
промени, изразяващи се в трансформиране на стари и въвеждане
на нови елементи, като тези промени са особено характерни за
ценностните модели на общества в период на преход (срв. Горнев
и др. 1997:81 и сл.), а от друга страна – като цяло ценностните
ориентации на една култура са много стабилни. По правило те се
променят много бавно, в хода на социалната промяна.
2.3 Общност – културна общност – езикова общност
Понятието общност в социалните науки
Оспорваните и силно поляризирани дискусии в
социалните науки относно естеството на общността са
доказателство за противоречивата същност на това понятие.
Съвременните изследователи изтъкват неясните му граници, като
се аргументират с динамичните и променящи се условия, в които
отделните групи съществуват като общности.
Понятието общност е разграничено от понятията
общество и сдружение/ асоциация (срв. Пачев 2006:20). Това,
12

Проектът GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior
Effectiveness) е едно от съвременните изследвания на ценностните
ориентации (срв. Минков 2007а:17).
13
World Values Survey (WVS) е най-големият световен проект за
изучаване на междукултурни различия по отношение на ценностите
(срв. Минков 2007а:16).
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което различава общността [Gemeinschaft/community] от
модерното общество [Gesellschaft/society] е разбирането,
споделено от всички нейни членове, което е начало на всяка
заедност (срв. Tönnies 1963:47-49).
Понятието културна общност
Изследователи приемат, че когато една култура е
жизнена, т.е. не е претърпяла промени, вследствие на „мощни
външни влияния”, то „тя оставя отпечатък върху всяко действие
на отделния член на културната общност” (срв. Макариев
1998а:52).
Въпросът за културната общност е свързан и с понятието
колективна културна идентичност, която отличава дадена
група от останалите и формира специфичния ù облик (срв.
Макариев 1998а:51). Ако една общност не е нито етническа, нито
политическа или религиозна, а е сформирана дори само въз
основа на идентична ситуация, то тя също би могла да се разгледа
като духовна връзка на взаимна привързаност и културна
идентификация (срв. Кръстева 1998б:30).
Понятието езикова общност
Езиковите общности са предмет и обект на изследване на
социолингвистиката (и по-специално на социолингвистиката на
общността,
на
етнографията
на
комуникацията),
на
антропологичната лингвистика (етнолингвистиката) и др.
Езиковата общност като „социална група, която може да
бъде както едноезична, така и многоезична”, е силно повлияна от
„честотата на структурирано социално взаимодействие” (срв.
Gumperz 1971:101).
В социолингвистиката се прави и разграничение между
етносоциална и социално-функционална езикова (речева)
общност. Всеки индивид по рождение принадлежи към една
първична етносоциална езикова общност, но може да мени
принадлежността си към социално-функционалните езикови
общности, да принадлежи към няколко от тях. По принцип
индивидите показват траен стремеж към самоидентификация с
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първичната си етносоциална езикова общност и съответната
етническа група, която е в основата ù (срв. Пачев 1987:213).
В епохата на глобализация сближаването между
културните и езикови общности е неизбежно явление.
2.4 Концепт
Понятието концепт има латински произход и означава
‘схващане’, разбирано като формулировка, умствен образ, обща
мисъл. Въведен първоначално в математическата логика,
терминът означава ‘съдържание на понятието’.
Като основен термин в когнитивната лингвистика и
психология концепт се определя като елементарна единица на
човешката структурна когнитивност (срв. Schwarz 1996:87).
През 90-те години на XX век намира широко приложение
и в лингвокултурологията: тълкува се като „култура в
концентриран вид” (срв. Степанов 2001:44).
Открояват се няколко основни подхода на отделни
изследователи при разясняване на същността на концепт като
термин:
- концептът може да бъде изразен чрез всяка лексема, в
значението на която е намерило отражение националното
езиково съзнание (срв. Лихачев 1993:4); концепт може да
бъде всяка дума, изразяваща някакво понятие; концептът
се актуализира в думата чрез съдържателните си форми:
образ, понятие, символ (срв. Аврамова 2007:101)14;
- концептът е абстрактно, културно значимо понятие (срв.
Воркачев 2001б:64 и сл.)15; концептът е такова
семантично образувание, което има културна специфика и
е характерно за носителите на определена етнокултура;
това семантично образувание е основно за разбирането на
14

Най-често в ролята на изразител, на експликатор на концепта е
думата, но концептът се съотнася и с други средства – „фразеологични,
афористични и др., които го представят в езика” (срв. Аврамова
2007:104).
15
Авторът разглежда понятието концепт като основа на категориалния
апарат на лингвокултурологията (срв. Воркачев 2001:48; Воркачев
2001б:64).
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-

националния манталитет и се разбира като специфично
отношение на представителите на определена културна
общност към света (срв. Аврамова 2007:102);
концептът като „ментално-когнитивна същност, която
има езиково изражение и отразява културно-националната
представа на човека за определен фрагмент от
действителността” (срв. Витанова 2012:13; срв. и Schwarz
1996:87).

2.5 Семиотика на културата – символ – културен символ –
езиков символ. Символно значение
Символ (от гръцки σύμβoλoν) е знак, рисунка, която
представя в съкратен вид същността или значението на даден
предмет, събитие или идея. В Древна Гърция като σύμβoλoν
(sýmbolon) са се означавали двете счупени части на един и същ
предмет и буквалното значение е ‘да съединиш’.
В днешно време символът се използва за да създаде
аналогично съответствие между два елемента. Това съответствие
може да бъде алегорично, метафорично, кодово или във формата
на емблема (срв. Dobrovolskij/Piirainen 1996:26 и сл.).
Символите имат стабилни позиции в отделните знакови
системи (значими в културен план) – сред тях е и езикът.
Категорията символ представлява централно понятие не
само в лингвистични, но и в много други научни направления,
школи и теории, като различните дефиниции рядко се
припокриват. Възможността за сравняване на символи в езика,
респ.във фразеологизмите, е посочена и в психоаналитични
теории.16
Символите се интерпретират като вторични названия,
които са силно конвенционализирани, т.е. основават се на
конвенции, които са специфични за всеки отделен език (срв.
16

Като разглежда символиката в сънищата, Зигмунд Фройд подчертава,
че символите всъщност са много по-характерни за фолклора, народните
приказки, легендите, пословиците, обратите на речта и др (срв. Фройд
1997:318).
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Dobrovolskij/Piirainen 1996:36; Dobrovolskij/Piirainen 2009:24;
Иванов 1999:8).
Езиковите и културни символи не зависят един от друг,
както и не е нужно те да съвпадат.
Съвпадението на символни функции в език и култура е
познато като Symbol par excellence. Символите par excellence са
културни символи, които имат същите символни функции и в
езика. Много езикови символи са едновременно и културни
символи.
Културни символи могат да бъдат животни, растения,
артефакти, цветове, числа (числата като културни символи
съществуват не в актуалния, а в концептуалния свят).
Езикови символи могат да бъдат думи (лексеми), респ.
залегналите в основата им концепти за неща от заобикалящата
среда като животни, растения, природни явления, сетивни
усещания, както и числа и цветове.
Фразеологията като субсистема на езика също се визира
като територия, която позволява изследване и съпоставяне на
символи във фразеологията (езикови символи [Sprachsymbole])
със символи от различни културни системи (културни символи
[Kultursymbole]). Фразеологизмите като устойчиви езикови
конструкции са особено подходящи при предаване на съответни
концептуални структури, а „фразеологията разполага с
достатъчно материал, за да може да обхване и да изследва найважните функции на даден символ” в междуезиков и
междукултурен аспект (срв. Dobrovolskij/Piirainen 1996:14).
Много фразеологизми „могат да предават определени културни
феномени на езиковата общност”, като по този начин се
възприемат като езикови знаци, които притежават функции,
важни в културен аспект. Освен това фразеологизмите „могат да
насочват към исторически (национално-специфични) събития”
(срв. Dobrovolskij/Piirainen 1996:48 и сл.).
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Отделните езикови и културни общности разполагат със
запаси от символи, както и с необходимото знание за тези
символи.17
Във фокуса на фразеологичен интерес са предимно
символно мотивираните фразеологизми (по-конкретно: идиоми).
Мотивацията им е вследствие на кохерентност, свръзка между
символни концепции в езика, от една страна и знание за
значението на съответен символ в културни системи извън езика,
от друга (срв. Dobrovolskij/Piirainen 2009:30).
Символната мотивация (като вид семантична мотивация)
не засяга цялата „комбинация от думи на идиома”, а се отнася до
„една негова съставна част, която притежава относително
автономно
семантично
(„символно”)
значение
(срв.
Dobrovolskij/Piirainen 2009:30).
В културно-семиотичния подход към фразеологията като
tertium comparationis се използват понятията символна функция и
символно значение [symbolische Funktion/symbolischе Bedeutung].
Двете понятия се използват като синоними, но при понятието
символна функция се акцентува на функционалния аспект, а при
понятието символно значение на преден план е съдържателната
характеристика (срв. Dobrovolskij/Piirainen 1996:35).
Символната интерпретация зависи от концепта, който е
заложен в съответния компонент на фразеологизма.
Едни от най-важните признаци, които улесняват
определянето на компоненти в структурата на фразеологизми
като носители на символи:
- компонентът-носител на символ притежава относителна
семантична самостоятелност в рамките на фразеологизма,
вследствие на която може да отпадне и да се замени със
синоним (напр. jeden Pfennig (zweimal/dreimal) umdrehen
Fried [въртя всеки пфениг два/три пъти] ‘много съм
17

Според Ханс-Юрген Люзебринк „принадлежността към едно и също
геополитическо културно пространство […] и към едно и също езиково
семейство […] в никакъв случай не имплицира, както често се
предполага, значително сходство на символните системи” (срв.
Lüsebrink 2005:28 и сл.).
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пестелив’. Символното значение на zweimal и dreimal е
‘много пъти’;
- несъвместимост между компонента – носител на символ,
и останалите лексикални единици в структурата на
фразеологизма (напр. Gold in der Kehle haben [имам злато
в гърлото] ‘мога да пея много хубаво’, Gold (злато) е
символ на ‘нещо особено хубаво, стойностно; найдоброто) (срв. Dobrovolskij/Piirainen 1996:123).
Вид фразеологизми, които са особено важни в културносемиотичен план, са идиомите. Равностойни с идиомите в
символен аспект са пословиците – „способността им да черпят от
символното богатство на дадена езикова и културна общност, да
ги затвърдяват и предават на поколенията”, е причина те да се
приемат като една от централните групи в корпуса от
фразеологичен
материал
в
това
изследване
(срв.
Dobrovolskij/Piirainen 2009:93).
„Не е съвпадение, че само идиомите и пословиците съдържат
символи […] поради културно-специфичната си функция,
символите са носители на конотации” (Dobrovolskij/ Piirainen
1996:93). Значението на фразеологизмите се дефинира като
„образно-мотивирано конотативно значение” (срв. Černyševa
1975:213).
Във всеки отделен случай фразеологизмите
изпълняват функцията на допълнителния акцент. Конотациите
отразяват нагласата на адресата към денотата, те са израз на
отношенията между комуникативните партньори (срв. Palm
1997:17). Символиката се свързва именно с конотативнопрагматичните характеристики. Ето защо фразеологизми, които
не са „образно-фигуративни”, не могат да съдържат символи (срв.
Dobrovolskij/ Piirainen 1996:93). 18
Спорен е въпросът, в кои случаи концепции в устойчивите
сравнения като вид фразеологизми (особено тези с компонент
зооним) може да се интерпретират като символни и в кои – по-

18

„Към фигуративните езикови знаци се отнасят преди всичко
метафорите, идиомите и пословиците.” (Durčo 1994:101).
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скоро като метафорични.19 В това изследване се приема
позицията, която ги локализира в граничната област между
езиков
символ
и
метафорична
употреба
(срв.
Dobrovolskij/Piirainen 1996:68). В много случаи устойчивите
сравнения са подходящо помощно средство при установяване на
символни функции.20
2.6 Понятието фразеологизъм
В
настоящото
изследване
като
фразеологично
словосъчетание се приема съчетанието от две или повече думи,
когато:
1) думите образуват единица, която не може да
се
обясни напълно чрез синтактичните и семантичните
закономерности на съчетанието;
2) словосъчетанието, подобно на лексема, е употребимо в
езиковата общност.
За тези два критерия е валидно следното условие: ако е
налице 1), то тогава е валидно и 2), но не и обратното (срв.
Burger/ Buhofer/ Sialm 1982:1).
В специализираната литература в областта на
фразеологията се конфронтират две основни концепции – за
фразеология в широк и в тесен смисъл. Когато са изпълнени и
двата горепосочени критерия, се говори за фразеология в тесен
смисъл, а в случаите, когато е налице само вторият критерий – за
фразеология в широк смисъл.
Фразеологизмите се отличават със следните признаци:
полилексикалност21, устойчивост22 и идиоматичност23.
19

Метафората се характеризира като универсално преходно средство
между когнитивната и лингвистичната концептуализация на всички
езикови равнища (фонологично, морфологично, лексикално,
синтактично и текстово) (срв. Durčo 1994:74).
20
В Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten Лутц Рьорих изтъква и
символното значение на определени животни компоненти в структурата
на устойчиви сравнения (срв. Röhrich 2001:15).
21
Същността на признака полилексикалност [Polilexikalität] се изразява
в участие в структурата на фразеологизма на повече от една лексема.
(срв. Burger 2007:15 и сл.).
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Ако тези признаци се разгледат в качеството им на
критерии при опит за дефиниция, тогава за фразеология в широк
смисъл ще се говори, когато определящи са първите два от тези
признаци. Третият признак – идиоматичността – ще очертае
границите на фразеологията в тесен смисъл (срв. Kühn
2007а:622). 24
Настоящото изследване се придържа към концепцията за
фразеология в широк смисъл, която очертава широк хоризонт за
работа при подобно съпоставително изследване и предоставя
възможност за по-задълбочено изследване на някои специфични
езикови явления.25
22

Признакът устойчивост [Festigkeit] е познат и като стабилност
(лексикално-семантична) [lexikalisch-semantische Stabilität], изразяваща
се в стабилност на синтактичната структура, в ограничение (а много
често и в невъзможност) относно замяната на компонентите във
фразеологичната конструкция. Общото значение на фразеологизма е
тясно свързано с комбинацията на конкретните лексикални елементи и
всеки опит за евентуална замяна на някои от тях води до семантични
последици, засягащи останалите компоненти, т.е. става дума за
стабилност на семантиката (срв. Fleischer 1982:41; Černyševa 1975:210).
23
В съвременните изследвания понятието идиоматичност
[Idiomatizität] се налага убедително (срв. Burger 2007:15), докато
понятията метафоричност [Metaphorizität] и образност [Bildhaftigkeit]
са все по-рядко употребими.
В отделните изследвания идиоматичността се интерпретира по
различен начин, а именно: като несъответствие между фразеологичното
и дословното значение на целия израз (срв. Kühn 2007б:887); в
семантичната трансформация, която претърпяват отделните компоненти
в рамките на фразеологизма (срв. Palm 1997:2), вследствие на която
значението на отделните елементи е „повече или по-малко избледняло
или напълно се е десемантизирало” (срв. ФРБЕ 1974:11); в „затъмняване
на основното значение” на израза [Verdunkelung der Grundbedeutung]
(срв. Paul 1880, цит. по Fleischer 1982:21).
24
Това разграничаване не би могло да е категорично, като се имат
предвид дискусиите за същността на самите признаци, както и
различните аспекти, чрез които те се анализират.
25
Срв. Černyševa 1986:191и сл./ 1975:218; Dobrovolskij/ Piirainen
1996:85; Palm 1997: 12; Reichstein 1973:216; Burger 2007:108 и сл.;
Friedrich 2007:1092 и сл.; Donalies 2005; Pilz 1978 :30; Kostov/Vapordžiev
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Подобна концепция е доказателство и за динамичността и
гъвкавостта на фразеологичната система. Тази концепция
включва както пословиците и поговорките (вж. гл. 2.6.3.), така и
други езикови единици при изясняване обхвата на понятието
фразеологизъм.
Широкото схващане за обхвата на фразеологията като
система печели все по-добри позиции в съвременните
изследвания, като част от тях се фокусират и върху анализа на
фразеологизмите в тяхната комуникативна употреба (срв Kühn
2007а:626).26 Наблюдава се излизане от границите на понятието
словосъчетание, като вече се работи на ниво изречение и текст
(срв. Burger 2007:37).
От лексикална гледна точка е важно обстоятелството, че
фразеологизмите се разглеждат, от една страна като състоящи се
от самостоятелни лексикални единици, а от друга – самите те
отново образуват една лексикосемантична единица (срв. Schippan
1987:46). Това ги разграничава от другите лексеми.
В синтактичен план повечето фраземи се отличават със
синтактична дефективност [syntaktische Defektivität], т.е. не
подлежат на всички възможни трансформации (срв.
Dobrovolskij/Piirainen 2009:180; Fleischer 1982:52; Lüger 1997:81).
Oт семиотична гледна точка се налага перспективата за
комплексността на фразеологизмите, подобна перспектива

1990; БНФР 1968:8; Андрейчин и др. 1957:75 и сл.; Кошелев/Леонидова
1974:7, 11; Аникина и др. 1984:97, 104; Бояджиев 2002:303; Зидарова
1998:136 и сл.; БТР 2004:767 и сл.; Генадиева-Мутафчиева 1959:133;
АРФС 1955:5; Skorupka 1967:6.
26
Концепцията за фразеология в широкия смисъл на думата е имала
свои привърженици още през XIX век: в Das Sprichwort innerhalb der
Phraseologie der neueren Sprachen Мориц Вал се застъпва за
фразеология, към която се присъединяват и пословиците: „към
фразеологията на съответния език принадлежат пословицата [das
Sprichwort], die sprichwörtliche Redensart и die sprichwörtliche Formel”.
(срв. Wahl 1877:10 и сл., цит. по Pilz 1978:95). (Последните два термина
са предложени без превод на български език, поради различното
значение, което са имали тогава и което им се приписва в наши дни).
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интерпретира фразеологията като “вторична семиотична
система“ (срв. Buhofer 2007:855; Burger 2007:84).
Най-важният признак на фразеологизмите е изразяването
на определено отношение към съответния денотат. Главен обект
на фразеологично назоваване, на „обобщена називнохарактеризираща номинация, съчетана с експресивност” са
човешките емоции (срв. ФРБЕ 1974:12, 31)
Опозициите стабилност – нестабилност, имплицитност –
експлицитност, идиоматичност – липсваща идиоматичност и
експресивност – неутралност, допринасящи за обособяване на
фразеологията като специфично езиково равнище, са характерни
за всички езикови единици, които са обект на настоящото
изследване.
2.6.1 Терминологични схващания в немскоезичната
специализирана литература
При по-задълбочено изследване на фразеологичната
терминология и на двата езика неизбежно се натъкваме на
терминологичен хаос. Според съответната изследователска
школа или направление като синоними се употребяват найразлични термини.

Понятията Idiom, Phraseologismus, Redensart/Redewendung,
sprichwörtliche Redensarten в немскоезичната специализирана
литература
Най-честотни в немските източници са изразите, които се
базират на гр. idioma и гр. phrasis.
Idiom
Гръцката дума idioma ‘свойственост, характерност,
особеност’ навлиза в немския език в края на XVII век като
обозначение за ‘своеобразен говор’ [eigentümliche Mundart] (срв.
Fleischer 1982:9; Palm 1997:104), респ. ‘характерен език/начин на
говорене на една регионално или социално изолирана група’ (срв.
Duden 2003 [CD-ROM]). В новите германски тълковни речници
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като Idiom се обозначава ‘характерно съчетание от думи или
словосъчетание, чието цялостно значение не може да се извлече
от единичните значения на отделните, съставящи го лексикални
елементи’ (срв. Duden 2003 [CD-ROM]).
Според Дмитрий Доброволский и Елизабет Пирайнен
съдържателният план на идиомите се състои от два
макрокомпонента: фигуративно, лексикализирано значение и
ментален образ (възникнал чрез лексикалната структура), който
същевременно е „изходен пункт и концептуална основа за
семантичната реинтерпретация”.
Повечето ментални образи, които играят важна роля при
възникване на идиомите, до известна степен са и
културнообвързани. Тези два макрокомпонента до известна
степен са независими един от друг. Между тях обаче съществува
„концептуален мост” – в лексикализираното значение на даден
идиом могат да се открият „следи от менталния образ, който е в
основата на „семантичното развитие на идиома”; тези следи на
менталния образ в значението на идиома се обозначават като
образен компонент (срв. Dobrovolskij/Piirainen 2009:13 и сл.).27
Доброволский разглежда идиомите като подгрупа на
фраземите и акцентува върху проблема за организацията им в
менталния лексикон (срв. Dobrovolskij 1995b:56, 77 и сл.).28
Понятието Idiom се определя и като подклас на фраземите
(срв. Dobrovolskij /Piirainen 2009:12). 29
27

Образният компонент като особена концептуална структура - в
повечето случаи културнообвързана - е важен елемент от семантиката
на даден идиом (срв. Dobrovolskij/Piirainen 2009:13). Отношенията
между ментален образ и лексикализирано значение са изградени върху
споразумения,
специфични
за
всеки
отделен
език
(срв.
Dobrovolskij/Piirainen 2009:24).
Чрез тези отношения се установява мотивацията, т.е.прозрачността на
идиомите.
28
За Александър Кунин идиомите са „разделно оформени единици на
езика с пълно или частично преосмислено значение” (срв. АРФС
1984:7).
29
На лексикално равнище (и по-конкретно: когато се говори за
поливербална лексика) се употребява понятието фразема, а на
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Phraseologismus
През XVII век в немския език намира място фр. phrase (с
пейоративна конотация ‘нищо неказващ, безсъдържателен
израз’30). В немскоезичната лингвистика под фраза се разбира
‘смислово свързана част на изречението; част на изречението,
състояща се от една или повече думи, образуващи едно цяло’
(срв. Duden 2003 [CD-ROM]).
В старите германски речници на чуждите думи понятието
Phraseologismus е обяснено като ‘безсъдържателен ораторски
израз и склонност към това’, а в новите вече като ‘устойчиво
съчетание от думи’ [feste Wortverbindung, Redewendung] (срв.
Fleischer 1982:8; Palm 1997:104). Терминът Phraseologismus се
налага най-напред в ГДР под влияние на лингвистични
изследвания от Съветския съюз (срв. Palm 1997:104).
След дългогодишни дискусии, свързани с дефинирането
на основните, водещи термини, в по-ново време в немскоезичната
специализирана литература се наблюдава тенденция към
фаворизиране
на
неутралния
термин
фразеологизъм
[Phraseologismus] (срв Donalies 1994; Kühn 2007a:622;
Dobrovolskij/Piirainen 2009:11). С това обаче съвсем не е сложен
край на терминологичната несигурност и объркване, които
продължават да съпътстват и новите издания в тази област. 31
Phraseologismus е основен термин за Кристине Палм,
Петер Кюн, Доброволский и Пирайнен (Palm 1997; Kühn 2007a,
Dobrovolskij/ Piirainen 1996).

семантично равнище (дълбочинна структура) – понятието фразосема
(срв. Данчев 2001:40 и сл.).
30
Друго остаряло вече значение на phrase е ‘формулиране,
формулировка’.
31
Относно терминологичните проблеми около понятията
Redewendungen и Redensarten Клаус Дитер Пилц заявява: „Впрочем и до
днес не съм разбрал, как може еднозначно да се дефинира разликата
между термините Redewendungen и Redensarten, а да не говорим за
многозначните определения sprichwörtlich и idiomatisch.” (срв. Pilz
1995:308; курсив мой, А. И.).
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Волфганг Флайшер, Харалд Бургер, Хеки Бухофер и
Амброс Зиалм употребяват паралелно като основни термини
Phraseologismus
и
feste/phraseologische
Wortverbindung/Wortgruppe
(срв.
Fleischer
1982,
1997;
Burger/Buhofer/Sialm 1982; Buhofer 2007).
Redensart/Redewendung
Под влияние на чуждоезикови изрази през XVII век в
немскоезичната литература възникват названията Redensart и
Redewendung, като още от самото начало няма ясно формулирана
и единна концепция за обхвата на тези понятия (срв.
Müller/Kunkel-Razum 2007:940; Pilz 1978:730 и сл.).32
Под Red(ens)art първоначално (до XVII век) се разбира и
диалект [Mundart] (срв. Fleischer 1982:10). По-късно се
употребява названието Redensart като общо понятие за съчетание
от думи [Wortverbindung], словосъчетание [Wortgruppe]
(Gottsched, Redekunst 1/13, цит. по Fleischer 1982:10), докато се
стигне до metaphoricae phrases [метафоричен израз] или
verblümtes Wort [фигуративна, иносказателна дума] (срв. Peters
1604/1605, цит. по Kühn 2007а:620; срв. и Fleischer 1982:17). 33
През втората половина на XX век в общите речници
фразеологизмите присъстват вече като Redewendungen/ feste
Wendungen, като разграничаването е в посока идиоматичност –
липсваща идиоматичност (срв. Müller/Kunkel-Razum 2007:943),
но отново липсва единство в терминологията. Едновременно с
32

В езиковедски и лексикографски аспект германски изследователи
отчитат липса на действително стабилна и целенасочена научноизследователска работа в тази област през годините, когато са се
налагали тези понятия, като сред причините и за лексикографските
непълноти, и за неясното диференциране на използваните понятия се
посочва обстоятелството, че авторите на тогавашните сборници не са
били лингвисти, а проповедници, учители или просто интелигентни,
ученолюбиви хора (срв. Kühn 2007a:621).
33
В Der Sprachbrockhaus (1984:550) двете понятия Redensart и
Redewendung са разграничени чрез признака устойчивост: „Redensart
представлява устойчив езиков израз […] Redewendung – неустойчив
езиков израз”
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тези термини вече се използва и терминът phraseologische Einheit
[фразеологично единство] под влияние на трудове на автори от
бившия
Съветски съюз (срв. Blumrich et al 1984;
Stepanova/Černyševa 1975:215).
Sprichwörtliche Redensarten
В първите немски едноезични фразеологични речници (в края
на XVIIІ и началото на XІX век) фразеологизмите са назовавани
като sprichwörtliche Redensarten или само Redensarten и са
фиксирани лексикографски заедно с пословиците [Sprichwörter]
(срв. Müller/Kunkel-Razum 2007:941), или самостоятелно (срв.
Fleischer 1982:17; Kühn 2007а:620).34
Понятието sprichwörtliche Redensarten се приема като
вербален израз, който трябва да бъдат вмъкнат в изречение, за да
се получи устойчивост на изказа. За разлика от пословиците,
sprichwörtliche Redensarten не съсдържат нравствени норми и не
предлагат мъдрост (срв. Röhrich/ Mieder 1977:15 и сл.).35
За осветляване на проблема относно същността на
понятието sprichwörtliche Redensarten в немскоезичната
литература допринасят и твърдения като:
- „sprichwörtliche
Redensarten,
[…]
Phraseologismen
фразеологизми от този вид се отличават чрез образност
[…] те не са със структура на изречение, както
пословиците Sprichwörter, а устойчиви съчетания от думи
feste Wortverbindungen и трябва да се вмъкнат в
изречение” (срв. Beyer/Beyer 1984:16; срв. и Brockhaus
1999 [CD-ROM]);
- „немските термини Redensarten и Redewendungen, със или
без определението sprichwörtlich, са най-употребяемите
34

За първи път терминът sprichwörtliche Redensarten се употребява от
Юстус Георг Шотел в книгата му „Ausführliche Arbeit von der Teutschen
Hauptsprache”, през 1683г. (срв. Röhrich 2001:31).
35
Пример за sprichwörtliche Redensart е leben wie Gott in Frankreich (срв.
Röhrich/ Mieder 1977:20) [да живееш като Господ във Франция] = ‘живея
охолно, в разкош’. Такъв тип израз в съвременни изследвания е
дефиниран като phraseologischer Vergleich [фразеологично, устойчиво
сравнение], т.е. като вид фразема (срв. Löffler/Sternkopf 1996:72).

31

термини, с които се обозначават като цяло
фразеологичните единици” (срв. Pilz 1978:729 и сл.);
- „in Redensarten […] also in Phraseologismen“, „в
Redensarten […] следователно във фразеологизмите” (срв.
Dobrovolskij/Piirainen 1996:13);
- „в
етнологията
и
особено
в
паремиологията
фразеологичните единици [die phraseologischen Einheiten]
бяха наречени sprichwörtliche Redensarten/ Redewendungen
и бяха разглеждани заедно с пословиците [Sprichwörter]
като единици на народното творчество.
[…]
Предпочетеният от етнологията термин се запази и в
съвременността, което доказва и Lexikon der
sprichwörtlichen Redensarten на Рьорих” (срв. Pilz 1978:81
и сл.);36
- „Не е учудващо, че в началото на фразеологичните
изследвания на преден план стояха т. нар. sprichwörtliche
Redensarten: специфичен вид образни фразеологизми,
лексикални единици със структура на словосъчетание”
(срв. Fleischer 1994:158).
Лутц Рьорих защитава позицията, че „понятието
sprichwörtliche Redensarten е синоним на понятието idiomatische
Redewendung в смисъла, който му приписва Волф Фридерих: това
са „изрази , чийто смисъл е по-различен от този на съвкупността
от единичните значения на думите […], езиковите образи са
загубили първоначалната си връзка с действителността,
дословното им значение е загубено” (срв. Röhrich/ Mieder
1977:15; Friederich 1976 ).

36

Пилц проследява еволюцията на понятието sprichwörtliche
Redensarten през годините и подчертава, че въпреки всички опити за
изясняването му от страна на германски автори то си остава неясно [ein
unklarer Begriff] (срв. Pilz 1978:107). В същия труд авторът подлага на
анализ книгата English Idioms на Логан Пърсал Смит и отбелязва:
„Redensarten (Idioms)” и малко по-нататък: „IDIOMATIC PHRASES
(sprichwörtliche Redensarten) (срв. Pilz 1978:172, 176).
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Някои съвременни лингвисти не приемат тезата на
Рьорих37, като смятат, че тя отдава значение предимно на
идиоматични изрази, представляващи интерес в културноисторически и народностен план, което не се припокрива с
разграничението на фразеологизмите на идиоматични, отчасти
идиоматични и неидиоматични (срв. Fleischer 1982:19).
И до днес терминът sprichwörtliche Redensarten се използва
като Regenschirm-Terminus [термин-чадър], т.е. той служи като
обединяващ термин (срв. Eismann/ Grzybek 1994:90 и сл.).
В обобщение може да се каже, че названието sprichwörtliche
Redensart е преднаучно, нелингвистично понятие, използвано
най-вече от етнолози, фолклористи и автори на сборници с
народни умотворения. Съвременната германистична лингвистика
отхвърля това название, тъй като не е ясен обхватът на неговото
значение и границите на употребата му.

2.6.2
Терминологични
схващания
в
българската
специализирана литература
Първата документирана употреба на
български
фразеологизми и пословици в българския езиков контекст е в
средновековни писмени извори от X в., сред които О писменех,
Беседа против Богомилите, както и в многобройни
средновековни апокрифи (срв. Симеонова 2005:18).
В периода XIV – XIX век заедно със заемките от гръцки и
латински език (навлезли предимно чрез Библията), в българския
език намират място и фразеологизми и пословици под форма на
заемки от турски език (срв. Славейков 2003:15 и сл.).
В епохата на Възраждането се наблюдава засилен интерес
към пословиците; тяхната употреба е документирана в съчинения
на български поети, писатели, литературни критици.

37

Фактът, че Рьорих всъщност е етнолог, а не лингвист, би могъл до
известна степен да обясни различията между неговите възгледи и тези
на отделни лингвисти.
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Първият сборник с фразеологизми Памятники народного
быта болгар (съвместно с фолклорни материали) е дело на
Любен Каравелов и е издаден през 1861г. в Москва). През1889 г.
излиза първата част на сборника на Петко Рачев Славейков
Български притчи или пословици и характерни думи, отличаващ
се с богатството на събрания материал. Същата година под
редакцията на етнолога Иван Шишманов е издаден Сборник за
народни умотворения, а осем години по-късно (1897 г.) излиза
втората част на сборника на П. Р. Славейков.
Богат фразеологичен материал предлага и Речник на
българский язик на Найден Геров (1895-1908). През 1958 г. излиза
изследването на Димитър Молеров и Костадин Молеров
Народописни материали от Разложко с пословици, поговорки,
проклятия, устойчиви сравнения и особени изречения (срв.
Kostov/Vapordžiev 1990:8 и сл.).38
Научно-теоретичното разработване на въпроси в областта
на българската фразеология започва през 50-те години на XX век.
Отначало съществува тясна връзка между фразеология и
лексикография, като се следи развитието на фразеологията в
бившия Съветски съюз (срв. Ничева 1987:5). Интерес към
фразеологията проявяват предимно изследователи на езика на
български писатели – Любомир Андрейчин, Сийка Спасова и др.
През 1958 г. Кети Ничева се заема с реализация на идеята
за български фразеологичен речник, издаден в последствие в два
тома (срв. ФРБЕ 1974/1975). Ничева разграничава народна и
книжовна фразеология, като застъпва позицията, че и в двата
речника – Речник на съвременния български книжовен език (19551959) и Български тълковен речник (1955) се съдържа както
народна, така и книжна/книжовна фразеология (срв. ФРБЕ
1974:8).

38

Като пример за особено изречение от този сборник Марта Костов и
Веселин Вапорджиев посочват израза сурнало се е шуто и сакато,
което по смисъл съответства на фразеологизма куцо и сакато ‘всички,
включително и най-неспособните и негодните’ (срв. Kostov/ Vapordžiev
1990:8 и сл.).
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Понятията фразеологизъм – фразема
Термините, използвани
от български езиковеди са:
фразеологизъм39,
фразеологична
единица,
фразеологично
съчетание, устойчиво словосъчетание, устойчив словесен
комплекс, фразема. Най-често се употребяват и най-убедително
дефинирани са термините фразелогизъм и фразема.
Фразеологизъм
Най-честотни в български източници са изразите, които
се базират на гр. phrasis. Френската дума phrase (с пейоративна
конотация ‘пищен, но без реално съдържание и практическа
стойност израз’) също намира широка употреба (срв. БТР
1994:1026) .
В Български тълковен речник със съставител Любомир
Андрейчин и колектив (от 1993г.) за фразеологичен е отбелязано:
„1. Който се отнася до фразеология. 2. Който съдържа характерни
за даден език изрази и обрати.”, а второто значение на понятието
фразеология в същия речник е: „Съвкупност от присъщи на даден
език или писател словесни изрази и обрати на речта.” Липсва
понятието фразеологизъм, въпреки че са налице понятията
фразеолог, фразеология, фразеологичен (срв. БТР 1993:1013).
В Български тълковен речник (от 1994г.), със същия
авторски колектив (преработено и допълнено от Димитър Попов
издание) за фразеологичен е отбелязано: „Който се отнася до
фразеологизъм и до фразеология”, т.е. тук вече присъства
понятието
фразеологизъм.
По-нататък
е
поместено:
„фразеологична единица ез. – устойчиво, възпроизводимо в речта
съчетание от думи с единно, цялостно значение.” – това е още
едно важно допълнение, което липсва в речника от предходната
година.
За второто значение на фразеология в речника от 1994г.
също има различно обяснение: „Съвкупност от употребяваните,
39

Тези изрази, които не се причисляват към фразеологизмите, са
наричани от Кети Ничева нефразеологизми (срв. Ничева 1987:163).
Същият термин, Nicht-Phraseologismen употребява Анке ЛевинЩайнман (срв. Levin-Steinmann 2009:23).
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съществуващите в даден език или в речта на отделен автор
фразеологични единици, идиоматични съчетания; идиоматика.” –
т.е. нови понятия в преработеното издание са: фразеологизъм,
фразеологична единица, идиоматични съчетания (срв. БТР
1994:1026). Като важен признак на фразеологизмите вече
присъства и устойчивостта.
В Български тълковен речник със съставител Василка
Радева под фразеологизъм следва да се разбира „Възпроизводимо
в речта устойчиво съчетание от думи с единно цялостно
значение” (срв. БТР 2004:767 и сл.). Това може да се разгледа
като едно по-широко схващане за границите на понятието
фразеологизъм.
В Съвременен тълковен речник на българския език със
съставител Стоян Буров и колектив (от 1994 г.) за фразеологизъм
е отбелязано: „Устойчива фраза, обикновено с преносно
значение40, употребявана като готова единица в речта.”, като под
фраза авторите разбират: „Смислово завършено и граматически и
интонационно оформено изказване на мисъл; израз, изречение.”
(срв. СТРБЕ 1994:940). Ако се проследи тази логика, може да се
направи изводът, че фразеологизмът е ‘устойчив израз, устойчиво
изречение’, т.е. в понятието фразеологизъм се вмъкват както
устойчивите словосъчетания, така и устойчивите изречения.
Фразема
В българската литература по въпроса за фраземата има
полярни мнения: например в Речник на лингвистичните термини
в българския език Лилия Манолова (най-вероятно като се опира
40

За Ничева преносното значение на фразеологизмите „[не] може да се
уеднакви с преносното значение или образната употреба на
лексикалните единици. То може в много случаи да се получи по пътя на
образността, на пренасянето, но по своя характер не е нито преносно,
нито образно” (срв. Ничева 1987:90). За авторката образността на
фразеологизмите е основата, от която възниква едно фразеологично
съчетание с функцията на обособена езикова единица. Образността на
даден фразеологизъм в този смисъл е „същността на неговото
фразеологично начало, неговата вътрешна форма” (срв. Ничева
1987:91).
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на класификацията на руската лингвистка Наталия Амосова)
разграничава идиоми от фраземи (срв. Манолова 1999:191). За
авторката при фраземите „само един от компонентите е
преосмислен, а другият пази прякото си значение, напр. кучешки
студ, мечешка услуга […] където кучешки и мечешка са с
преосмислено, а студ и услуга – с пряко значение” (срв.
Манолова 1999:190), а под идиом авторката разбира
„фразеологична единица с единно цялостно значение, възникнало
в резултат от семантично преобразуване на всички компоненти
на съответната фразеологична единица, напр. от игла до конец,
през куп за грош” (срв. Манолова 1999:70).
Тодор Бояджиев, както и Русин Русинов и Станьо
Георгиев, използват понятията фразема и фразеологизъм като
синоними (срв. Бояджиев 2002:302; Русинов/Георгиев 1996:24). 41

2.6.3 Пословици. Поговорки
Sprichwort/Parömie
Немската лексема Sprichwоrt [пословица] е производна от
лексемата sprechen говоря и означава ‘много, често употребявана
дума’. През XII век тя измества по-стари названия като
altsprochen wort и старонемските книжовни названия biscaft, -spel,
wurt (срв. Beyer/Beyer 1984: 6). Въпреки многобройните
изследвания в областта на паремиологията все още не може да се
говори за единна и всеобхватна дефиниция за пословиците. Сред
по-старите немскоезични дефиниции на Sprichwort се откроява
тази на Фридрих Зайлер, за когото пословиците са притчи с
поучителен характер (срв. Fiedrich Seiler 1918, цит. по Röhrich/
Mieder 1977: 1).42
41

Идиомите се определят от някои български езиковеди като
фразеологични сраствания (срв. Бояджиев 2002:320).
42
Идеята за поучителността като централен елемент в семантичния им
профил намира сериозен отпор сред някои етнолози, за които
регулативната функция е само една от многото функционални
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Дефинициите от по-ново време са фокусирани върху
формата на пословиците – те се разглеждат като цялостно
завършени и устойчиви изречения (срв. Palm 1997:12),
изразяващи общовалидност, като тази форма претендира за
леснота при запомнянето им (срв. Röhrich/ Mieder 1977:2).
Общовалидността им също е оспорвана; пословиците
[Sprichwörter] са „частично валидни житейски правила“ (срв.
Bausinger 1968, цит. по Röhrich/ Mieder 1977: 2; срв.и Burger
2007:118; Beyer/ Beyer 1984:7,18).
В интернационален план опитите за изчерпателна
дефиниция залагат на лингвистичния структурен анализ (срв.
Barley 1972:737 и сл.; Dundes 1975:961 и сл., Milner 1969:379 и
сл.). Изследователи, работещи чрез паремиологичен структурен
анализ, предлагат три аспекта при групиране на паремиите: 1.
Идея 2. Структура 3. Ядро (срв. Kuusi 1966: 97 и сл.).
Интересът към устойчивите съчетания от думи в
немскоезичния ареал започва в действителност с първите изцяло
немски сборници с пословици, издадени през XVI век – в тях не
присъстват фразеологизми (срв. Fleischer 1982:16 и сл.; Kühn
2007а:620). Целта тогава е била не толкова разграничаване на
понятията едно от друго, колкото събиране и инвентаризиране на
възможно по-голям брой пословици чрез създаване на сборници.
Пословиците са обект на фразеологично изследване с
оглед на признака устойчивост и отчасти на признака
идиоматичност.
Като единици със структура на изречение със самостойно
значение пословиците притежават и признака полилексикалност
(срв. Kostov/Vapordžiev 1990:54). Предвид тази синтактична
особеност Хайнц-Хелмут Люгер ги нарича Satzphraseologismen
[изреченски фразеологизми] (срв. Lüger 1999:131; Korhonen
1991)43, Бургер ги определя като satzwertige Phraseologismen, т. е.
стойности на пословиците и би било погрешно тя да се приема за тяхна
базисна характеристика (срв. Andre Jolles, Mathilde Hain, цит. по
Röhrich/ Mieder 1977: 2).
43
Хайнц-Хелмут Люгер приема като Satzphraseologismen [изреченски
фразеологизми] само тези пословици, които до известна степен
притежават признака идиоматичност (срв. Burger 2007:38).
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‘фразеологизми със стойност на изречение’ (Burger 2007:37), а
Йеско Фридрих – като satzwertige Phraseme , т. е. ‘фраземи със
стойност на изречение’ (срв. Friedrich 2007:1094 и сл.).
Като общи признаци на пословиците се посочват:
възможност за двойно актуализиране, двоен прочит
(фразеологичен и дословен) на пословици и идиоми; особена
продуктивност: варианти, модификации, пародии (срв.
Dobrovolskij/Piirainen 1996:91).
В културно-семиотичен аспект пословиците се определят
като най-близко стоящи до идиомите (като подгрупа на
фразеологизмите), но се различават от тях „преди всичко чрез
семиотично-семантичните си параметри” (срв. Dobrovolskij/
Piirainen 1996:88, 90).44
Според Палм „пословиците не са фраземи, не са
лексикални единици, тяхната стабилност и възможност за
интерпретиране обаче ги причисляват към фразеологията” (срв.
Palm 1997:2). Бургер твърди, че „съвременният начин на употреба
на пословиците не се различава като цяло от този на другите
видове фразеологизми – още една причина, те да се разглеждат в
рамките на фразеологията” (срв. Burger 2007:126).45 Това би
следвало да се осъществи с оглед на най-малко следните четири
аспекта: 1. Семантика на пословиците; 2. Различните степени на
абстракция; 3. Социални функции; 4. Контекстуални функции на
пословиците (срв. Burger 2007:111 и сл.).

44

В увода към Фразеологический словарь русского язьıка Александр
Молотков отбелязва, че пословиците се доближават до фразеологизмите
по своето „образно, алегорично съдържание”, което може да бъде
описано, преразказано, изтълкувано (срв. ФСРЯ 1978:15). Авторът
обаче не причислява пословиците към фразеологизмите; като основен
аргумент той привежда различния смислов аспект: в основата на
съдържанието на изказването, предавано чрез пословицата лежи
съждението, докато при фразеологизмите е понятието (срв. ФСРЯ
1978:16). Това мнение е споделяно и от Ничева (срв. ФРБЕ 1974:16).
45
Зара Генадиева-Мутафчиева отнася пословиците, поговорките,
сентенциите и „някои крилати думи” към фразеологичните единства
(срв. Генадиева-Мутафчиева 1959:151).
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В сравнение с фразеологизмите пословиците са много поустойчиви – особено на синтактично ниво не позволяват никакви
промени. Настъпят ли такива, пословичното вече не е налице.
Сред привържениците на разделяне на пословиците на две
групи (определящ критерий е образността46) са руските
лингвисти Александр Кунин (срв. Kunin 1970:203, цит. по
Häusermann 1977:115), Наталия Амосова, Ирина Чернышева,
както и Мамед Тагиев (срв. Häusermann 1977:7). 47
Стегнатата, съдържателна и постоянна форма на
пословиците им придава внушителна сила, която щедро се
използва във всекидневието, както от пресата, така и в
рекламата,48 но и в много други случаи, при все че функцията им
вече е друга, а броят използвани пословици – много поограничен.
Sprichwort/Parömie – sprichwörtliche Redensart
При опитите за диференциране на понятията Sprichwort
[пословица] и sprichwörtliche Redensart [идиоматичен израз,
идиом, фразема], германски изследователи посочват като
основни разграничителни критерии:
- структура на изречение – структура на словосъчетание
(срв. Fleischer 1994:155, 158): при пословиците е налице
синтактична независимост от контекста, която ги отличава
от устойчивите фрази, за които е характерна синтактична

46

Образността на пословиците е с „етноспецифични особености, които
са разбираеми само за съответната етническа група”); тази образност е
културно-специфична (срв. Симеонова 2005:10; срв. също Röhrich
2001:46).
47
Образността не влияе върху функцията на пословиците. Ето защо
Хойзерман не смята за правилно да се говори за
фразеологични/образни и нефразеологични пословици (срв. Häusermann
1977:115). Последните са формулирани и като “пословици без
образност” (срв. Петрова 2006:13).
48
Функцията на пословиците в български и немски рекламни текстове
обстойно проучва Албена Иванова (срв Иванова 2013).
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зависимост от контекста (срв. Friedrich 2007:1094 и сл.;
Häusermann 1977:40 и сл.; Pilz 1978:613 и сл.)49;
- комуникативна единица – номинативна единица (срв.
Burger 2007:36; Fleischer 1994:160; Телия 1972:511, цит. по
Häusermann 1977:113): номинативните единици се отнасят
до понятия, докато комуникативните обясняват цяла
ситуация. Като комуникативни единици пословиците не
обозначават обекти и процеси, те съобщават нещо за тях
(срв. Burger 2007:36).50 Възниква специфично, обобщено
значение на компонентите на пословицата. При това всяка
пословица използва като модел логическо правило от
определен тип. Освен това обобщеното послание, кодирано
в пословиците, може да се разбере и без вмъкването им в
специфичен контекст, в специфична ситуация (срв. Burger
2007:41);
- отразява нрави, обичаи – отразява езиковото богатство
(срв. Fleischer 1994:157): като обект на специфичен
културноориентиран анализ в културологията пословицата
представлява прецедентен художествен текст, който по
силата на жанровата си характеристика има характер на
послание (срв. Джейсън 1971:617, цит. по Петрова
2006:6)51;
49

Примери за устойчиви фрази [ feste Phrase]: Das geht auf keine
Kuhhaut; Da liegt der Hase im Pfeffer! Устойчивите фрази съдържат в
структурата си елемент, който ги свързва с дадения контекст: напр. das,
da; при пословиците такъв свързващ елемент няма, напр.: Morgenstund
hat Gold im Mund. (срв. Burger/Buhofer/Sialm 1982:23, 39).
50
Бургер ги дефинира като referentielle, propositionale Phraseologismen,
topische Formeln (срв. Burger 2007:36 и сл.).
51
Прецедентните текстове са устойчиви, познати, известни, значими за
дадена култура текстове (срв. Чонгарова 2002:39 и сл.). Според Румяна
Петрова паремията е „непроменлив прецедентен художествен текст с
форма на автосемантично изречение, характеризиращо се с висока
степен на обобщеност, което изразява поука, извод или заключение. Тя
е едновременно знак на определен тип извънезикови или мислими
същности – ситуации, поведения, качества, прояви или състояния – и
знак на културата” (срв. Петрова 2006:9).
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- ограниченост - неограниченост в исторически план: нови
пословици в наши дни почти няма (без да се броят
съвременните варианти и пародии на пословици), докато
фразеологизми възникват непрекъснато (а стари отпадат
като архаизми) (срв. Fleischer 1982:81; Beyer/Beyer
1984:14). „Пословиците могат да се разглеждат като израз
на […] ценности и норми, които имат претенции за
социална валидност в определена култура и време” (Burger
2007:109). Основание да се разглеждат пословиците като
исторически пренесено знание ни дават техни езикови
(метафорични и ритмически) признаци.52

Пословица. Поговорка
В българския език лексемата пословица е производна от
лексемата слово, а лексемата поговорка – от лексемата говор.
Названията пословица и поговорка са заети от руски език по
време на Възраждането, когато у нас се пробужда интерес към
фолклора. Иван Богоров, Неофит Бозвели, Найден Геров, Петко
Рачев Славейков, Георги Сава Раковски, Любен Каравелов,
братята Димитър и Константин Миладинови си служат с тези
названия, възприети от руската фолклористика.
По-долу е направен кратък обзор на значението на
понятието пословица в български тълковни речници:
- „Кратък народен словесен израз, плод на житейски опит и
наблюдение, който се предава от уста на уста и обикновено има
преносен смисъл” (БТР 1993:698);
- „Кратък, но синтактично завършен традиционен израз с
преносно значение, в което се съдържа извод, умозаключение,
поучение” (БТР 1994:707);

52

Цитирането на такива сентенции Валентин Волошинов определя като
„чужда реч”, като „реч в речта”, „изказ в изказа” , но същевременно и
като „изказ за изказа” (срв. Vološinov 1975:178 и сл., цит. по Günthner
1993:205).
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- „Кратък фолклорен жанр, в който народната мъдрост е събрана
в едно изречение” (СТРБЕ 1994:649).
В настоящото изследване се приема определението на
Рьорих и Мидер за пословиците като„общоизвестни, устойчиви
изречения, които в стегната и кратка форма изразяват житейско
правило или истина“ (срв. Röhrich/Mieder 1977:3). Тази
дефиниция се разширява, като се допълва, че истината, изразена
чрез пословиците, не се възприема като абсолютна, а като
относителна – спрямо определени ситуации, условия на живот и
т.н. (срв. Burger 2007:115).
Понятието поговорка е представено в български тълковни
речници по следния начин:
- „Често употребяван израз, обикновено с преносно значение,
който не представя синтактично завършена цялост и се свързва
със съседната фраза” (БТР 1993:634);
- „Кратък традиционен израз, който сполучливо и точно
представя, описва дадено явление, но не съдържа извод,
поучение, поради което е синтактично незавършен” (БТР
1994:648);
- „Народно умотворение, което има характер на стегнат устойчив
израз с преносно значение и с което се изказва мъдрост,
придобита от житейския опит” (СТРБЕ 1994:622).
Ползвателят на български тълковни речници може да
бъде сериозно подведен: напр. значението на пословица в БТР
1993:698 и значението на поговорка в СТРБЕ 1994:622 е почти
едно и също. Интерес представлява и фактът, защо авторите на
Българки тълковен речник (БТР 1993/1994) в рамките на две
последователни години променят основни формулировки на
централни в паремиологията термини, което несъмнено би
породило въпроси относно това, докога ще присъства и важù
„новата” формулировка – навярно до едно евентуално ново
издание?
Ясно разграничение между пословици и поговорки в
български паремиологични изследвания все още не е направено,
като основна причина за това е невъзможността да се намерят и
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приемат критерии, които да са обосновани и убедителни за
всички изследователи.53
В тази работа се приема становището, че термините
пословица и поговорка не трябва да се отъждествяват (срв.
Ничева 1967:194; Пермяков 1986:12).
Сред основните разлики между пословици и поговорки се
открояват (според български етнолози и езиковеди):
1. Пословицата има структура на завършено, пълно
изречение (просто или сложно); поговорката представлява част от
изречение, в повечето случаи тя не е завършено изречение (срв.
Славейков 2003:11; Ничева 1967:196) 54; „поговорката е късо
изречение” (срв. Минков 1963:15).
2. Пословицата представлява пълно изразяване на
мисълта, за разлика от поговорката, която изразява мисълта
непълно, запазено е най-важното по смисъл, но все пак „остава
нещо недоизказано”(срв. Ничева 1967:194). „Едната половина от
изречението се изпуска, понеже влиза вече във въпроса, отговор
на който се явява поговорката” (Славейков 2003:11). Със
значение ‘никога’ напр. е поговорката „Когато дойде Кукувден”:
тя представлява отговор на въпрос от рода на „Кога ще стане
това?” –„Когато дойде Кукувден”, т.е. никога; изпусната е частта
„Това ще стане”, тя се подразбира и по тази причина не се
използва цялостната конструкция: „Това ще стане, когато дойде
Кукувден” = ‘това никога няма да стане’. 55 За разлика от
53

„Поговорки […] тяхната близост с пословиците е много тясна”
(Симеонова 2005:4); почти невъзможно е да се отделят едните от
другите (срв. Славейков 2003:13).
54
За тези поговорки, които имат структура на завършено изречение,
Ничева изразява становището, че трябва да се разграничат от
пословиците по втория критерий – липсата на умозаключение, извод
(срв. Ничева 1967:196). Авторката отнася и пословиците, и поговорките
към затворените устойчиви фрази, но причислява само някои от тези
затворени устойчиви фрази към фразеологизмите (срв. Ничева
1967:189).
55
Ничева приема някои поговорки за фразеологизми – горепосочената
поговорка авторката посочва като адвербиална фразеологична единица:
на Куковден ‘никога’ (срв. Ничева 1987:78).
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поговорките, пословиците са завършени изречения, напр.
пословицата Когато на кокошката припре (отзаде яйцето),
тогаз и търси полог (да го снесе) (със значение ‘едва когато
човек изпадне в наистина затруднено положение и не може да
отлага повече, тогава търси решение на проблема си, започва да
действа’).
3. Пословицата е винаги логически двучленна, докато
поговорката по принцип е с едночленна композиция:56 напр.:
пословицата В очи му кравай, а в гърба му камък дай, ‘за
лицемерен, двуличен човек’ и поговорката Влязъл му в очите,
‘харесал му’.57
4. В пословицата „художествената стойност на образа” е
„с по-широко приложение”, тя обобщава мнения и впечатления,
за разлика от „конкретния белег” на поговорката (срв. Славейков
2003:11).
5. В пословицата се открояват поуката, сравнението –
много пословици представят „част от по-голямо цяло, от песен
или приказка, в които те, като стих или характерен израз,
предават основната идея или загатват символично фабулата”
(срв. Славейков 2003:23) или са „лаконично скъсен разказ, във
формата на монолог или диалог” (срв. Славейков 2003:25). При
пословицата в семантичен план се изтъква наличието на извод
(срв. Ничева 1967:194)58, докато при поговорката не може да се
56

„За поговорката е характерна повече едночленната форма на
изказването” (Минков 1963:15).
57
И поговорките, и пословиците са поместени в сборника на Петко
Славейков Български притчи или пословици и характерни думи (срв.
Славейков 2003:11 и сл.).
58
Ничева разделя пословиците на две групи: пословици, при които е
налице семантична трансформация, „семантично преосмисляне на
компонентите им” и такива, при които такава трансформация не е
открита (ФРБЕ 1974:16). Ничева отнася пословиците към устойчивите
фрази, които тя разграничава от фразеологизмите. И двата вида
пословици, според авторката, не могат да бъдат причислени към
фразеологията, „тъй като в основата на смисловото им съдържание лежи
не понятие, а съждение.” (срв. ФРБЕ 1974:16; Ничева1987:37). Въпреки
това Ничева не отрича: „Безусловно само ако говорим за фразеология в
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говори нито за извод, нито за поука или сравнение, тя е без
съждение и заключение (срв. Минков 1963:15).
В специализираната литература се изтъква формалната
близост между поговорки, клетви и благопожелания (срв.
Kostov/Vapordžiev 1990:13). Определящи критерии за това са:
1. Логически едночленна структура, срв.: поговорки: да се
пукнеш от яд, да си попретиснем кахъра (чрез хапване и
пийване); клетви: да си откинеш главата, да ме убие този хляб;
благопожелания (благословии/пожелания: голям да пораснеш, да
те поживи Господ; въпреки че и този критерий може да бъде
оспорван – има клетви и благопожелания, макар и по-рядко,
които са с двучленна композиция: клетва: Да те хване (болест),
да те не пуща; благопожелание: Колко здравец по планина,
толкоз здраве в тая къща (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:12).
2. Императивна форма на конструкцията: този критерий
също може да бъде оспорван – клетвите и благопожеланията са
винаги в повелителна форма, но това не винаги е валидно за
поговорките: поговорки като гущери бълва (за някой, който е
афектиран и говори в това състояние), и той в попарата
(замесен), както и много други, не са с императивна форма (срв.
Kostov/Vapordžiev 1990:11).
Не е трудно да се открои ясен паралел и между пословици
и други фолклорни текстове (срв. Славейков 2003: 14).
Пословиците са сравнявани с различни единици на фолклора: с
гатанката, баснята, приказката и др. (срв. Пермяков 1988:53-55) .
За разлика от други фолклорни текстове пословиците не
могат да се преразкажат, респ. да се перифразират. Устойчивият
им състав по-скоро ги доближава до стихотворенията, песните,
басните и приказките като фолклорни текстове, но не и до
устойчивите фраземи, твърдят защитници на фразеологията в
тесен смисъл на думата (срв. Пермяков 1988:83).
Въпросът за произхода на повечето пословици все още не
е достатъчно добре изяснен. Неяснотата около произхода им е
широк смисъл на думата, можем да отнесем към нея и пословиците”
(срв. Ничева 1967:193).
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отправна точка в спора за това, може ли пословичният фонд на
даден народ да послужи като доказателство за „типични“
качества, черти от характера , които изпъкват в психологическия
профил на всеки средностатистически представител на
определена група, общност, народ.
Съпоставка на терминологията в двата езика и проблеми на
превода
Проблемът с използваните понятия се усложнява още
повече с преводите на някои от названията в двуезични (немскобългарски) речници.
При един по-обстоен преглед на такива речници се
откроява хаосът при превода на български език на немските
названия Redensart, sprichwörtliche Redensarten, Redewendung,
Sprichwort, Spruch, redensartlich, sprichwörtlich. В НемскоБългарски речник (срв. НБР 1992:234) като съответствие на
Redensart се посочва: ‘характерен, идиоматичен, фразеологичен
израз на речта’, за redensartlich е дадено ‘фразеологичен’, а за
sprichwörtliche Redensarten – ‘пословици, поговорки’. За
Redewendung е посочено: ‘обрат на речта, израз, словосъчетание’
(срв. НБР 1992:235).
В същия речник (срв. НБР 1992:399) за Sprichwort е
дадено: ‘пословица’, а за sprichwörtlich – като второ значение:
‘като пословица, поговорка’, следва sprichwörtliche Redensarten –
‘поговорки’, т. е. на стр. 234 под sprichwörtliche Redensarten са
обединени както пословиците, така и поговорките, а на стр. 399 е
конкретизирано:
‘поговорки’;
подобно
фрапиращо
несъответствие в рамките на един и същ речник би могло, в найелементарния случай, да заблуди ползвателя на речника, а ако се
добави и съответствието на Spruch – ‘поговорка, мъдрост’ (срв.
НБР 1992:401), то объркването ще е гарантирано и въпросът
“Какво всъщност означава терминът sprichwörtliche Redensarten
на български език?“ би останал без отговор.
Един добре обоснован и достатъчно убедителен възглед
относно българското съответствие на понятието sprichwörtliche
Redensarten е този на Руска Симеонова: „Според някои
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лексиколози понятието sprichwörtliche Redensarten принадлежи
към групата на фраземите или идиомите, […] Петко Славейков
озаглавява сборника си „Български притчи или пословици и
характерни думи”, като под притчи и характерни думи той има
предвид Sprichwörter и sprichwörtliche Redensarten” (Симеонова
2005:8), т.е. „притчи” са пословиците, а „характерни думи” са
фраземите.
В Blickwechsel. Beiträge zur Kommunikation zwischen den
Kulturen Юлиана Рот отбелязва: „П. Р. Славейков в своя […]
сборник с Sprüche и sprichwörtliche Redensarten”59, т.е. за
авторката Sprüche са пословици, а sprichwörtliche Redensarten са
характерните думи (срв. Roth 2003:45).
Самият Славейков пише, че е събрал „твърде много
фрази, които в строгия смисъл на думата не се отнасят към
пословиците, но в които ясно се вижда духовния капитал и
мисловните способности на обикновения народ” (срв.
Kostov/Vapordžiev 1990:10).
Ясна конкретизация на тези
характерни думи е видна и в изказвания като: „Славейков е
прибрал край пословиците множество такива поговорки,
пословични изрази, клетви и благопожелания” (срв. Славейков
2003:12).60
Опит за търсене на правилни български съответствия на
немски понятия представляват и аргументирани твърдения като:
„[к]огато се говори за пословици и поговорки в смисъла, в който
ги е използвал Петко Рачев Славейков, правилният превод на
думата Redewendung, респ. Redensart е само поговорка, а не
пословица” (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:13); „Славейков е
събирал не само фразеологизми, а и традициони сравнения […]
сборникът на П. Р. Славейков съдържа ценен фразеологичен
материал от говоримия народен език”, т.е. за авторите
поговорките се отнасят към volkstümliche Redewendungen, те са
59

Курсив мой, А.И.
Ако се следва тази логика на разсъждение, се получава следната
връзка: sprichwörtliche Redensarten – фраземи, идиоми - характерни
думи – поговорки, пословични изрази, клетви и благопожелания. Оттук
може да се направи следният извод: поговорки, пословични изрази,
клетви и благопожелания са фраземи, идиоми.
60
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част от народната фразеология (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:10 и
сл.). На друго място в същия източник вече следва категорично:
„sprichwörtliche Redensarten (поговорки)” (срв. Kostov/Vapordžiev
1990:54).
В предговора към Българско-немски фразеологичен
речник Жана Николова-Гълъбова и Константин Гълъбов приемат,
че Redensarten са фразеологични единства: „фразеологичните
единства (feste, stehende Wortverbindungen, Redensarten) т.е.
устойчиви словосъчетания, които се употребяват като идиомите в
своеобразно значение […] Тия словосъчетания биват обикновено
образни. Тук спадат и пословиците, поговорките, афоризмите,
сентенциите, крилатите изрази” (срв. БНФР 1968:8).
Проблемът за правилното съответствие на понятието
sprichwörtliche Redensarten е анализиран и от руски германисти и
паремиолози. Посочва се,че в руската лингвистична литература
има два термина – поговорка, който термин се отнася до
словосъчетание [Wortgruppe], и пословица, която е със структура
на завършено изречение [vollständiger Satz]. “В немския език има
само един термин, въпреки че и тези две разновидности са налице
[…] други немски термини, напр. sprichwörtliche Redensarten, се
отнасят до други видове фразеологични съчетания от думи”
(Iskos/Lenkowa 1963:186).61 За авторите понятието sprichwörtliche
Redensarten не е съответствие нито на пословици, нито на
поговорки –тяхната позиция съвпада с тази на мнозинството от
немски лингвисти, за които sprichwörtliche Redensarten са
фраземи, идиоми.
Руският паремиолог Григорий Пермяков отбелязва, че
немските паремиолози „съответно разделят […] немските
пословични клишета на Sprichwörter и sprichwörtliche Redensarten
(т.е. на пословици и пословични изрази)” (срв. Пермяков
1986:14).
Езиковеди от бившия Съветски съюз също поддържат две
противоположни становища относно това дали поговорките
61

Ася Искос и Ада Ленкова посочват keine Rosen ohne Dornen като
пример за поговорка, а Wie man in den Wald hineinschreit, so hallt es
wider – за пословица (срв. Iskos/Lenkowa 1963:186).
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могат да се причислят към фразеологията: някои лингвисти
приемат, че идиомите са разновидност на поговорките, а други са
на мнение, че поговорките (със структура на изречение) нямат
общи признаци с фразеологизмите (срв. ФСРЯ 1978:16).
Объркването при употребата на правилните съответствия
в двата сравнявани в това изследване езика би могло да се дължи
и на обстоятелството, че в германския езиков контекст
историческият термин sprichwort не винаги съответства на
съвременната употреба на термина Sprichwort (срв. Friedrich
2007:1092), със същата сила това важи и за употребата на
историческия термин Redensart и за съвременната му трактовка
(срв. Fleischer 1982:10).
Трудността при превода (от немски на български език) на
понятието sprichwörtliche Redensarten произтича и от факта,че то
не е достатъчно ясно разграничено от понятието Sprichwort и от
германските езиковеди (срв. Eismann/Grzybek 1994:90).
Един от многото примери за неяснота и неединна
позиция на германски лингвисти и руски германисти: изрази като
„Da hast du den Salat/ Da haben wir den Salat!” и „Da hast du die
Bescherung!” Черньшева приема за sprichwörtliche Redensarten и
ги класифицира (заедно с Sprichwörter) като festgeprägte Sätze
[устойчиви изречения] (по примера на Reichstein 1973:216) (срв.
Černyševa 1975:218, 224 и сл.), т.е. авторката приема, че и
sprichwörtliche Redensarten имат структура на изречение, докато
за Рьорих, за когото горепосочените изрази са „feststehende
sprichwörtliche Formeln” (срв. Röhrich/ Mieder 1977:17), те не
могат да бъдат sprichwörtliche Redensarten, понеже имат
структура на изречение, което е в противоречие с неговото
определение за sprichwörtliche Redensarten (той ги определя като
вербални изрази, а не изречения) – за Рьорих горепосочените
изрази не са и пословици, въпреки че имат структура на
изречение като пословиците (срв. Röhrich/ Mieder 1977:16).
Волфганг Флайшер в по-ново време ги съотнася към

50

kommunikative Formeln, kommunikative Phraseologismen (срв.
Fleischer 1982:130 и сл.).62
Като друг пример за неяснота и неединно становище на
германски изследователи може да се посочи устойчивото
съчетание от думи kein Mensch ist ohne Aber = ‘никой не е
безгрешен’: Анелиес и Хорст Байер приемат тази конструкция за
пословица, а Волф Фридерих – за идиоматичен израз (срв. Beyer/
Beyer 1984:24; Friederich 1976:14).
Междуезиковото терминологично несъответствие може
да се дължи и на обстоятелството, че „категориите в отделните
езици не са напълно сходни, което не остава без отражение и
спрямо терминологията.” (срв. Földes 1995:163). Чаба Фьолдес
също коментира несъответствието между немското понятие
Redensart и руското понятие поговорка, като отбелязва, че в
работите на руски германисти „под Redensart често автоматично
се разбира това, което в руския език се обозначава като
поговорка” (срв. Földes 1995:163). Полученото по този начин
понятийно несъответствие според автора е в резултат на
несъзнателно пренасяне на
езиково обусловени или
конвенциално установени категории от единия език в другия
(срв. Földes 1995:163 и сл.).
62

Пилц във Phraseologie. Versuch einer interdisziplinären Abgrenzung,
Begriffsbestimmung und Systematisierung unter besonderer Berücksichtigung
der deutschen Gegenwartssprache прави обстоен анализ на значими
трудове в областта на фразеологията. Сред руските германисти, заели
място в този анализ, е и Черньшева с нейна класификация на
фразеологизмите: в предложения модел авторката разграничава и
phraseologische Ausdrücke [фразеологични изрази], към които тя отнася:
„Sprichwörter = (poslovicy); Sprichwörtliches = (pogovorki)” (срв.
Černyševa 1964).
Пример за Sprichwort в нейния модел е Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold, а за Sprichwörtliches – da liegt der Hund begraben (срв. Pilz
1978:460).
Бургер приема da liegt der Hund begraben и други подобни конструкции
за устойчиви фрази (срв. Burger 1982:23, 39).
Отделен е въпросът защо Черньшева през 1964 г. и 1975 г. използва
различна терминология за една и съща езикова материя.
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Поредно несъответствие в езиковедските възгледи се
забелязва при уточнението дали пословиците са лексикални
единици:
„Фразеологизмите,
подобно
на
поговорките
и
пословиците,
[…]
са
лексикални
единици”
(срв.
Kostov/Vapordžiev 1990:10). Авторите приемат, че и пословиците
са лексикални единици.
„Пословиците не са фраземи, не са лексикални
единици.”/„Sprichwörter
sind
keine
Phraseme,
keine
Wortschatzeinheiten” (срв. Palm 1997:2).
„Пословицата (паремията) не е лексикална единица.”/„Das
Sprichwort (Parömie) ist keine “Lexikoneinheit” (срв. Dobrovolskij
1995а:219).
Флайшер приема, че Redensarten са лексикални единици, а
Sprichwörter – не (срв. Fleischer 1982:17).
Kaтo се следва гореизложената логика, в това изследване
в понятието фразеологизъм се включват и поговорките63,
пословичните изрази, клетвите и благопожеланията .

2.6.4
Phraseolexem.
Phraseotextem;
Фразеолексема.
Фразеотекстема
Phraseolexem, Phrasem/ Фразеолексема
В предложената разработка като обединяващо понятие се
приема понятието фразеологизъм [Phraseologismus], успоредно с
него като подвидови понятия се употребяват понятията
фразеолексема [Phraseolexem], респ фразема [Phrasem],
и
фразеотекстема [Phraseotextem], с което се целù избягване на
неясноти и несъответствия, неизменно съпътстващи много
63

Ничева причислява само една ограничена част от поговорките към
фразеологизмите – само тези, при които „е налице семантична
трансформация на компонентите им.” Във Фразеологичен речник на
българския език Ничева включва поговорки от типа от трън, та на
глог; от стара коза яре; барабар Петко с мъжете (срв.ФРБЕ 1974:17).
По този начин тя се присъединява към становището на руския езиковед
Бабкин (срв. Ничева 1967:194).
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разработки в областта на фразеологията. Тези термини се
употребяват както от немскоезични, така и от български
езиковеди.
Понятието фразеолексема, респ. фразема се разграничава
от думата като лексикална единица, като се приема, че
фразеолексемата, респ. фраземата, е словосъчетание, което се
състои най-малко от две разделно написани думи (срв.
Кошелев/Леонидова 1974:10). Всяко словосъчетание, което се
употребява като лексикосемантична единица, състои се от повече
от една дума и не е по-дълго от едно изречение, е фразеолексема
(срв. Pilz 1978:30 и сл.).64
Фразеолексемите
съставят
основното
ядро
на
фразеологизмите в един език; те са лексикални единици, т.е.
запазват се, подобно на другите лексикални единици – думите – в
лексикона и се репродуцират, възпроизвеждат като готови
лексеми, а не се продуцират в речта по определен синтактичен
структурен модел (срв. Fleischer 1982:67).
Фразеолексемите са устойчиви номинативни единици
[Benennungseinheiten/Nominationseinheiten]
(срв
Fleischer
1994:160) с идиоматичен характер. Те могат да бъдат изцяло или
частично идиоматични (срв. Fleischer 1982:129; Fleischer
1994:164; Kostov/Vapordžiev 1990:48)65. Изцяло идиоматичните
64

В специализираната литература на бившия Съветски съюз се изтъква
основната разлика между фразема [Phrasem] и фраза [Phrase] (двете
сумарно – фразеологизъм) – първото понятие е устойчиво съчетание от
думи със структура на словосъчетание [Wortgruppe], а второто –
устойчиво съчетание от думи със структура на изречение (срв. Fleischer
1982:15).
65
Понятието Phrasem според схващането на Костов и Вапорджиев е
еквивалентно на понятието Phraseolexem у Флайшер – с тази разлика, че
Костов и Вапорджиев отнасят към фраземите и устойчиви конструкции
без семантична трансформация; т.е. номинативните фразеологизми у
Флайшер се разглеждат като фраземи от Костов и Вапорджиев. Но за
разлика от двамата автори Флайшер не включва към фразеолексемите
номинативните фразеологизми с неидиоматичен характер
[Nominationsstereotype], за разлика от Костов и Вапорджиев (срв.
Fleischer 1982:129; Kostov/Vapordžiev 1990:48).
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фразеолексеми са със семантична трансформация на всички
съставящи ги компоненти, а при частично идиоматичните не
всички компоненти са подложени на десемантизация, във
фразеологичната конструкция има елементи, които запазват
свободното си значение (срв. Palm 1997:12).66За Александр
Владимирович Кунин идиомите са „разделно оформени единици
на езика с пълно или частично преосмислено значение” (срв.
АРФС 1984:7).
Знак за равенство между понятията Phrasem,
Phraseolexem, Idiom и Redensart67 поставят германски
изследователи, когато изясняват същността на понятието Phrasem
[фразема]: „die Phraseme (auch Phraseolexeme, […], Idiome, feste
Wendungen, Redensarten genannt)” (срв. Palm 1997:2,105)68.
В комуникативно-граматически аспект (време, лице,
число, наклонение на глаголите, падеж на субстантивираните
фразеолексеми) фразеолексемите са „повече или по-малко
вариативни” (срв. Fleischer 1982:72), т.е. те са с различна
синтактична структура (срв. Palm 1997:1).
Според това, каква част на речта е главният компонент
във фразеолексемата, се различават такива с глаголни, с именни
компоненти, както и с компоненти несамостойни лексеми
[Synsemantika] (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:49).

66

Изцяло идиоматични немски фраземи са напр.: jemandem zu schaffen
machen [създавам на някого/отварям му работа] = ‘в тежест съм на
някого’; mit jemandem noch ein Hühnchen zu rupfen haben [трябва да
оскубя с някого още една кокошка] = ‘имам (стари) сметки за оправяне
с някого; ще се разправям с някого’.
Частично идиоматични фраземи са напр.: von Tuten und Blasen keine
Ahnung haben [нямам понятие от свирене и духане] ‘не знам или не
мога нещо; хабер си нямам от нещо’; sich ins Fäustchen lachen [смея се в
шепата си] = ‘усещам тайно злорадство’ (подчертаните лексеми не са
семантично трансформирани) (примерите са заимствани от Palm
1997:12).
67
Срв. Palm 1997:1 и сл.; Nordèn 1994:43, 142; Hartmann 1998b:128.
68
Бълг. „фраземите, (наречени още фразеолексеми […] идиоми,
устойчиви изрази, Redensarten)”.
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Характерна особеност на фразеолексемите с глаголни
компоненти e, че глаголът е в основна форма [Infinitiv], т.е. става
дума за лексикализирана основна форма на фразеолексемата (срв.
Fleischer 1982:106), срв. den Nagel auf den Kopf treffen
[улучвам/уцелвам гвоздея по главата] = ‘казвам, респ. правя нещо
правилно/ точно както трябва’.
При фразеолексемите преобладават тези с експресивен
характер („чисто номинативните” тук не се вземат предвид);
основната им функция се изразява в „покачване на
експресивността”
[Expressivitätssteigerung]
(срв.
Fleischer
1982:167 и сл.).
С този потенциал на фразеолексемите се обяснява
употребата им, която е ориентирана преди всичко към хората – в
семантичен план чрез тях се оценяват хора, преценяват се
качества, ситуации, явления, действия и др. (срв. Fleischer
1982:107, 129, 169). Това е в сила особено при глаголните
фразеолексеми. Експресивността на езиковите единици не е
постоянна
величина
(срв. Černyševa
1975:218);
това
обстоятелство е в основата на тенденцията за възникване на нови
експресивни начини за назоваване, което, разбира се, не води до
автоматично изпадане от езика на досега съществуващите форми,
а е причина стари и нови форми да съществуват в конкурентни
синонимни отношения (срв. Fleischer 1982:169).
Фразеолексемите, респ. фраземите, разгледани в
когнитивен план, са приети като общо понятие, а идиомите – като
подвидово понятие, анализира се и проблемът за организацията
им в менталния лексикон (срв. Dobrovolskij 1995а:54; 1995b:56,
77 и сл.).
Според Флайшер фразеолексеми са също устойчивите
предикативни
конструкции
[festgeprägte
prädikative
Konstruktionen] (срв. Fleischer 1982:104 и сл.,129). Синтактичен
структурен признак на фразеолексемите е, че те не са устойчиви
изречения [festgeprägte Sätze]; ето защо устойчивите
предикативни конструкции, като влизащи в състава на
фразеолексемите, се различават от устойчивите изречения чрез
лексикално – семантичната вариативност на задължителните
елементи на изреченската структура (срв. Fleischer 1982:72 и сл.),
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напр. в устойчивата предикативна конструкция der Kopf raucht jmdm [на нкг му пуши главата] на мястото на jmdm= на нкг, като
задължителен елемент може да се употребят най-различни
лексеми – названия на хора (Meiner Mutter/Maria/Mir/ raucht der
Kopf). Устойчивите предикативни конструкции са изцяло
идиоматични [voll idiomatisch], срв der Kopf raucht - jmdm [пуши
му главата] ‘имам прекалено много работа’ = главата ми е
пламнала от работа Ник-Гъл69.
Към фраземите се отнасят и устойчивите сравнения [feste
Vergleiche/komparative Phraseologismen] (срв. Kostov/Vapordžiev
1990:49; Brehmer 2009:141).70 Устойчивите сравнения могат да
бъдат повече или по-малко идиоматични – това зависи от
съответния tertium comparationis (срв. Burger/Buhofer/Sialm
1982:35). Те изпълняват интензивираща функция и по този начин
придават експресивност на изказа (срв. Röhrich 2001:16; Brehmer
2009:143).71 Чрез изследване на устойчивите сравнения „по
особено ясен начин може да се демонстрира културната
специфика на фразеологията” (срв. Burger 2007:47). При
контрастивно наблюдение на устойчиви сравнения може да се
идентифицират „паралели и различия в символните полета на
култури” (срв. Földes 2007:427).
В изследването към фразеолексемите се включват и
поговорките. Основни критерии за това съотнасяне:
1. като устойчиви конструкции те представляват част от
изречение – състоят се от повече от една дума и не са по-дълги от
едно
изречение;
представляват
словосъчетание
(срв.
Iskos/Lenkowa 1963:186).72 „Всички поговорки с отворена
69

Виж Използвани съкращения в края на настоящия труд.
Пример за устойчиво сравнение: лапа като хърватин Слав.
71
За по-голямата част от устойчивите сравнения „сравняващата част
под влияние на tertium comparationis се преосмисля и придобива
значение на „фразеологичен интензификатор” […] т.е. означава повисока степен, по-голяма интензивност на признака или действието от
първата част на устойчивото сравнение” (Кювлиева-Мишайкова
1986:41).
72
В структурно отношение фразеологизмите, според Ничева, имат
характер на словосъчетание или на отворено (рядко на завършено,
70
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синтактична структура […] са безспорни фразеологизми”
(Ничева 1967:195).
2. „[п]оговорките получават окончателно оформление
само в контекста, т.е. те са част от съждение. Затова поговорките
най-тясно се свързват с фразеологизмите” (срв. Бояджиев
2002:304). „Поговорките […] имат всички необходими черти на
фразеологизмите” (Ничева 1967:197).73
3. състоят се от самостоятелни лексикални единици, но
самите те образуват една лексикосемантична единица, която се
репродуцира, възпроизвежда като готова лексема, с единно,
цялостно значение, което в повечето случаи е по-сложно от
значението на отделната лексема (срв. Kostov/Vapordžiev
1990:115).
4. притежават признака устойчивост (общото значение на
поговорката е тясно свързано с комбинацията на конкретните
лексикални елементи в структурата ù и всеки опит за евентуална
замяна на някои от тях води до семантични последици, засягащи
останалите компоненти)74, но устойчивостта на поговорката не
изключва лексикална вариативност/вариантност75 .

затворено) изречение (срв. Ничева 1987:30 и сл.). Повечето от
поговорките според нея имат структура на словосъчетание (срв. ФРБЕ
1974:17). Тези поговорки, които имат структура на завършено
изречение, се различават от пословиците по това, че не съдържат извод,
умозаключение, поука (срв. Ничева 1967:196). За авторката поговорки
като ръждясали му парите в кесията или баща си продава за пари са
„безспорни фразеологизми” (срв. Ничева 1967:196).
73
Авторката обаче допълва, че не причислява към фразеологизмите
онези поговорки, „които са лишени от образност, преносност” (срв.
Ничева 1967:197).
74
Например, ако в поговорката когато дойде Кукувден лексемата
Кукувден бъде заменена с лексемата Лазаровден, то новата конструкция
*Когато дойде Лазаровден няма да има това значение за носителите на
българския език (а именно: значението на никога), което има
оригиналната поговорка.
75
Например за поговорката когато дойде Кукувден варианти биха били
на кукуво лято; на конски великден.
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Вследствие на стабилността си някои поговорки, като
фразеолексеми, съхраняват в структурата си архаични лексеми
като компоненти 76.
5. За да се определят като фразеолексеми, поговорките
отговарят и на условието да са изцяло или частично идиоматични
(напр. Влязъл му в очите, ‘харесал му’);
6. С тях се изразява отношение към хора и ситуации, т.е.
притежават потенциала, като всяка фразеолексема, да „покачват
експресивността” (напр. Гущери бълва, ‘за някой, който е
ядосан’);77
7. Като вторични номинативни единици в семантичен
план са по-близо до фразеолексемите/фраземите (срв.
Kostov/Vapordžiev 1990:55). 78 Поговорките служат за индиректно
76

Например
бере зазъбици/а ‘много му се яде нещо, което е пред очите му и дразни
апетита му’ (срв. ‘Ревне му се нещо’ Слав);
правя зазъбици = ‘възбуждам желанието, примамвам’ (срв. РРОДД
1974:143);
ревне му се = иска му се, диал. (срв. ФРБЕ 1975:407).
Лексикалният вариант на поговорката е посочен от Ничева като
фразеологизъм (авторката включва и някои поговорки в речника), но с
друго фразеологично значение, срв. режа зазъбица ‘остро и рязко
критикувам някого, укорявам го, карам му се’ (срв. ФРБЕ 1975: 252).
Остава открит въпросът, дали става дума всъщност за лексикални
варианти, тъй като вариантите би трябвало да имат едно и също
фразеологично значение.
77
Поговорките са взети от Славейков 2003:11.
78
Въпреки това Костов и Вапорджиев причисляват поговорките към
фразеотекстемите, като приемат, че поговорките имат структура на
изречение (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:54 и сл.). Александр Молотков
също приема, че поговорките в структурно отношение са организирани
като изречение. Авторът посочва примери за руски поговорки: когда я
ем, я глух и нем; язьıк мой – враг мой (срв. ФРСЯ 1978:16). В това
изследване не се споделя подобна позиция, тъй като тя е в разрез с
поддържаното тук определение за поговорка. Изследването се придържа
към схващането на Костов и Вапорджиев, че поговорките заемат
особена междинна позиция между фразеолексеми и фразеотекстеми
(срв. Kostov/Vapordžiev 1990:55).
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назоваване, т.е. за тях е характернo фразеологичното назоваване,
вторичната номинация, която при тях е съчетана с повече или помалко експресивност (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:55).
8. Поговорките са „изразители на ценности от
националната култура” (срв. Попова 2006:22).

Phraseotextem/Фразеотекстема
Терминът Phraseotextem се използва от немскоезични
изследователи (срв. Eckert 1991:25, 55; Günther 1982:36;
Eckert/Günther 1992:80), а съответствието фразеотекстема
битува в българската фразеология (срв. Vapordžiev1992, 1996:6).
Фразеотекстемите (текстофраземите) [die Phraseotexteme
/Textphraseme] са фразеологизми, които представят завършени
изказвания. Определят се и като комуникативни фразеологизми
[kommunikative/kommunikativische Phraseologismen].
Синтактичен структурен признак на фразеотекстемите е,
че те са устойчиви изречения [festgeprägte Sätze] (срв.
Kostov/Vapordžiev 1990:48). Фразеотекстемите могат и да не са с
идиоматичен характер (срв. Eckert/Günther 1992:33). Към тях се
отнасят пословиците, крилатите фрази и други структури с
характер на изречение (срв. Kostov/ Vapordžiev 1990:48 и сл.;
Eckert/Günther 1992:33).79
Пилц разграничава и Satzphraseolexeme [изреченски
фразеолексеми], които представляват phraseologische Sätze
[фразеологични изречения] и като такива представят завършени
изказвания (срв. Pilz 1978:613). Авторът използва съкратената
форма Satzlexeme и уточнява, че не включва пословиците към
тази група (срв. Pilz 1978:615), за разлика от Александър
Райхщайн, който приема както пословиците, така и крилатите
фрази за Satzlexeme (срв. Reichstein 1973:216). 80
79

Според Руска Симеонова „[п]ословиците, по своята същност и
структура, представят фразеотекст” (2005:8).
80
Интересен е обаче фактът, че в същия труд (Phraseologie. Versuch einer
interdisziplinären Abgrenzung, Begriffsbestimmung und Systematisierung
unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Gegenwartssprache) Пилц
отделя специален параграф за Sprichwörter [пословици] като
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Пилц предлага и термина Satz-Phraseme (срв. Pilz
1995:314).
Друг термин предлага Магнус Норден – satzwertige Idiome
или Satzidiome [идиоми със структура на изречение], които „често
са свързани само с определени прагматични функции и при това
се отнасят до специални комуникативни ситуации” (срв. Nordèn
1994:5).81
Фразеотекстемите и фразеолексемите притежават и
допирни точки, това са преходни езикови единици, сред които се
посочват и поговорките (срв. Kostov/ Vapordžiev 1990:54 и сл.).82

Kommentarformeln, които класифицира като phraseologische Formeln
[фразеологични формули] (срв. Pilz 1978:658).
В един по-късен етап (през 1995 г.) Пилц коментира заглавието на
Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Idiomatisches
Wörterbuch der deutschen Sprache и като изразява несъгласие с него,
предлага ново заглавие: „За този фразеолексикон по-добро би било
заглавието „Redensarten, Routineformeln und Sprichwörter” или още подобре естествено „Phraseologische Einheiten der deutschen Sprache” (срв.
Pilz 1995:309). С това Пилц недвусмислено вмъква и пословиците
[Sprichwörter] към фразеологичните единици [phraseologische Einheiten],
което е основание и този автор да се посочи като застъпник на
фразеология в широк смисъл на думата.
81
Термина Wortidiome за идиоми без структура на изречение предлага
Барбара Вотяк, чието обяснение обаче относно същността им е
оспорено от Дитрих Хартман. Той смята, че нейната формулировка не
спомага за разграничаването между думи и идиоми (срв. Hartmann
1998а:127 и сл.).
82
Според Костов и Вапорджиев поговорките са с различна семантична
структура – някои са със структура на изречение, докато други са част
от изречение (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:58). Този семантичен
структурен признак е причина поговорките да се разглеждат като
преход между фразеолексеми и фразеотекстеми.
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3. ЦЕННОСТНИ СИСТЕМИ НА ГЕРМАНСКАТА И
БЪЛГАРСКАТА
КУЛТУРНА
ОБЩНОСТ
ВЪВ
ФРАЗЕОЛОГИЯТА
3.1. Ценностен модел на германската културна общност
3.1.1 Описание на ценностния модел
Оформя се хипотезата, че по отношение на ценностната
система на германската културна общност не се очакват
изненадващо големи промени, т. е. предполага се, че ще има
припокриване в значителна степен между открити традиционни
ценности в ексцерпирания фразеологичен материал и тези,
изследвани с помощта на различни научни методи.
Приема се, че ценностният модел на германската
културна общност акумулира в себе си основни черти на
западния ценностен модел, но се отличава и със своя специфика.
Ценностите на западната култура са повлияни от наследството,
оставено от гръцкото мислене, от римското право, от германските
представи за общество и от християнската религия и са довели,
минавайки през Ренесанса и Реформацията, до Просвещението и
модерната научност (срв. Maletzke 1996:39).
Като особено характерни ценности на западните общества
в културологичните изследвания се открояват:
1. Индивидуалност [Individualität]
2. Материалност, реалистичност [Diesseitigkeit]
3. Рационалност [Rationalität]
4. Принципи
на
обществен
договор
[Gesellschaftsvertragsgesinnung]
5. Ориентация към закона [Gesetzesorientierung]
6. Етика на постиженията [Leistungsethik]
7. Стремеж към независимост [Streben nach Unabhängigkeit]
(срв. Maletzke 1996:39).
Социологът Гунар Мирдал посочва следните ценности,
характерни за западното общество (срв. Myrdahl 1968, цит. по
Maletzke 1996:41):
1. Постижение [Leistung]
2. Старание, усърдие [Fleiß]
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3. Подреденост, чувство за ред [Ordentlichkeit]
4. Точност [Pünktlichkeit]
5. Пестеливост [Sparsamkeit]
6. Честност [Ehrlichkeit]
7. Рационални действия и решения [rationales Handeln und
Entscheiden]
8. Готовност за промени [Bereitschaft zu Veränderungen]
9. Решителност по отношение на възможностите в един
променящ се свят [Aufgeschlossenheit für die Möglichkeiten in einer
sich wandelnden Welt]
10. Доверие в собствените сили/ Вяра в себе си [Selbstvertrauen]
11. Готовност за коопериране и поемане на отговорност
[Kooperations- und Verantwortungsbereitschaft]
12. Способност за планиране в дългосрочен план [Befähigung zu
einer Planung auf lange Sicht].
Изследователи констатират, че по отношение на основни
ценностни приоритети в западните общества се наблюдава
преход „от материалистични към постматериалистични”
ценности; най-голям приоритет вече се отдава на „самоизявата и
качеството на живота” (срв. Ингълхарт 1992:25).
Според Херман Баузингер „[л]юбовта към реда,
усърдието, дееспособността, дисциплината, чистотата заемат
както винаги най-горните позиции при анкети за самооценка на
немската общност; много малко от нея се отклонява и оценката,
давана отвън” (срв. Bausinger 2009:82).
Германски социолози наблюдават промяна на ценностните
ориентации в германската културна общност, изразяваща се в
ново степенуване на ценностите по отношение на тяхната
значимост за индивидите. Тенденцията е най-видима в
поведението на младото поколение – налице са повече активност,
креативност и самоопределение. На преден план изпъкват
спонтанността, свободата, комуникацията в личен план, докато
нормираният начин на поведение губи позиции (срв. Maletzke
1996:89).
След обстоен преглед и анализ на най-често посочваните
в културологични изследвания ценностни ориентации се оформи
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модел от ценности, които играят и роля на семантичен терциум
компарационис при съпоставката.
Предложеният модел на ценности на германската
общност не би могъл да има претенции за изчерпателност. Ако в
корпуса се наблюдават известни непълноти, то това се дължи и
на факта, че търсенето на фразеологизми за корпуса въз основа на
семантичен терциум компарационис е сложен процес, по време
на който се разчита както на знания за различни езикови
проявления, така и на интуиция, което в някои случаи би могло
да е подвеждащ фактор, водещ до неточности при
класификацията и систематизацията на езиковия материал.
Включените в модела 18 ценностни ориентации се
откроиха в хода на изследването като особено културноспецифични и многоаспектно анализирани чрез различни
изследователски подходи.

Ценностен модел на германската общност83
ЦЕННОСТ
КУЛТУРНО
ИЗМЕРЕНИ
Е,
ЧРЕЗ
КОЕТО СЕ
ИЗМЕРВА
ДАДЕНА
ЦЕННОСТ
1. Действеност [Handeln]
отношение
към
човешката
83

ИЗСЛЕДОВА
ТЕЛ,
ПРЕДЛОЖИ
Л
КУЛТУРНОТ
О
ИЗМЕРЕНИЕ
Флоранс
Клакхон
и
Фред

Успоредно със съответната ценност се посочва и културното
измерение, с което се измерва тази ценност в културологичните
изследвания, а така също и името на изследователя, който я е
предложил. За определени ценности са посочени две или три измерения,
тъй като отделните автори са ги формулирали по различен начин –
независимо от това, ценността, която се измерва с тяхна помощ, е една и
съща.
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активност
себезаличав
ане
3. Вътрешен контрол [innerliche индивидуал
Kontrolle]
изъм

Стродбек
Стивън Хайн

4. Мнителност,
[Ungläubigkeit]

избягване на
несигурност
та
избягване на
несигурност
та
индивидуал
изъм
властова
дистанция
себеизразява
не
контекст
(култура с
нисък
контекст)84
отношение
към времето

Хеерт
Хофстеде

дългосрочна

Хеерт

2. Скромност [Genügsamkeit]

недоверчивост

5.
Отношение към
[Gesetzesorientierung]

закона

6. Вяра в собствените сили,
възможности [Selbstvertrauen]

7. Директност [Direktheit ]

8.
Насоченост
към
бъдещето/настоящето
[Zukunftsorientierung/Gegenwartso
rientierung]
9. Пестеливост [Sparsamkeit]

84

Хеерт
Хофстеде

Хеерт
Хофстеде
-Хеерт
Хофстеде
Роналд
Ингълхарт
Едуард Хол

Флоранс
Клакхон
Фред
Стродбек

и

Понятието контекст не е измерение, а категория – според
основоположника на интеркултурната комуникация Едуард Хол
културите могат да се изучават с помощта на съществуващите в тях
категории. За такива той приема категориите контекст и време. Според
автора културите могат да бъдат с висок и нисък контекст (срв. Hall/Hall
1990:6 и сл.).
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ориентация
при
удовлетворя
ване
на
потребности
те
себезаличав
ане
10.Целеустременост
индивидуал
[Zielstrebigkeit]
изъм
11. Потискане на чувства и себезаличав
желания
[Unterdrückung
von ане
Gefühlen und Wünschen]
12. Асертивност [Assertivität]
индивидуал
изъм

Хофстеде
Стивън
Хайн85

13. Прецизност [Genauigkeit]

Флоранс
Клакхон
Фред
Стродбек
Хеерт
Хофстеде

отношение
към
човешката
активност
14.Организираност
избягване на
[Ordentlichkeit], чувство за ред несигурност
[Ordnung]
и
дисциплина та
[Disziplin]
15.
[Distanziertheit]

Дистанцираност

16.
Признание
компетентността
индивидуалните
[Individualität]

избягване на
несигурност
та
според индивидуал
и изъм
заслуги придобит
статус

85

Хеерт
Хофстеде
Стивън Хайн
Хеерт
Хофстеде

Хеерт
Хофстеде
Хеерт
Хофстеде
Чарлз
ХемпдънТърнър

Канадският психолог Стивън Хайн изследва две измерения:
себеизтъкване [self-enhancement] и себезаличаване [self-effacement],
(срв. Heine/Renshaw 2002: 578-587).
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и

и

17. Равнопоставеност (Gleichheit)
18. Точност [Pünktlichkeit]

властова
дистанция
отношение
към времето
индивидуал
изъм
избягване на
несигурност
та

Фонс
Тромпенаарс
Хеерт
Хофстеде
Флоранс
Клакхон
и
Фред
Стродбек
Хеерт
Хофстеде
Хеерт
Хофстеде

1. Действеност
Ценността действеност се основава на отношението към
човешката активност – тук става дума за отношението на
германската общност към труда и свободното време. Максимата
Важно е да се прави разкрива спецификата на тази ценност. „В
държавите със силно избягване на несигурността хората
изглеждат заети, […] активни” (Хофстеде 2001:160).
В такива държави „безделието е един вид лишаване от
възможност да покажеш кой си и на какво си способен като
личност”, т.е. действеността е свързана и със стремежа към изява
на личността (срв. Минков 2007а:101).
2. Скромност
Ценността скромност се измерва чрез културното измерение
себезаличаване (срв. Heine/Renshaw 2002). Минков посочва данни
на World Values Survey (WVS), според които измерението
себезаличаване е типично „за Източна Азия, но донякъде и за
Европа, особено Източна, както и [...] Германия” (срв. Минков
2007а:141).
3. Вътрешен контрол
Според Галин Горнев „[м]одерното светоусещане признава
като имащи висок ценностен статус такива качества на индивида
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като: рационален самоконтрол (предимно на контрола върху
емоциите и потребностите на организма), степен на организация
на индивидуалното поведение” (срв. Горнев 2002:291).
Възпитани в равновластие, индивидите се научават да поемат
инициатива и по-голяма отговорност при вземане на решения,
като същевременно притежават качеството самостоятелност,
свързано със самодисциплина. „World Values Survey (WVS)
показва, че в скандинавските и немскоговорещите страни [...],
служителите чувстват по-голяма свобода при вземане на
решения” (Минков 2007а:78).
4. Мнителност, недоверчивост
Високото равнище на стрес и тревожност в култури , в които
е налице избягване на несигурността, е причина и за
мнителността и недоверчивостта като ценности в тези култури.
Германия е сред страните, в които е установено средно високо
ниво на тревожност и стрес (срв. Хофстеде 2001:157). Хофстеде е
на мнение, че избягването на несигурността е свързано с
мнителността и недоверчивостта (срв. Хофстеде 2001:177).
Минков представя резултати на WVS, според които
южноевропейците и германците се нареждат сред найнедоверчивите хора (срв. Минков 2007а:103).
5. Отношение към закона
Отново с измерението избягване на несигурността (срв.
Хофстеде 2001:152) и с явлението тревожност културолози
обясняват налагането на различни официални забрани и
съответно специфичната ориентация към закона, към нормите и
правилата, характерни за германската общност (срв. Хофстеде
2001:153; Минков 2007а:105).
Законите и правилата се приемат като начини за
предотвратяване на несигурността в поведението на хората. Една
тревожна култура като германската се опитва да направи живота
на нейните членове по-предвидим (срв. Минков 2007а:106).
Множеството формални закони и правила имат за задача да
контролират правата и задълженията на индивидите (срв.
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Хофстеде 2001:167). По този начин всеки може да знае как да
действа при всякакви обстоятелства, без да се очакват изненади.
6. Вяра в собствените сили и възможности
Тази ценност се измерва с помощта на измерението
индивидуализъм. „Хората от западният културен кръг […] трябва
да държат на вярата и на убежденията си – това поведение често
се възприема от други култури като закостеняло, арогантно и
самовластно” (Maletzke 1996:104).
„В немската култура […] стремежът е да се стои на
собствените крака” (Kartarı 1996:201).
Ценността вяра в собствените сили и възможности се
измерва и чрез измерението властова дистанция. За германската
общност
е
характерно
равновластието,
стимулиращо
инициативността и самостоятелността на индивидите.
За постматериалистичните общества е характерен стремеж
към себеизразяване, самостоятелност, желание да се подобри
качеството на живота, както и да се опазва околната среда.
7. Директност
Директният стил на общуване, съчетан с експлицитно
отдаване на цялата налична информация в процеса на
комуникация, е характерен белег на култура с нисък контекст. 86
Начинът за критика в индивидуалистичните общества по
принцип е прекият:
„[в] повечето западни страни важи идеалът за ясна,
рационална, директно насочена към целта реч, много
често без оглед на това, какво би почувствал
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Понятието контекст не е измерение, а категория – според
основоположника на интеркултурната комуникация Хол културите
могат да се изучават с помощта на съществуващите в тях категории. За
такива той приема категориите контекст и време.
Категорията контекст, предложена от Хол, е в основата на
разграничаването на култури с висок и култури с нисък контекст.
Според автора културите могат да бъдат с висок и нисък контекст (срв.
Hall/Hall 1990:6 и сл.).
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-

-

комуникативният
партньор
вследствие
на
тази
директност” (срв. Maletzke 1996:145);87
„[н]емската култура може да се определи като
монохронна култура с нисък контекст” (срв. Kartarı
1996:197);
„[к]огато един немски [....] началник не е доволен от
подчинените си, той казва ясно и точно защо не е
доволен” (срв. Минков 2007а:65).

8. Насоченост към бъдещето/настоящето
В основата на тази ценност е измерението отношение към
времето.88 Насочеността към минало, настояще и бъдеще в
отделните култури е културно-специфична – така се приема, че
за западните култури бъдещето е по-важно от миналото (срв.
Hall/Hall 1990:17). В ориентираните към бъдещето култури като
положителни се оценяват усилената работа и успехът в
обществото, съчетани с претенции спрямо начина на живот (срв.
Maletzke 1996: 55).89
9. Пестеливост
Тук се приема, че ценността пестеливост има за своя база две
измерения – измерението, дефинирано от Хофстеде като
‘дългосрочна ориентация при удовлетворяване на потребностите’
и себезаличаване, измерение, което ще бъде разгледано пообстойно във връзка с ценността потискане на чувства и
желания.
Пестеливостта следователно може да бъде погледната от два
ъгъла – като един от начините за измерване на отношението към
87

В Interkulturelle Kommunikation Ханс Юрген Херингер разглежда
директността в междуличностната комуникация като един от
културните стандарти (включващи ценности, норми, правила и нагласи
в една култура) (срв. Heringer 2007:187).
88
Във Времена и думи Стефан Илчев отбелязва, че „по езиков произход
време ще рече нещо, което се върти, превръща, движи, отминава” (срв.
Илчев 1942:58).
89
Планирането и инвестирането са сред дейностите, с които са
ангажирани индивидите в такива култури (срв. Попова 2006:14).

69

бъдещето и като „философия, според която човек трябва да
потиска желанието си да даде парите си за онова, което му се
иска в момента, и вместо това да ги спести за черни дни” (срв.
Минков 2007а:131).
10. Целеустременост
В едно индивидуалистично общество, каквото е германското,
личността е устремена към постигане на индивидуален успех,
себереализация и постигане на целите, важни предимно за
отделния индивид.
Ориентацията към себе си се изразява и в насоченост на
личността към цели, планирани и осъществени с индивидуална
психична енергия, изискващи пълно себеотдаване и стремеж за
индивидуална изява. Тъй като в такова общество са важни
индивидуалните заслуги, а не принадлежността към групата,
себереализацията и целеустремеността са важни ценностни
характеристики.
11. Потискане на чувства и желания
Културното измерение себезаличаване, което служи за
измерване на ценност потискане на чувства и желания – то
заема важно място в културологичните проучвания (срв.
Heine/Renshaw 2002). Във връзка с измерението себезаличаване
се приема, че в общество, в което индивидите са приучени да
потискат чувства и желания, е налице тенденция хората да се
оплакват и да не се чувстват здрави.
Според Минков изследване на WVS показва, че германците и
източноевропейците се чувстват най-болни (срв. Минков
2007а:136). Открива се зависимост между изследвания на
Хофстеде относно тревожността и стреса в едно общество и
чувството за здраве, което изпитват индивидите му: повече
тревожност и стрес – съответно по-малък процент хора,
чувстващи се здрави и щастливи (срв. Хофстеде 2001:159).
Ако се разгледат класации относно това, доколко е развито
чувството за гордост заради национална принадлежност, се
откроява следната статистическа картина: „най-долу в тези
класации са редовно немците” (срв. Минков 2007а:142).
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Тези данни са повод социолози и културолози да твърдят, че
в Европа чувството за лично превъзходство, гордостта до
известна степен са потиснати. Обществата, в които чувството за
лично
превъзходство
не
се
насърчава,
не
обичат
междуличностните съревнования – немскоезичните общества се
причисляват към тях (срв. Минков 2007а:237).
12. Асертивност
Понятието асертивност е сравнително отскоро навлязло в
психологическата литература и практика. То произлиза от
английската дума assert, която значи ‘заявявам, утвърждавам,
доказвам’. Има различия относно тълкуването същността на това
понятие.
Под асертивност най-общо може да се разбира отстояване на
собствената гледна точка. Вера Капони приема асертивността за
личностна черта, която може да се определи като автономност и
независимост от външни влияния, способност за саморегулация
на поведението (срв. Капони/Новак 1995).90
Ценността асертивност присъства в модела, разработен от
Роберт Хаус и кол. (срв. House et al 2004).91
Отстояването на собствените позиции в германската културна
общност корелира и с необходимата толерантност към личността
и правото на мнение на Другия.
В
индивидуалистичната
немскоезична
общност
толерантността към чуждата гледна точка произтича от

90

Някои автори го използват като синоним на самодостатъчност или
увереност (срв. Федосенко 2006; Гуляева 2010). Асертивността
предполага свободно поведение, съобразено със собствените подбуди и
убеждения и независимо от чуждите оценки. Основни прояви на
асертивността са чувството за самоуважение и собствена значимост
(срв. Шамиева 2008). Посочените автори разбират асертивността като
увереност, готовност за вземане на самостоятелни решения по повод
собствения живот и поемане на отговорността за тях, т.е. наблягат на
отношението на личността към самата себе си.
91
Авторите работят по проекта GLOBE (Global Leadership and
Organizational Behavior Effectiveness).
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обстоятелството, че се зачита уникалността на всеки индивид,
неговото право на себеизразяване и себеутвърждаване.
В германската общност „решението на проблемите се търси в
конструктивна дискусия, доближаваща се до спор […] тук се
отразява немското възпитание, в което се предават способността
за утвърждаване, словесната находчивост и нападателното
действие” (срв. Tuomi-Nikula 1996:231).
13. Прецизност, склонност към детайли
В основата на тази ценност е измерението отношение към
човешката активност – максимата важно е как се прави
изразява специфичното в тази ценностна характеристика.
Прецизността в дейността е характерна за представителите на
немскоезичната общност – вникването в детайлите, изпипването
на работата е важно изискване, спазването на което гарантира
качествени и конкурентноспособни продукти от дейността.
14. Организираност, чувство за ред и дисциплина
Редът за германците е свързан с управлението, с контрола,
като „дейността по контрола, наблюдението, моделирането и
насочването на действията на хората […] е върховен метод за
конструиране, изграждане и поддържане на реда” (срв. Бауман
2003:50).
Тази ценност се измерва с културното измерение избягване на
несигурността (срв. Хофстеде 2001:152). Това измерение е едно
от най-добре проучените културни измерения, като резултатите
от съвременните проучвания до голяма степен показват сходство
с изследването на Хофстеде.
В основата на избягването на несигурността е явлението
тревожност – в култури, в които са открити повече тревожност
и стрес, индивидите се стремят към подреденост и предвидимост
на нещата.
За германската общност е установена средна, до висока
степен на тревожност (срв. Минков 2007а:236). Тревожната
немска култура се опитва да направи живота си по-предвидим,
като се въвеждат най-различни правила – безредието, хаосът
предизвикват стрес, затова те се избягват. „Движеща сила на
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модерното общество е страстта по създаването и служенето на
реда” (Бауман 2003:50).
Може да се каже, че германската култура е пример за това,
как всеки човек има точно определени задачи и задължения,
„немци, французи [...] смятат, че доброто управление изисква
ясни структури и ред” (срв. Минков 2007а:111).
Културолози и социолози обаче се питат: „Какво се получава,
когато в една тревожна култура като германската цари абсолютен
ред?” (срв. Минков 2007а:112 и сл.). В култура, където всеки знае
само своите задачи, изпълнява ги съвсем точно, но не е запознат
със задълженията на другите, също може да настъпи срив, защото
не е налице взаимозаменяемостта – за да се избегне този срив,
трябва отново да се въведе нов ред.
Друг е въпросът, че тревожността като явление е съпроводена
и с нежеланието да се промени вече установеният ред, защото
всяка промяна отново е свързана с неизвестност и стрес.
15. Дистанцираност
Дистанцираността при „различни видове пространствено
съжителство на споделена територия” се описва като социална
или психологическа, като се приема, че отделните индивиди и
групи се ръководят от свои модели, за да може да се спазва
„комфортна социална дистанция” (срв. Пампоров 2009:6).
Тази ценностна ориентация също се измерва с помощта на
културното измерение избягване на несигурността (срв.
Хофстеде 2001:152). На представителите на германската общност
се приписва особена потребност от дистанция, от собствено
пространство.
Хол твърди, че за германците собственото пространство е
продължение на особено чувствителното им его, което не трябва
да бъде изложено на показ (срв. Hall/Hall 1990:40 и сл.).
Потребността от дистанция би могла да се обвърже с
мнителността и недоверчивостта, обусловени от характерната за
немскоезичната общност тревожност.
Дистанцираността на германската общност често се определя
като студенина. Разглеждана като доминиращо настроение в
съвременния консуматорски капитализъм, студенината е

73

характеристика на ума и характера на успелите, елемент от
светогледа на водещите (срв. Pountain/ Robins 2000:12 и сл., цит.
по Бауман 2003:63).
Студен, дефиниран като ‘нечувствителен, нямащ нищо общо
с близостта’, се позиционира по-близо до полюса на отношения,
при които няма и следа от каквото и да е обвързване. .
Обвързването се приема като задължаващо, ощетяващо и
ограничаващо отношение и в този смисъл е неприемливо за
свободния индивид, отделил се от общността. При отношения на
несъвместимост индивидът би могъл да ограничи съжителството
(ако и доколкото то е възможно) „във всеки социален контекст”
(срв. Пампоров 2009:6).
Дистанцираността може да се разгледа и като резервираност,
въздържаност в отношенията: „[ж]еланието да държим
определена група на разстояние е израз и на нашата оценка за
степента, в която тя представлява заплаха за нас.” (срв. Пампоров
2009:3 и сл.).
16.
Признание според компетентност и индивидуални
заслуги
Тази ценност се измерва чрез културното измерение
индивидуализъм (предложено от Хофстеде ) и измерението
придобит статус (въведено от Тромпенаарс и Търнър). В
литературата се срещат противоречиви определения за
измерението индивидуализъм.
В настоящия труд се приема схващането на Минков:
„Индивидуализмът [...] като културно измерение няма нищо
общо със склонността да се работи индивидуално [...], а с това
как се разпределят привилегии: на основата на лични заслуги или
на основата на групова принадлежност” (срв. Минков 2007а: 26).
Водеща е идеята за това, че „заслуженото и само заслуженото
трябва да бъде възнаградено” (срв. Бауман 2003:72).
В индивидуалистичните общества родовата принадлежност
не е толкова важна, т.е. не се прави голяма разлика между свои и
чужди, т. е. налице е тенденция за омаловажаване на ролята на
рода и роднините за отделния индивид (срв. Минков 2007а:26).
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Измерението индивидуализъм няма нищо общо с нежеланието
да се вършат различни неща в групи, като пример за това са
българите – те не се сработват добре, но това не означава, че те са
индивидуалисти
(срв.
Минков
2007а:26).
За
индивидуалистичните култури е типична загрижеността към
хората извън родовия и приятелски кръг – „това са най–вече
страните, в които се говорят германски езици: английски,
немски”(срв. Минков 2007а:23). Определящи са компетентността
и индивидуалните заслуги, а не принадлежността към дадена
социална
група:
„[н]емската
култура
е
по-скоро
индивидуалистична” (срв. Kartarı 1996:197).
17. Равнопоставеност
Равнопоставеността (егалитаризмът) по принцип е
характеристика, включена в западния ценностен модел, 92
утвърдена още в периода на Просвещението.
Принципът на равенството се посочва като най-голямо
основание за толерантност: „спрямо другите човешки същества
аз мога да бъда толерантен само ако приема, че ние заедно
принадлежим към една и съща човешка същност, по силата на
която другите са не по-малко достойни за уважение от мен” (срв.
Тодоров 1995:146).
Хофстеде идентифицира измерението властово разстояние,
(наричано от израелския психолог Шалом Шварц власт),
измерващо ценността контрол и власт над хора и ресурси (срв.
Хофстеде 2001:31). Властовата дистанция се дефинира като
„степента, в която по-слабите членове на институции и
организации в една държава очакват и приемат неравното
разпределение на […] институции и […] организации” (срв.
Хофстеде 2001:36).
92

Според Горнев егалитарните настроения са характерни за всички
западни общества. Авторът привежда данни от социологическо
изследване от 1991г., според което общият процент от българи,
подкрепящи принципа на равенство – 34,4 % - е в значителна степен понисък от общия процент германци, обявили се в негова подкрепа (89,3
% в бившата ГДР, 76,3 % в бившата ФРГ) (срв. Горнев и др. 1997:90 и
сл.).
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Въз основа на това измерение културолози разделят
обществата на равновластни и неравновластни, т. е. германската
общност може да се нарече равновластна – в нея като цяло
съществуват равноправни отношения между началник и
подчинен, като подчиненият може и не се чувства застрашен да
изказва свободно мнението си и по този начин съществува
възможност властта да бъде поделена (срв. Минков 2007а: 80).
Ако се вземат под внимание изследванията на Роберт Хаус и
колектив, както и на Шварц, за германската културна общност е
характерна малка властова дистанция. Според резултатите от
тези изследвания в Западна и Северна Европа (в частност в
немскоезичните общности) стойностите са съществено по–ниски
от тези в Източна и Южна Европа, т. е. в германската общност
контролът и властта са важни, но не толкова, колкото в
общностите от Източна Европа (срв. Минков 2007а:79). Тези
изводи съвпадат с резултатите от изследванията на Хофстеде:
„[д]ържавите, в които се говорят германски езици (немски,
английски, холандски […]) имат малко властово разстояние”
(срв. Хофстеде 2001:57).
Установената зависимост равновластното общество е
индивидуалистично и обратно – неравновластието корелира с
колективизъм съвсем не е характерна за всички общества, но в
това отнощение за германската културна общност може да се
твърди, че тя е равновластна и индивидуалистична.
18. Точност
Времето като формална категория се възприема по различен
начин от хора от различни култури, т.е. концепциите за
същността на тази категория в отделните култури са различни.
Някои автори са на мнение, че времето за европейците най-често
е продължителността между две точки (срв. Maletzke 1996: 54).
Настоящето за тях е сравнимо със станция, точка, отделяща
миналото от бъдещето.
В западните култури времето е осъзнато от индивидите като
линейно: непрекъснато, насочено напред и необратимо (срв.
Maletzke 1996: 54). Този начин на възприемане на времето е в
основата на ценността точност. Ако се изходи от постановката на
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Едуард и Милдред Хол (срв. Hall/ Hall 1990:13 и сл.) за
категорията време, предвид отношението си към времето
германската общност може да се причисли към монохронните
култури. „В […] Германия се отдава голямо значение на
точността” (Lüsebrink 2005:28).
Концепцията за времето е в тясна връзка и с начина, по който
хората използват времето си. Ако едно общество е
индустриализирано във висока степен, то неговите членове
мислят и действат по-рационално и по-пестеливо по отношение
на това измерение. Осъзнаването на времето, неговото
използване се разгръща много явно при един опит да се разясни
какво разбират хората под точност. Точността в западните
култури се възприема като добродетел; да цепиш минутата е
качество, което в Латинска Америка е непознато, а в Европа –
похвално (срв. Maletzke 1996: 54). За западните общности (в
частност за германската общност) важи максимата Времето е
пари, т.е. добре е то да се пести и да се използва възможно найефективно.
В културологичната литература е открита връзка между
понятието точност и измерението избягване на несигурността
[uncertainty avoidance], като се смята, че точността е
детерминирана от степента на тревожност и стрес в дадено
общество (срв. Минков 2007а:74 и сл.). Ако към този стрес обаче
се добави характеристиката дистанцираност, се получава един
доста интересен резултат, а именно: точността на германците
като ценност.
Други изследователи са на мнение, че тревожността е от
второстепенно значение, а
определящо за точността е
измерението индивидуализъм (срв. Минков 2007а:74 и сл.).
Предложените осемнадесет ценностни ориентации на
германската културна общност имат функцията на терциум
компарационис при съпоставянето им с тези за българската
културна общност.
В заключение може да се направят следните изводи за
германската култура:
1. Тя е индивидуалистична – вследствие на това към
чуждата гледна точка се проявява толерантност.
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2. Тя е равновластна – индивидите са възпитани да поемат
по-голяма инициатива и по-голяма отговорност за
решенията си.
3. Тя е монохронна – цени се точността.
4. Тя е богата, но тревожна култура – с тревожността може
да се обясни дистанцираността на нейните представители;
освен това спазването на правила, ред и законност е начин
да се избегне несигурността: за да се избегне стреса,
нещата трябва да са предвидими.
5. Себепотискането в богата култура като германската се
обяснява с вътрешния самоконтрол.

3.1.2. Ценностни ориентации на немскоезичната културна
общност, фиксирани във фразеологията
В ексцерпираният фразеологичен материал, включващ
немски фразеолексеми и фразеотекстеми, намират проява редица
ценности на германската общност.
В хода на изследването се откроиха следните 18 ценности,
които ще бъдат представени в следващите параграфи: 1.
Действеност [Handeln]; 2. Скромност
[Genügsamkeit]; 3.
Вътрешен контрол [innerliche Kontrolle]; 4. Мнителност,
недоверчивост [Ungläubigkeit]; 5. Отношение към закона
[Gesetzesorientierung]; 6. Вяра в собствените сили и възможности
[Selbstvertrauen]; 7. Директност [Direktheit]; 8. Насоченост към
настоящето
и
към
бъдещето
[Gegenwartsorientierung/
Zukunftsorientierung];
9.
Пестеливост [Sparsamkeit];
10.
Целеустременост [Zielstrebigkeit]; 11. Потискане на чувства и
желания
[Unterdrückung von Gefühlen und Wünschen]; 12.
Асертивност [Assertivität]; 13. Прецизност [Genauigkeit]; 14.
Организираност, чувство за ред и дисциплина [Ordentlichkeit]; 15.
Дистанцираност [Distanziertheit]; 16. Признание според
компетентност и индивидуални заслуги [Individualität]; 17.
Равнопоставеност [Gleichheit]; 18. Точност [Pünktlichkeit].
Предложените тук ценности на германската общност,
използвани като терциум компарационис, са подредени според
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броя открити фразеологизми, т. е. ценността с най-голям брой
ексцерпирани фразеологизми е на първа позиция. Всяка следваща
ценност съблюдава този принцип, като последна е ценността,
която в корпуса е представена от най-малък брой фразеологизми.
Фразеологизмите в корпуса са групирани според определени
семантични
критерии,
разкриващи
спецификата
във
фразеологичното им значение. Този опит за по-фино
разграничаване в рамките на определената ценност има за цел попълното и прецизно съпоставяне на фразеологизмите от немския
корпус с тези от българския корпус.
3.1.2.1. Действеност
За ценност действеност бяха открити 366 фразеологизма,
чието значение позволява обособяването им в 6 семантични
групи: 1. Нещо трябва да се направи; подтикване към действие 2.
Готовност за действие 3. Нещо се прави (усърдно, интензивно);
ускоряване на действието 4. Нещо се прави с усилие, респ. с
изключително голямо усилие, водещо до голяма умора 5. Нещо
се свършва успешно докрай 6. Ако нещо не се прави, няма да
има резултат, успех.
Първа група Нещо трябва да се направи; подтикване към
действие позволява допълнително структурно-семантично
разграничаване, което има за резултат пет подгрупи
фразеологизми:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм93 - Beine/Füße
[крака], Hände [ръце], Rippen [ребра], Arsch [задник],
Hacken [пети], Schultern [рамене/плещи], вътрешната
структура на които изразява ‘подтикване към действие’:
93

Символните функции на соматизмите заемат особено място в
соматичния код на културата: „[с]оматичният код на културата се
свързва със символни функции на различни части на тялото, съхранени
и закрепени в езика в метафорите и фразеологичните единици” (срв.
Аврамова 2008:162).
Според отделни изследвания „[о]бщият произход на символите оставя
следи, ето защо в различните култури присъстват идентични или сходни
символни значения на соматизмите.” (срв. Аврамова 2008:164).
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-

jemandem Pfeffer in den Arsch/unter das Hemd
blasen/streuen Röh [духам/посипвам червен пипер в
задника на някого/ под ризата на някого] = разтривам
шепа червен пипер на задника Нич.
Фразеологизми с компонент животни, части от тяло на
животно също може да се причислят към тази група:
- Gebratene Tauben fliegen einem nirgends ins Maul Beyer
[Печените гълъби никъде не влетяват/не влизат летейки в
устата] = Не падат от небето печени врабчета Икон.
2. Фразеологизми с компонент названия за храни – Brot
[хляб], Buletten [кюфтета], Speck [сланина]: 94
- Man muss mehr können als Brot essen Beyer [Човек трябва
да умее повече отколкото да яде хляб ] = Секи може да
еде хлеб, ама не секи да меси Слав
3. Фразеологизми с компонент зооним - Hase/Hasen
[заек/зайци], Huhn/Hühner [кокошка/кокошки], Tauben
[гълъби], Tiger [тигър], Bienen [пчели], Flöhe [бълхи],
Fliegen [мухи], Katze [котка], Mäuse [мишки], Fische
[риби], Spatz [врабче], Ochse [вол]:
- Im Schlafe fängt die Katze keine Mäuse/Wer schläft, fängt
keine Fische Beyer [Котката не хваща мишки насън/ Който
спи, не лови риба] = Лисицата, кога спи, не може да лови
кокошки Сим.
4. Фразеологизми с вътрешна структура ‘който работи, той
ще постигне резултати’:
- Wer den Acker pflegt, den pflegt der Acker Beyer [Който се
грижи за нивата, него храни тя] = Който варди крушата,
той яде крушите Икон, Слав.
5. Фразеологизми с копонент Schweiß [пот] и производни на
тази дума:
- Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt Beyer
[Боговете са поставили потта преди успеха] = Ти работи,
аз ша ти помагам, рекъл Господ Икон, Слав.
94

Храната е един от най-устойчивите елементи на материалната
култура, който притежава етномаркиращи свойства (срв. Арутюнов
1989:134).
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Втора семантична група от корпуса Готовност за действие
е представена чрез две подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – Fuß [крак],
Hand [ръка], Kopf [глава]:
- die Hand an den Pflug legen95 Röh [поставям ръка на плуга]
‘захващам се за работа’ = хващам се за самара Нич.
2. Фразеологизми с компоненти Arbeit [работа], Tat
[действие, работа]:
- Guter Anfang ist halbe Arbeit Beyer [Доброто начало е
половината от работата] = Захваната работа
презполовена се брои Сим.
Трета семантична група Нещо се прави
(усърдно,
интензивно); ускоряване на действието включва четири
подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент Brot [хляб]:
- nach Brot gehen Fried [вървя след хляба] ‘търся си работа,
отивам да работя’ = вадя си хляба Нич.
Хлябът е продукт, наситен със символно значение в много
култури. В предложените фразеологизми символното му
значение е ‘труд/работа’.
2. Фразеологизми с компонент Gang [ход, движение]:
- im Gang sein Fried [в ход, в движение съм] = ‘нещо се
прави’, в пълен ход съм Нич.
3. Фразеологизми с компонент соматизъм – Bart [брада],
Finger [пръсти], Hand/Hände [ръка/ръце], Beine/Füße
[крака], Hals [гърло/врат], Kopf [глава], Ohren [уши],
Schloß [скут], Sitzfleisch [дупе]:
- bis an den Bart in Arbeit stecken Röh [потънал съм до
брадата в работа] = ‘имам много работа’, затънал съм до
шия Нич.
Място в тази подгрупа имат и фразеологизми с компонент
животински крайници:
- sich auf die Hinterbeine setzen Röh [сядам на задните си
крака] ‘мъча се, напрягам се’ = На пета се върти Слав.
95

Плугът в немската култура служи като символ на всяка работа, а
също и на професия (срв. Röhrich 2001:1175).

81

4. Фразеологизми с компонент Arbeit [работа]:
- sich viel Arbeit mit etwas/jemandem machen Röh [правя
си/създавам си много работа с нещо/с някого] ‘мъча се,
напрягам се много’ = давам си труд/правя си труд Нич.
Четвърта семантична група Нещо се прави с усилие, респ. с
изключително голямо усилие, водещо до голяма умора включва
фразеологизми, обединени в три подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент Schweiß [пот] и производни
на тази дума:
- etwas im Schweiße seines Angesichts tun müssen Röh [трябва
да направя нещо с пот на лицето] ‘напрягам се да свърша
някаква изтощителна работа’ = С пот на челото Нич.
2. Фразеологизми с компонент соматизми – Augen [очи],
Bein [крак], Hals [врат/гърло], Kopf [глава], Hand [ръка],
Arsch [задник], Haut [кожа]:
- Arbeiten, dass einem das Wasser im Arsch kocht Röh [някой
работи така, че му ври водата в задника] ‘трябва да работя
много здраво’ = дера си задника Нич.
3. Фразеологизми с компонент зооним – Pferd [кон], Stier
[бик]:
- arbeiten wie ein Pferd / wie ein Stier Fried работя като кон/
като бик [работя като кон/ като бик] ‘прекомерно,
извънредно много работя’ = като вол Нич, като
кираджийски кон Нич.
Пета семантична група Нещо се свършва успешно докрай е
представена чрез фразеологизми, изразяващи стремеж за
окончателно завършване на дадено начинание:
- Der Ausgang krönt das Werk Beyer [Изходът увенчава
делото] ‘резултатът от работата се вижда накрая’ =
извеждам на добър край Нич.
Довеждането докрая е изразено чрез чрез компонентите
Rande, Stuhl(e), die Runde:
- etwas über die Runde bringen Röh [нося нещо над кръга]
‘приключвам успешно с нещо’ = затварям кръга Нич –
кръгът символизира цялост и съвършенство (срв.
Шевалие/Геербрант 1995:556).
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Приключването на някаква работа обикновено е свързана с
много усилия, воля, постоянство. Положените усилия често се
асоциират със стискане на зъби:
- die Zähne zusammenbeißen (müssen) Röh [(трябва да)
стискам зъби] ‘приключвам някаква работа с неимоверни
усилия’ = стискам зъби Нич.
Този немски фразеологизъм датира от XVI век. Различни
източници посочват за първоизточник на фразеологизма
Библията (срв. Röhrich 2001, Bd. 5; Böttcher/Berger 1981:114).
Съвременното тълкуване на фразеологизма се изразява в
смело изтърпяване до край на болка, на физическо натоварване.
Шеста група Ако нещо не се прави, няма да има резултат,
успех съдържа предимно фразеологизми с двучленна структура
от типа „Който не…, той не…”:
- Wer die Trauben nicht presst, bekommt keinen Wein Beyer
[Който не изстисква/не мачка гроздето, няма да получи
вино] = Там се грозде не ражда, где мотика не обхажда
Икон, Арн, Слав.
Значителна част от фразеологизмите са с компонент Mühe
[усилие], Fleiß [усърдие]:
- Keine Brühe ohne Mühe Beyer [Няма супа/бульон без
усилие] = Дори не помръднеш (подскочиш), чорба не
ядваш Слав.
Корпусът от ексцерпирани фразеологизми за тази ценност е
най-голям. Превес имат примерите с компоненти Arbeit [работа],
Brot [хляб], Schweiß [пот].
Ценността действеност заема особени позиции в настоящото
изследване: тя присъства както като ценност, характерна и за
двата модела, така и като ценност в опозиция на ценността
пасивност, бездействие от българския модел (вж. гл. 3.3.1.1 и гл.
3.3.2.).
3.1.2.2 Скромност
Ценността скромност е намерила своя проява в 224
фразеологизма, обособени са две семантични групи: 1. Стремеж
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към скромност, незабележимост 2. Неодобрително отношение
към себеизтъкването, към самохвалството.
Първа група Стремеж към скромност, незабележимост
позволява допълнително разчленение в структурно-семантичен
аспект и обособяване на шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент названия за природни
явления – Wasser [вода], Sonne [слънце], Wolken
[облаци], Wind [вятър], Blitz [мълния, светкавица],
Himmel [небе]:
- Der Blitz trifft eher einen Turm als eine Hütte Beyer
[Мълнията среща по-скоро кулата, отколкото колибата] =
‘тези, които се надуват и важничат по-често имат
проблеми, отколкото онези, които не се изтъкват’.
Мълнията като символ се свързва със страха, който от своя
страна води до умереност и равновесие (срв. Шевалие/Геербрант
1996:76).
2. Фразеологизми с компоненти соматизъм – Rücken [гръб],
Nacken [тил], Kopf [глава], Nase [нос], Zähne [зъби],
Beine [крака], Mund [уста]:
- den/seinen Nacken beugen / den/seinen Rücken beugen Fried
[навеждам тила си/гърба си] ‘подчинявам се, покорявам
се нкм’ =, Поснемам си главата Слав, Нич.
3. Фразеологизми с компонент зооним – Gans [гъска],
Lerche [чучулига], Fisch [риба], Vogel [птица]:
- Die Lerche fliegt hoch, aber sie baut ihr Nest auf der Erde
Beyer [Чучулигата лети високо, но си строи гнездото на
земята] = ‘поставяй си високи цели, но не се
главозамайвай, останù здраво стъпил на земята’.
Чучулигата е културен символ, израз на съчетание между
небесно и земно. Издигането ù нависоко е символ на порив, на
устременост (срв. Шевалие/ Геербрант 1996:604).
4. Фразеологизми с компонент Bescheidenheit [скромност]:
- Bescheidenheit öffnet alle Türen Beyer [Скромността отваря
всички врати] = ‘със скромност може да се постигне
много’.
5. Фразеологизми, вътрешната структура на които насочва
към християнското тълкуване на ценност скромност:
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zu Kreuze kriechen Röh [пълзя към кръста] = ‘смирявам се’
– фразеологизмът води началото си от религиозен
католически обичай в Средновековието: на Разпети петък
в църквата вярващите пълзели до кръста, за да измолят с
молитва опрощение на греховете си.
6. Фразеологизми, вътрешната структура на които изразява
идеята, че който живее скромно, няма да си има
неприятности, ще води спокоен живот:
- Wer kriecht, fällt nicht hoch Beyer [Който пълзи, не пада
отвисоко] = ‘ако човек живее по-скромно, незабележимо,
той няма да пострада’.
Втора
група
Неодобрително
отношение
към
себеизтъкването, към самохвалството обхваща 9 подгрупи,
които очертават отделните нюанси в това отношение:
1. Фразеологизми с компонент Hochmut [високомерие]:
- Hochmut kommt vor dem Fall Beyer [Високомерието идва
преди падението] = Възможна препратка към Библията:
„Пред погибел гордост върви, и пред падение – надутост”
(срв. Библия 2011, Притчи Соломонови 16, 18).
Към тази подгрупа могат да се отнесат и фразеологизми с
компоненти Übermut [надменност], Stolz [горделивост], stolz
[надменен, горделив]:
- Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz Beyer [Който
иска да пропадне, преди това се възгордява] =
‘горделивостта предхожда падението’.
2. Фразеологизми с компонент зооним – Hühner [кокошки],
Frosch [жаба], Hahn [петел], Esel/Maulesel [магаре], Ziege
[коза], Pfau [паун], Adler [орел], Affe [маймуна], Ochsen
[волове], Lerche [чучулига], Habicht [ястреб], Roß [кон]:
- Hühner, die viel gackern, legen wenig Eier Beyer [Кокошки,
които много кудкудякат, снасят малко яйца] = Която
кокошка много крещи, малки яйца носи Икон, Слав.
3. Фразеологизми с компонент соматизъм – Mund [уста],
Rücken [гръб], Hals [гърло/врат], Kopf [глава], Nase [нос],
Beine [крака], Augen [очи], Arsch/Hintern [задник], Magen
[стомах]:
-
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-

4.
-

5.
-

6.
-

7.

-

8.
-

Was hilft’s, die Nase hoch zu tragen, wenn der Arsch bloß ist/
die Nase hoch tragen Beyer, Röh [Каква полза от това, да си
вириш носа, ако ти е гол задникът] ‘hochmütig sein’
‘високомерен съм’ =, Навирил нос, не са стига с лайняна
клечка Икон, Нич, Слав, през гъз пересто Нич.
Фразеологизми
с
компонент
Narr/Narren
[глупак/глупаци]:
Die Narren sind jederzeit voran Beyer [Глупаците са винаги
отпред] = ‘когато някой винаги се стреми да е на челно
място, независимо от възможностите си’.
Фразеологизми, обединени от християнското тълкуване
на отношението към самохвалството:
Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden Beyer
[Който сам се величае, той ще бъде унижен/смирен] =
„Който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се
смири, ще бъде въздигнат” (Евангелие от Матея 23, 12).96
Фразеологизми с компонент hoch [високо], изразяващи
неодобрително отношение към себеизтъкването:
Wer zu hoch fliegt, verbrennt sich die Federn Beyer [Който
лети твърде високо, си изгаря перата] = Който фърка
високо, той ниско пада Икон, Слав.
Фразеологизми с компонент названия за дрехи/част от
дрехи и обувки – Hemd [риза], Kragen [яка], Stiefeln
[ботуши] 97:
Wenn man’s Hemd aufhebt, wird der Hintern bloß Beyer
[Ако човек си вдигне ризата, ще си разголи задника] = без
риза ходя Нич.
Фразеологизми с компонент животински крайници Maul/Rachen [паст], Schnauze [муцуна], Flügel [криле]:
Flügel über das Nest hinaus strecken Röh [Разпервам криле
над гнездото] ‘хваля се’ = Разперил криле като мисир
през март Григ/Кац, порастоха ми крилете Нич.

96

Срв. нем.: „Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich
selbst erniedrigt, der wird erhöht.” (Die Bibel 1985, Matthäus 23, 12).
97
Според Емилия Недкова фразеологизми с компоненти названия на
дрехи и обувки „са своеобразен националноспецифичен феномен” (срв.
Недкова 2009:44).
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9. Фразеологизми с компонент нежива природа: Himmel
[небе], Wolken [облаци], Erde [земя]:
- Große Wolken, kleiner Regen Beyer [Големи облаци, малък
дъжд] = хвърча в/из облаците Икон, Нич.
Ценността скромност е характерна за двата модела (вж. гл.
3.2.2.3 и гл. 3.3.1.2).
Значителна част от корпуса образуват фразеологизмите с
компонент зооним. Богата символика на образите на животни
компоненти в структурата; голям брой подгрупи в рамките на
семантичните групи от корпуса; експресивна натовареност на
фразеолексеми и фразеотекстеми – всичко това допринася за
оформяне на цялостна представа за многоаспектността и
уникалността на тази ценност в рамките на немския модел.
3.1.2.3. Вътрешен контрол
За тази ценност са регистрирани 201 фразеологизма,
обособени в четири семантични групи: 1. Вътрешен самоконтрол
2. Поемане на отговорност 3. Вътрешна мотивация 4.
Самокритичност.
Първа група Вътрешен самоконтрол включва седем
подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент Blut [кръв]:
- kaltes Blut bewahren/behalten Fried, Röh [запазвам студена
кръв] = ‘запазвам самообладание, хладнокръвие’.
2. Фразеологизми с компонент зооним – Fisch [риба]98,
Frosch [жаба], Schweinehund [куче - свинар], Mücke
[комар], Hase [заек]:
- kalt wie ein Fisch sein Fried [студен като риба]’ =
‘безчувствен; не се вълнувам’.
3. Фразеологизми
с
компонент
Zaum/Kandare
[юзда/мундщук (на юзда)]99:

98

Рибата е символ на мълчанието (срв. indigota).
Юздата е символ на господство, в случая – господство над самия
себе си.
99
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-

Sich selbst im Zaume halten ist die größte Herrschaft Beyer
[Най-голямото господство е да обуздаеш самия себе си] =
‘собствените чувства и желания са най-силни – ако те се
контролират, това е признак на силен характер и воля’.
4. Фразеологизми с компонент Nerven [нерви]:
(die) Nerven behalten Fried, Röh [запазвам нерви/нервите]
= ‘не се оставям да ми се наруши вътрешното равновесие;
действам обмислено в някаква тежка ситуация’.
5. Фразеологизми с компонент Zorn [гняв], в които е
изразено неодобрително отношение към изблиците на
гняв:
- Der Zorn ist ein Narr Beyer [Гневът е шут] = ‘афектите
правят човека различен до неузнаваемост, променят
същността му в отрицателна посока’.
6. Фразеологизми с компонент Ruhe [спокойствие], в които
е изразено положително отношение към запазването на
спокойствие:
- Mit Ruhe holt man einen Hasen ein Beyer [Със спокойствие
се хваща заек] = ‘когато се действа спокойно, се постигат
целите’.
7. Фразеологизми с компонент соматизъм – Gesicht [лице],
Hand [ръка], Lippe [устна], Wimper [мигла], Herz [сърце],
Kopf [глава], Rücken [гръб], Zähne [зъби], Zunge [език]:
- Besser geschwiegen als das Maul verbrannt Beyer [По-добре
да премълчиш, отколкото да си изгориш муцуната/устата]
= зная мярка на устата си Нич.
Втора група Поемане на отговорност включва четири
подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент названия за храни: Apfel
[ябълка], Früchte [плодове], Brei [каша], Suppe [супа]:
- den Brei selbst auslöffeln müssen Röh [трябва сам да
изсърбам кашата] ‘трябва да си понеса последствията от
някакво мое действие’ = дробил съм попара, ще я сърбам
Нич.
2. Фразеологизми с компонент соматизъм – Hals [врат],
Buckel [гърбица], Kopf [глава], Faust [юмрук], Hand
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[ръка], Scheitel [теме; път (на коса], Mund [уста],
Schultern [плещи/рамене], Hintern [задник]:
- auf jemandes Schultern liegen Fried, Röh [нещо лежи на
нечии плещи] ‘поемам отговорността и последиците за
нщ.’ = стоварва се на плещите ми/на гърба ми Нич,
поемам на плещите си Нич.
3. Фразеологизми с компоненти Schuld [вина], schuldig
[виновен]:
- Wer schuldig ist, der muss bezahlen Beyer [Който е виновен,
той трябва да плаща] = Който чупи, купи.
4. Фразеологизми, в структурата на които два глагола са в
каузална взаимозависимост: versprechen [обещавам] –
halten [държа/удържам]:
- Versprechen will ein Halten haben Beyer [Обещанието иска
удържане/ изпълняване] = Речено – сторено Сим.
Тук може да се отнесат и фразеологизми с компонент Wort
[дума]:
- sein Wort halten/zu seinem Wort stehen Fried, Röh [държа си
на думата] = сдържам си думата Нич.
Третата група Вътрешна мотивация е представена само с
два примера, изразяващи даване на вътрешен тласък, за да се
направи нещо:
- sich einen Stoß geben/seinem Herzen einen Stoß geben Fried,
Röh [давам си тласък, удар]
= ‘овладявам се;
мобилизирам се’.
Четвърта група Самокритичност съдържа фразеологизми
като:
- Sieh erst auf dich und die Deinen, dann schilt mich und die
Meinen Beyer [Първо погледни себе си и твоите, след това
набеждавай мен и моите] = „бъди самокритичен”
Ценността вътрешен контрол е характерна за немския
модел. В настоящото изследване тя е представена в опозиция на
ценността външен контрол от българския модел (вж. гл. 3.3.2 и
гл.3.2.2.7).
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3.1.2.4 Мнителност, недоверчивост
Корпусът от фразеологизми, в които е отразена ценността
мнителност, недоверчивост
включва три групи: 1.
Предпазливост 2. Недоверчивост 3. Отношение към
двуличието/лицемерието, фалша. За тази ценност са
ексцерпирани общо 151 фразеологизма.
Първа група Предпазливост обхваща фразеологизми, които
предизвикват интерес с възможните препратки към Библията:
- jemanden auf die Probe stellen Röh [подлагам някого на
проба] ‘подлагам нкг. на изпитание; изпитвам нечии
качества, нечия честност’ = прекарвам през стъргата
Нич.
Своеобразна група оформят фразеологизми с компонент
Mund [уста] и Augen [очи]:
- Der Kluge hält die Augen offen Beyer [Умният си държи
очите отворени] = Държа очите си отворени Нич,
отварям си очите Нич.
Компонентите Schlüssel [ключ] и Schloss [ключалка] във
фразеологизми играят важна роля по отношение на
предпазливостта:
- Besser ein hölzernes Schloß/ein hölzerner Riegel als eine
offene Tür Beyer [По-добре дървена ключалка, отколкото
отворена врата] = Ключ не опазя, но завардя Григ/Кац.
Ключът е един от най-важните и древни талисмани. Като
двойствен символ ключът е и знак за собственост, липса на
авторитет и подчинение. Прието е, че който държи ключа, той
притежава мястото. 100
Присъствието на компонент зооним в структурата на отделни
фразеологизми в тази група води до нюансиране в образността:
- Man kauft die Katze nicht im Sack Beyer [Котка в чувал не
се купува] = Агне се/ са в чувал не купува Икон, Слав.
100

Една от най-сериозните битки в историята на Божи гроб е битката за
ключа от храма. Ключът за най-святото място за християните се предава
от поколение на поколение в едно мюсюлманско семейство и негов
представител всяка сутрин отключва, а вечер заключва църквата (срв.
sibir).
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Във втора група Недоверчивост могат да се обособят четири
подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент offene Tür/Türen [отворена
врата/врати]:
- Offene Türen machen heimliche Diebe Beyer [Отворените
врати правят потайни крадци] = ‘незащитеното се
превръща в обект на нападение’, На отворена стая много
прозорци не трябват Сим.
Отворената врата е символ на незащитеност, на откриване на
интимното пространство пред другите, при което има опасност от
злонамерени деяния от страна на чуждите, ето защо затворената
врата е мярка за предпазливост.
2. Фразеологизми с компонент зооним – лястовица
[Schwalben], лисица [Fuchs], овца [Schaf], вълк [Wolf],
змия [Schlange], гарван [Raben]:
- Wehe der Gans, die dem Fuchs traut Beyer [Горко ù на
гъската, която се доверява на лисицата] = ‘горко на този,
който се доверява на зложелателите си’.
Символното значение на лисица е лукавство, коварство.
Различните символни функции на лисицата в отделни
фразеологизми се обединяват в комплекс от човешки качества на
характера. Съвпадението на символните функции на лисицата в
езика и в културата е причина тя да бъде посочена като symbol
par excellence (вж. гл.2.5.).
Вълкът в много култури е символ на жестокост, лукавство,
дивост, както и зло, опасност (срв. indigota).101
Съвпадението на символните функции на вълка в езика и в
културата е причина той, също като лисицата, да бъде посочен
като symbol par excellence:
- Es ist ein närrisches Schaf, das sich dem Wolf anvertraut
Beyer [Глупава е овцата, която се доверява на вълка] =
101

Отрицателният образ на вълка в културите всъщност е изграден не
чрез непосредствени контакти с животното, а предимно с помощта на
фолклора (приказки, митове, легенди). Библейско-християнската
символика е повлияна от отношенията между вълк и агне, респ. овца
(срв. Dobrovolskij/Piirainen 1996:223 и сл.).
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‘доверчивият бива измамен’, Вълкът крив, че разкъсал
овцата, ами що ще тя там? Григ/Кац.
Подобно на вълка и змията се характеризира с многозначна
символика. Като културен символ тя е разположена на два
противоположни полюса.
Във фразеологизми са застъпени предимно отрицателните
символни функции на змията, а именно: опасност, фалш и
злонамереност. Змията също е symbol par excellence (срв.
Dobrovolskij/Piirainen 1996:214).
- In der schönsten Haut steckt die gefährlichste Schlange Beyer
[В най-хубавата кожа се крие най-опасната змия] =
‘външността не е определяща; притворството е найопасно’.
3. Фразеологизми с компонент соматизъм – ръце [Hände],
очи [Augen], уши [Ohren]:
- Die Augen glauben sich selbst, die Ohren andern Leuten
Beyer [Очите вярват на себе си, ушите – на другите хора]
= ‘всеки вярва на себе си – когато човек сам се убеди в
нещо’, Вярвай очите си, а не ушите си Икон, Слав.
4. Фразеологизми с двучленна структура със значение ‘който
вярва на обещания, остава излъган’:
- Wer auf Versprechungen traut, hat auf Sand gebaut Beyer
[Който вярва на обещания, е строил върху пясък] = ‘обещанията
не бива да се приемат насериозно’.
Трета група Отношение към двуличието/лицемерието,
фалша съдържа голям брой паремии с двучленна структура (в
която липсват компоненти глаголи) в корпуса, по отношение на
които също би могла да се търси възможна връзка с Библията:
- Feuer hüben, drüben Wasser, mit den Lippen Freund und mit
dem Herzen Hasser Beyer [Отсам огън, оттатък вода, с
устните приятел, а със сърцето мразещ] = отпреде ти
лиже, маже, отзаде ти гроб копае Нич.
В тази група също могат да се обособят няколко подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – Herz [сърце],
Hände [ръце], Lippen/Mund [устни/уста], Gesicht [лице],
Nacken [тил, като преобладават фразеологизмите с
компонент сърце:
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-

Honig im Munde, Galle im Herzen/Im Munde den Honig, im
Herzen den Stachel/Zucker im Munde, Pfeffer im Herzen
Beyer [Мед в устата, жлъчка в сърцето/В устата мед, в
сърцето – жило/Захар в устата, пипер в сърцето] = С
устата си мед и масло лее, в сърцето – пелин и отрова
Арн, На устата мед, зад гърба гроб Григ/Кац.
2. Фразеологизми с компонент Teufel [дявол]:
- Ein freundliches Gesucht hat oft den Teufel im Nacken Beyer
[Приятелското лице често има дявол в тила] = На челото
Христа, в пазухата дяволът Сим, Ангел на лице, дявол на
сърце Григ/Кац.
Дяволът е възприет като повелител на злите духове, на
изкушенията, на Ада и на абсолютното зло. Той е синтез на
всичко лошо, на падението, разрухата и греха.
3. Фразеологизми с компонент зооним – Hund [куче], Wolf
[вълк], Katzen [котки], Eichhörnchen [катеричка]:
- Die freundlichsten Hunde beißen am schlimmsten Beyer
[Най-дружелюбните кучета хапят най-лошо] =От
мълчаливо куче да те е страх Григ/Кац.
В индоевропейската митология кучето е позиционирано
близо до вълка, но в символно отношение е по-малко значимо.
В предложената паремия концептът куче, заложен в
компонента кучета [Hunde], разкрива символното значение
‘прикрита злонамереност, агресивност’.
Ценността мнителност, недоверчивост е характерна и за
двата модела (вж. гл. 3.2.2.5. и гл. 3.3.1.). Предложените
фразеолексеми и фразеотекстеми правят впечатление с богатата
символика на компонентите си. Интерес представляват
препратките към Библията, разкриващи произхода им, както и
присъствието в корпуса на значителен брой фразеологизми с
компонент соматизъм.
3.1.2.5 Отношение към закона
Регистрирани са 148 фразеологизма в корпуса, в които е
отразена тази ценност. Ексцерпираният материал дава
възможност за следното семантично структуриране:

93

1. Фразеологизми с компонент Recht [право], recht
[правилно/справедливо]:
- Tue recht, so hast du recht Beyer [Ако вършиш правилни
неща, то ти ще имаш право] = Ти стой, както трябва, че
нека ти думат, каквото не трябва Григ/Кац.
2. Фразеологизми с компонент Gesetz [закон]:
- den Buchstaben des Gesetzes erfüllen Röh [изпълнявам
буквата на закона] = придържам се към/държа на
буквата на закона Нич.
3. Фразеологизми с компонент Grenzen [граници],
Schranken [прегради]:
- eine Grenze ziehen Fried [тегля граница] = ‘установявам,
определям границите на позволеното’.
4. Фразеологизми с компонент Verbot [забрана], verbieten
[забранявам]:
- Je strenger das Verbot, je süßer schmecken die
Äpfel/Verbotene Früchte sind süß Beyer [Колкото по-строга
е забраната, толкова по-вкусни са ябълките/Забранените
плодове са сладки] = Забраненият плод е най-сладък Сим.
5. Фразеологизми с компонент Strafe [наказание], strafen
[наказвам]:
- Gleiche Schuld (Sünde), gleiche Strafe Beyer [Еднаква вина,
еднакво наказание] ‘пред закона всички са равни’ =
Каквото за единия, такова и за другия Сим.
6. Фразеологизми с компонент Gewalt [сила/насилие], Macht
[власт/сила]:
- Wo Recht keine Gewalt hat, da wird Gewalt Recht Beyer
[Където правото няма сила, там насилието става право] =
При сила правдина няма Григ/Кац.
7. Фразеологизми, външната структура на които изразява
неспазване на закона, нарушаване на правилата
- Das Recht mit Füßen treten Röh [Настъпвам правото с
крака] = погазвам закона Ник-Гъл.
8. Фразеологизми, в които два компонента са в каузална
връзка помежду си: stehlen [крада] – hängen
[вися/обесвам].
Вътрешната
структура
изразява
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убеждението, че всеки трябва да отговаря за действията
си:
- Wer besoffen stiehlt, muss nüchtern hängen/Trunken
gestohlen, nüchtern gehängt Beyer [Който краде пиян,
трябва да увисне трезвен] = ‘всеки трябва да отговаря за
делата си’.
В корпуса най-малка група образуват фразеологизми,
външната структура на които изразява неспазване на закона. Този
факт до голяма степен потвърждава културологичните
постановки за отношението на германската общност към закон,
забрани, ограничения, правила и ред.
Ценност отношение към закона е характерна за двата
модела, с тази разлика, че отношението на българската общност
към тази ценност като цяло е с обратен знак (вж. гл. 3.2.2.14 и гл.
3.3.1.9).
3.1.2.6 Вяра в собствените сили и възможности
Ценността намира проява в 146 фразеологизма от корпуса.
Обособени са пет семантични групи: 1. Нещо се прави добре,
уверено 2. Стремеж към независимост 3. Изтъкване на
собствените качества 4. Човек трябва да разчита предимно на
себе си, на своите сили и възможности 5. Човек не трябва да
разчита на чужда помощ, на чужди сили и възможности.
Първа група Нещо се прави добре, уверено включва две
подгрупи фразеологизми:
1. Фразеологизми с вътрешна структура ‘опитен съм по
отношение на нещо’:
- gut beschlagen sein Röh [добре осведомен] ‘имам много
знания/опит в дадена област’ = добре подкован съм Нич.
2. Фразеологизми, изразяващи убеждението, че човек е в
състояние/може да направи нещо:
- in festen Schuhen gehen Röh [вървя със здрави обувки]
‘уверен съм в това, което правя’.
Втора група Стремеж към независимост включва малък
брой фразеологизми, в чиято структура като основен компонент
може да се посочи Beine/Füße [крака]:
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auf eigenen Beinen/Füßen stehen Fried, Röh [стоя на
собствени крака] ‘независим съм, нямам нужда от
помощ/подкрепа‘ = стоя на свой крак Нич.
Трета група Изтъкване на собствените качества включва
две подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент Licht [светлина], в които е
налице отъждествяване на този компонент със
собствените умения и способности:
- sein Licht nicht unter den Scheffel stellen/ Man muss sein
Licht nicht unter den Scheffel stellen Beyer, Fried [не
поставям свещта си под крината/Човек не трябва да си
поставя свещта под крината] = ‘показвам знанията и
уменията си’.
2. Фразеологизми с вътрешна структура ‘човек не трябва да
бъде срамежлив’:
- Seines Fleißes darf sich jeder(mann) rühmen Beyer [На всеки
му е позволено да хвали усърдието си] = ‘човек не трябва
да бъде срамежлив’.
Четвърта семантична група Човек трябва да разчита
предимно на себе си, на своите сили и възможности е
представена с помощта на шест подгрупи:
1. Фразеологизми, в които eigen – fremd [собствен –
чужд/друг] са в опозиция:
- Eigenes Hemd wärmt mehr als ein fremder Pelz Beyer [Своя
риза топли повече от чужда кожа] = ‘човек трябва да
разчита повече на себе си, отколкото на другите’.
2. Фразеологизми с компонент соматизъм – Hände [ръце],
Beine/Füße [крака], Kopf [глава], Haut [кожа], Arsch
[задник], Elle [лакът]. Тяхната вътрешна структура е израз
на препоръката човек да разчита преди всичко на своите
възможности:
- Es ist schlimm, wenn man seinem Arsche keinen Furz mehr
anvertrauen kann Beyer [Лошо е, ако човек не може да си
довери пръдня на задника] = ‘когато човек не вярва в
силите си’.
-
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3. Фразеологизми с компоненти selbst, selber [сам], израз на
убеждението, че ако човек иска някаква работа да
приключи успешно, трябва сам да се захване с нея.
Това е най-голямата подгрупа в рамките на четвърта група.
Тук спадат фразеологизми като:
- Sieh selbst nach deinen Dingen, wenn sie sollen wohl gelingen
Beyer [Погледни сам нещата си, ако искаш да ти се
осъществят] = Ако искаш свършна работа, свърши си я
сам Слав.
4. Фразеологизми с компонент Haus [къща]:
- Wer ein sauberes Haus haben will, muss selber fegen Beyer
[Който иска да има чиста къща, трябва сам да мете] =
Сякой си мете пред вратата Икон, Слав.
Къщата e символ на своето пространство – всичко, което е
в това пространство, е източник на сигурност, на него може да се
разчита.
5. Фразеологизми, чиято външна структура насочва към
самостоятелно хранене; яде се нещо свое; яде се с нещо,
което е лична собственост. Вътрешната структура е израз
на идеята, че човек трябва да разчита на себе си:
- Eigen Brot nährt am besten Beyer [Собственият хляб храни
най-добре] =Чуждият хляб зъби кърши Григ/Кац; Подобре своя леща от чужда кокошка Сим.
6. Фразеологизми с компонент зооним – Hund [куче], Kuh
[крава], Katze [котка], Ochse [вол], Hase [заек], Pferd
[кон], Ziegenbock [козел], с посланието, че всеки трябва
да разчита на себе си:
- Wer sein eigenes Pferd reiten will, muss seinen eigenen Hafer
füttern Beyer [Който иска да язди собствен кон, трябва да
отглежда свой овес] = ‘всеки трябва сам да урежда
личните си работи’.
В пета група Човек не трябва да разчита на чужда помощ,
на чужди сили и възможности преобладават:
1. Фразеологизми с двучленна структура, според които ако
човек разчита на чужда помощ, се проваля:
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-

Wer auf fremdem Pferde reitet, kommt zu Fuß heim Beyer
[Който язди чужд кон, се връща пеша вкъщи] = Който
язди чужд кон, насред път пеш тръгва Григ/Кац.
2. Фразеологизми с компонент geborgte Kleider/ Schuhe [взети
назаем дрехи и обувки], според които чуждата помощ не е
за препоръчване:
- Geborgte Kleider wärmen nicht lange Beyer [Назаем взети
дрехи не топлят дълго] = Назаем взет кожух топло не
държи Сим.
Ценността вяра в собствените сили и възможности е
характерна и за двата модела в работата (вж. гл. 3.2.2.17 и гл.
3.3.1.10).
3.1.2.7 Директност
Корпусът за тази ценност включва 134 фразеологизма.
Според различни структурно-семантични признаци в структурата
на ексцерпираните фразеологизми са обособени 10 групи:
1. Открито признаване на убежденията изразяват немалка
част фразеологизми:
- die Hosen runterlassen Röh [смъквам си панталоните] =
‘разкривам ясно намеренията си’.
2. Получаване на информация от първоизточника:
- etwas aus erster Hand haben/ aus erster Hand wissen
(erfahren) Fried, Röh [имам нещо от първа
ръка/знам/научавам от първа ръка] ‘информацията е от
благонадежден източник; знам нщ. от първоизточника’ =
от първа ръка Нич.
В традиционните култури изворът е символ на произхода на
живота.102
3. Фразеологизми, които изразяват, че се говори открито,
директно, без заобикалки:
102

Въпросът за символиката на водата е разгледан много обстойно от
Севгинар Ибрям в Когнитивната метафора ВОДА в българския,
немския и турския медиен дискурс (срв. Ибрям 2013).
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mit der Tür ins Haus fallen Fried [падам с вратата в къщата]
= ‘без заобикалки казвам какво мисля’
- deutsch mit jemandem reden/sprechen Fried, Röh [говоря
немски с някого] = ‘говоря открито, откровено, без да се
церемоня’.
За думата deutsch Рьорих отбелязва, че тя често се свързва с
понятието за ясно, открито и честно, както обаче и за грубо,
прямо, откровено до грубост (срв. Röhrich 20001:316).
4. Фразеологизми с компонент зооним – Esel [магаре],
Fuchs [лисица], Katze [котка], Pferd [кон], Spinne [паяк],
Löwe [лъв], Mücken [комари]:
- die Katze aus dem Sack lassen Röh [пускам котката от
чувала] ‘казвам истината/премълчаваното си истинско
мнение’ = изплювам камъчето Ник-Гъл.
5. Фразеологизми с компонент животински крайници,
части от животинско тяло – Schnabel [клюн], Schnauze
[муцуна], Schwart [четина]:
- reden, wie jemandem der Schnabel gewachsen ist Fried
[говори, както му е пораснал клюнът] говоря, бе да си
подбирам думите’ = говоря джаста-праста.
6. Фразеологизми
с
компонент
соматизъм
Angesicht/Gesicht [лице], Augen [очи], Mund/Maul [уста],
Zunge [език], Hand [ръка], Nase [нос], Leber [черен дроб]:
- Er hat kein Schloß vor seinem Munde Röh [Той няма
катинар пред устата си] ‘той казва открито, без задръжки
мнението си’ = Каквото ми е на сърцето, такова ми е на
устата Нич
- j-m die Binde von den Augen nehmen (oder reißen) Fried, Röh
[махам, свалям, дръпвам превръзката от очите му] =
‘казвам ясно на някого, как всъщност стоят нещата’.103
-

103

Като контрапункт на действието сваляне, махане на превръзка от
очите е действието завързване на очите във фразеологизма jemandem
die Augen verbinden [завързвам някому очите] ‘подкупвам някого с
подаръци’. Според Антоанета Димитрова това значение на израза не е
посочено в Немско-български фразеологичен речник от 1958 г. със
съставители Гълъбов и Николова-Гълъбова, както и в Deutsches
Wörterbuch от 1971г. на Gerhard Wahrig (срв. Димитрова 2009:45).
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Фразеологизмите с компонент Herz [сърце] могат да се
разгледат отделно, поради големия брой ексцерпирани примери в
корпуса:
- Das Herz in der Hand tragen Röh [нося сърцето в ръката]
‘откровен съм’ = слагам си ръка на сърцето Нич.
Според народното поверие с уверителния жест поставяне на
ръка върху сърцето се извикват вътрешните сили, за да се каже
истината. Според старото немско правно законодателство жените
и духовниците трябвало да поставят лявата си ръка на гърдите,
когато полагат клетва пред съда (срв. Krüger-Lorenzen 1983:127).
- das/sein Herz auf der Zunge haben/tragen Fried, Röh
[имам/нося сърцето си на/върху езика] ‘говоря винаги
откровено, открито’ = Що ми е на сърце, то ми е на уста
Нич.
В първите два примера сърце е символ за откритост; в
последния от горепосочените фразеологизми сърце е символ и
за емоционално вълнение, а език –за говорене.
7. Фразеологични двойки думи [phraseologische Wortpaare]:
- kurz und schmerzlos Fried [кратко и безболезнено] ‘прямо,
директно’ = режа късо Нич.
8. Фразеологизми с компонент названия за храни и напитки,
вътрешната структура на които е израз на ‘краткост,
откритост, директност’:
- jemandem reinen/klaren Wein einschenken Fried, Röh
[наливам на някого чисто вино] ‘казвам на нкг. цялата
истина’ = Казвам на някого чистата, голата истина
Ник-Гъл.
9. Фразеологизми, израз на директност, граничеща с
грубост:
- jemandem die Wahrheit ins Gesicht schleudern Fried
[запокитвам, запращам истината в лицето на някого] ‘с
резки думи казвам нкм. истината’ = хвърлям в лицето
Нич.
10. Фразеологизми, носители на идеята, че откритостта е за
предпочитане пред лицемерието:
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-

Eine ehrliche Ohrfeige ist besser als ein falscher Kuss Beyer
‘откритото поведение е за предпочитане пред
лицемерието’.
Концептът лицемерие, притворство, заложен в ein falscher
Kuss [фалшива целувка] би могъл да препраща към целувката на
Юда Искариотски/Иуда Искариот, ученик на Иисус Христос.
Ценността директност е характерна за немския модел. В
работата тя се представя в опозиция на ценността индиректност
в българския модел (вж. гл. 3.2.2.19. и гл. 3.3.2.).
Корпусът от фразеологизми за тази ценност впечатлява с
изключителната разнородност на компонентите в структурата.
3.1.2.8 Насоченост към настоящето и бъдещето
В културологични постановки е прието, че в основата на
ценностния модел на германската общност е западният модел;
една от културно-специфичните ценности в този модел е
насочеността към бъдещето (вж. гл. 3.1.1. и Попова 2006:49 и
сл.).
След проучване на ексцерпирания корпус от фразеологизми
се установи, че фразеологичната система в немския език разкрива
едно много сложно отношение на германската общност към
времето – отношение, съчетаващо два вида насоченост: към
настояще и към бъдеще. Отношението към времето на
германската общност следователно не може да се представи
едностранно.
За по-обстойно проучване и описание на тази ценност тук се
предлагат четири семантични групи от фразеологизми: 1. Изрази
за интензивно действие; нещо се прави много бързо 2.
Специфично отношение към времето 3. Насоченост към
настоящето 4. Насоченост към бъдещето; способност за
планиране в дългосрочен план.
Предложеното групиране няма претенции за пълна
изчерпателност – целта е по-скоро да се разкрие многопластовата
специфика в отношението на германците към времето.
Корпусът за тази ценност включва общо 131 фразеологизма.
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Първа семантична група Изрази за интензивно действие;
нещо се прави много бързо включва шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент зооним – Katze [котка], Affe
[маймуна], Wiesel [невестулка], Vogel [птица]:
- ehe die Katze ein Ei legt Röh [преди котката да е снесла
яйце ] = ‘бързо’.
Безспорен интерес предизвикват фразеологизми, в които няма
експлицитно присъствие на зоонима кон, но външната структура
насочва към асоциации с кон:
- etwas im gestreckten Galopp tun/erledigen Röh [правя нещо
в бърз галоп] ‘правя нщ. бързо’ = яздя в пълен кариер
Ник-Гъл.
2. Фразеологизми с компонент соматизъм – Hals [гърло],
Kopf [глава], Zahn [зъб], Wickel [перчем/коса], Rücken
[гръб], Arm [мишница], Nägel [нокти], Hand [ръка],
Arsch [задник], Knie [коляно], Beine [крака], Hacken
[пети]:
- die Hacken auf den Rücken nehmen Röh [вземам петите на
гърба] ‘бързам’ = петите в задника Нич.
3. Фразеологизми с компонент Teufel [дявол]:
- So schnell, eh’ der Deubel die Schuh’ anhat Röh [толкова
бързо, преди дяволът да си е обул обувките] = ‘бързам,
бързо извършвам нещо’.
4. Фразеологизми с компонент Dampf [пара]:
- mit Volldampf (voraus) Fried, Röh [с пълна пара (напред)]
‘интензивно, с пълна сила’ = с пълна пара Нан.
5. Фразеологизми с компонент rauchen [пуши], brennen
[гори], qualmen [дими]:
- etwas tun, dass es nur so raucht Röh [правя нещо така, че
само пуши] ‘правя нщ. много бързо, с цяла сила’ = та
дим/пушек се вдига Нан.
6. С компонент название за природни явления:
- wie der Blitz/ wie ein geölter Blitz/Es geht schnell wie der
Blitz Fried, Röh [като мълния/като намаслена мълния]
‘изключително бързо’ = като мълния Нич.
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Втора група специфично отношение към времето
представя времето като особено ценна категория, която
‘профучава’, ‘гори под стъпалата’, ‘не чака’, а ‘изтича’:
- Die Zeit verfliegt im Sauseschritt Röh [Времето профучава]
‘много бързо’ = Времето хвърчи и никога не се стига
Сим.
Трета група Насоченост към настоящето включва две
подгрупи:
1. Фразеологизми със значение ‘човек не трябва да отлага
работата си за по-късно’:
- Was man auf morgen aufhebt, fressen die Mäuse Beyer
[Което се оставя за утре, го изяждат мишките] = Която
работа се оставя за после, нея дяволите я довършват
Григ/Кац.
2. Фразеологизми със значение ‘настоящето е сигурно,
бъдещето – не’:
- Heute ist heute; morgen ist ein unsicherer Tag Beyer [Днес
си е днес; утре е несигурен ден] = Ако знаеш как си
минал, не мож’ да знаеш как ще минеш Слав.
Четвърта група Насоченост към бъдещето; способност за
планиране в дългосрочен план обединява:
1. Фразеологизми със значение ‘бъдещето е неизвестно и
затова всичко трябва да се планира, за да се осигури
някаква, дори и минимална сигурност’:
- Pläne schmieden Röh [кова планове] ‘измислям план за
нещо предстоящо’ = кова планове.
2. Фразеологизми със значение ‘неизвестността в бъдещето
не пречи да гледаме към него с вяра’:
- Morgen gehen hundert Jahre wieder an Beyer [Утре отново
започват сто години] = ‘гледай с оптимизъм в бъдещето’.
Отношението към времето се описва в двата модела, като в
съпоставителния анализ се анализират сходствата, приликите и
разликите в отношението на двете общности към тази категория
(вж. гл. 3.3.).
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3.1.2.9 Пестеливост
Корпусът за ценност пестеливост включва общо 109 немски
фразеологизма.
Ексцерпираните фразеологизми, в които е отразена ценността
пестеливост са групирани в шест групи: 1. Спестяване, за да се
изразходва спестеното по-късно 2. Икономичен начин на живот,
по-малко разходи; нежелание за харчене 3. Отношение към
парите като източник на осигуряване на комфортни условия на
живот 4. Спестяването като процес; отношение към процеса на
спестяване 5. Отношение към разточителния начин на живот 6.
Пестене – разхищаване.
В първата група Спестяване, за да се изразходва
спестеното по-късно качеството пестеливост е:
- отъждествено с ‘добър доход’ [gute Rente]: Sparsam sein
ist eine gute Rente Beyer [Да си пестелив е добър доход] =
За старини потуряй на страни Слав
- равносилно на ‘предпазване’ [Bewährung]: Wer in der
Jugend spart, ist im Alter bewahrt Beyer [Който пести на
младини, той е предпазен на старини] = Каквото
придобиеш на младост, то ще ти остане на старост
Слав
- начин да се оцелее в тежки (във финансово отношение)
периоди: Spare in der Zeit, so hast du in der Not Beyer, Röh
[Пести във времето, така ще имаш във нуждата] = Берù
пари за черни дни Слав.
Изразходването на спестеното е изразено с помощта на
глаголите zehren [ям], aufzehren [изяждам], verzehren [изяждам],
auftischen [слагам на масата], herausholen [изваждам].
Освен като Vorrat запасите във отделни фразеологизми са
представени образно чрез Schnur [връв/шнур] и Fett [мазнина]:
- von der Schnur zehren Röh [ям от връвта, от шнура]
‘прехранвам се с помощта на налични средства, резерви, а
не чрез текущи приходи’ = ям готови пари Арн/Дим.
Фразеологизмът датира от края на XIII век и се свързва с поранния обичай, да се нареждат монети на шнур, които да се
използват при нужда (срв. Röhrich 2001:Bd 4).
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Във втора група Икономичен начин на живот, по-малко
разходи; нежелание за харчене явен превес имат експресивни
словосъчетания, израз на нежелание за харчене: ‘държа палеца
върху кесията’, ‘държа кесията’, ръка върху джоба/чантата’,
‘държа няколко гроша’, ‘завъртам всеки пфениг’, ‘закопчавам
колана’, ‘завъртам крана’, ‘изваждам молива’, ‘готвя на малък
пламък’, пъхам в чорапа’104:
- jeden/den
Pfennig/
die
Mark
(zweimal/dreimal)
umdrehen/umwenden (ehe man ihn/sie ausgibt) Fried, Röh
[завъртам, преобръщам всеки пфениг два/три пъти] ‘имам
малко пари и затова премислям много добре всеки разход;
много алчен съм, голям скъперник съм’ = връзвам парàта
в три възела/ в девет възела Нан.
Икономичният начин на живот, отразен във вътрешната
структура на фразеологизмите от корпуса, се изразява в:
- лишаване: sich etwas/das Brot vom Mund(e) absparen / sich
etwas am eigenen Leib(e) absparen Fried, Röh [спестявам
нещо/хляба от устата/спестявам нещо от собственото
тяло] = отделям залъка от устата си/ отделям и къшея
от гърлото си Нич;
- ограничаване, задоволяване с минимума: kurztreten (mit
etwas) Fried [ограничавам се с нещо] ‘харча малко, не си
позволявам много неща’= броя всяка стотинка/броя
стотинките Нан, Нич;
- предпазливо изразходване на парите: den Daumen auf
etwas halten/ den Daumen drauf (auf den Beutel) halten
Fried, Röh [държа палеца върху нещо/върху кесията]
‘харча предпазливо’ = със сметка Нич;
- многократно използване на наличното: von einem Stoff
Bier dreimal trinken Röh [пия три пъти от бирата]
‘пестеливо изразходвам/консумирам нщ.’ = със сметка
Нич.
- нежелание за харчене:
104

Българските изрази са дословен превод на немски фразеологизми,
включени във втора група Икономичен начин на живот, по-малко
разходи; нежелание за харчене.

105

den Hahn zudrehen Fried [завъртам, затварям крана]
‘спирам да харча’= затварям крана Ник-Гъл.
Трета група Отношение към парите като източник на
осигуряване на комфортни условия на живот включва
фразеологизми с компонент название за парична единица: Batzen,
Gulden, Groschen, Heller, Kreuzer, Pfennig, Taler:
- Ein ersparter Taler ist zweimal gewonnen/Ein ersparter
Pfennig ist zweimal verdient/ Wer einen Groschen spart, hat
zwei verdient Beyer [Спестеният талер/пфениг/грош е
спечелен два пъти] = Спестеното е по-добро от
спечеленото Григ/Кац, Слав.
Основна идея, заложена във фразеологизмите от тази група:
който не оценява и разхищава малкото, което е в наличност, няма
да разполага с много.
Четвърта група Процесът на спестяване; отношение към
процеса на спестяване обединява фразеологизми с вътрешна
структура, която в общи линии е сходна с тази на фразеологизми
от трета група, като тук се очертават няколко основни линии:
- спестеното е като/по-добро от спечеленото: Wer erwirbt,
tut viel; wer spart, tut mehr Beyer [Който печели, прави
много; който пести – повече] = Пестенето е по-добро от
работянето Слав;
- събирането малко по малко води до нещо по-голямо: Viel
Körner machen einen Haufen Beyer [Много зърна правят
една камара] = Камък по камък става сарай Слав;
- пестенето е ‘заделяне настрана’: (etwas) auf die Seite legen/
auf der Seite haben Fried, Röh [слагам настрана/имам
настрана] ‘пестя/спестил съм нш.’ = заделям настрана
Нан, Нич;
- трябва да се пести навреме: Auf der Neige ist nicht gut
sparen / Das Sparen ist (kommt) zu spät, wenn’s auf die Neige
geht Beyer [Не е добре да се пести върху
остатъка/утайката/Късно е за пестене, щом се е стигнало
до дъното] = Късно е да пестиш, кога не остане Слав.
Пета група Отношение към разточителния начин на
живот включва малък брой фразеологизми с вътрешна
структура безогледното харчене води до обедняване:
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Wer gibt ohne Maß, kommt bald auf die Straß’ Beyer [Който
дава без мяра, скоро отива на улицата] = ‘който харчи
безогледно, остава без нищо’.
Регистриран е само един фразеологизъм с положително
отношение към даването на повече средства:
- Teurer Kauf spart Beyer [Скъпата покупка пести/спестява]
‘качеството е обезщетение за цената’ = не сме толкова
богати, че да си купуваме евтини неща, Евтиното е поскъпо Григ/Кац.
В шеста група Пестене – разхищаване вътрешната структура
е израз на това, че ‘няма полза от спестяване, когато пропиляното
е повече от спестеното’:
- Wenn man mit Scheffeln ausgibt und mit Löffeln einnimmt, so
währt es nicht lange Beyer [Когато нещо се дава с крини, а
се прибира с лъжици, то не се запазва дълго] = С игла ги
събира, с лопата ги пилее Григ/Кац.
-

Ценността пестеливост е характерна за двата модела (вж.
3.2.2.9 и гл. 3.3.1.4). Експресивността на фразеологизмите от
корпуса може да се обясни както с изключително важното
присъствие на парите в живота на хората, така и с човешкия
стремеж към доминиране, изява, власт над другите – а стремеж
може (в много случаи) да се удовлетвори с помощта на парите.
3.1.2.10 Целеустременост
Корпусът включва 106 ексцерпирани немски фразеологизма.
Разграничават се четири семантични групи: 1. Стремеж към
постигане на цели 2. Непреклонност при постигане на цели 3.
Постигане на целите 4. Подтикване към реализиране на
заплануваните цели.
Първа група Стремеж към постигане на цели съдържа
фразеологизми, разпределени в шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент Weg [път]:
- seinen Weg machen Fried, Röh [правя своя път] ‘издигам
се, напредвам в живота, правя кариера’ = пробивам си
път Григ/Кац, Нич.
2. Фразеологизми с компонент Ziel [цел]:
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-

Langsam kommt auch ans Ziel//Wer langsam geht, kommt
auch zu Markt (zum Ziel) Beyer [Бавно също се достига
целта/Който върви бавно, той също стига до пазара] =
Който върви полека, отива далеко Григ/Кац.
3. Фразеологизми с компонент Treppe [стълба] – стълбата
е символ на „извисяването и придобиването на голяма
стойност” (срв. Шевалие/Геербрант 1996:414 и сл.).
- Wer die Treppe hinauf will, geht Stufe für Stufe Beyer [Който
иска да се качи по стълбата, върви стъпало по стъпало] =
‘когато не се бърза, а последователно и постепенно се
върви нагоре към успеха’.
4. Фразеологизми с компонент соматизъм – Auge [око], Kopf
[глава], Fuß [крак]:
- etwas nicht aus den Augen lassen Röh [не оставям нещо от
очите] ‘преследвам определена цел’ = не изпускам из/от
очи Нан.
5. Фразеологизми с компоненти названия за небесни тела –
Sonne [слънце], Sterne [звезди]. Слънцето и звездите
като небесни светила, намиращи се високо горе, като
компоненти
в
структурата
на
ексцерпираните
фразеологизми разкриват концепта стремеж нагоре.
- einen Platz an der Sonne erringen/ sich einen Platz an der
Sonne erobern Fried [спечелвам си място под слънцето] =
‘налагам се, преуспявам’.
6. Фразеологизми с компонент аufwärts [напред], hoch
hinaus [нагоре], weit [надалеч]:
- Wer aufwärts will, muss aufwärts blicken Beyer [Който иска
напред, трябва да гледа напред] = Високо лети орелът,
затова далече гледа Григ/Кац.
Втора
група Непреклонност при постигане на е
представена с три подгрупи:
1. Фразеологизми, насочващи към вървене през нещо:
- über Leichen gehen Röh [вървя през трупове] = минавам
през трупове Нич.
2. Фразеологизми, обединени от идеята пускам в ход всички
средства:
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alle Hebel in Bewegung setzen Fried [пускам всички
лостове] ‘използвам всички средства, за да достигна
определена цел’ = пускам всички средства в ход Арн/Дим,
правя, струвам Нич.
3. Фразеологизми с компонент gerade [направо]:
- Er geht gerade durch den See Röh [Той върви
направо през езерото] = ‘честен/прям; има твърд характер
и следва неотклонно пътя си; довежда начинанията си
докрай’.
Вътрешната структура на двата фразеологизма визира
‘неотклонно преследване на поставени цели’.
Трета група Постигане на целите фокусира фразеологизми,
външната структура на които е израз на:
1. ‘нещо се достига с изстрел’:
- den Vogel abschießen Röh [свалям с изстрел птицата] ]
‘правя най-голямото постижение’= удрям и лисица и заек
Нич.
2. ‘нещо се пробива’:
- sich Bahn brechen Fried [пробивам си път] = проби си път
Григ/Кац.
В четвърта група Подтикване към реализиране на
заплануваните цели се открояват две основни подгрупи от
фразеологизми:
1. Израз на убеждението, че който (не) полага усилия, той
(не) успява:
- Wer nicht kämpft, wird nicht gekrönt Beyer [Който не се
бори, той не бива коронясан] = ‘който не се бори с
трудностите, не бива възнаграден’
2. Израз на препоръката „бъдù смел, решителен!“:
- Dem Kühnen hilft das Glück, den Feigen weist’s zurück Beyer
[Късметът помага на смелия, а отблъсква страхливия] =
‘ако искаш да успееш, трябва да проявиш смелост,
решителност’. 105
-
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Своеобразна препратка към сентенция на древноримския учен и
писател Марк Теренций Варон: Fortes Fortuna Adiuvat [Съдбата помага
на смелите] (срв. wikipedia).
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Ценността целеустременост е характерна и за двата
модела (вж. гл. 3.2.2.20 и гл. 3.3.1.11). Интерес предизвиква
богатата символика на компоненти в регистрираните немски
фразеологизми.
3.1.2.11 Потискане на чувства и желания
Ексцерпираните немски фразеологизми, в които е отразена
тази ценност са обхванати в четири групи: 1. Задоволяване с
минимума 2. Търпение 3. Съобразяване с общественото
мнение/обществените норми 4. Покорство, примирение.
Корпусът за тази ценност включва общо 104 фразеологизма.
Първата група Задоволяване с минимума обединява
фразеологизми, които могат да бъдат разпределени в следните
семантични подгрупи:
1. Човек трябва да се задоволява с това, с което разполага.
2. Който иска много, получава малко/нищо.
3. Човек трябва да е умерен в исканията си.
4. Човек не трябва да е алчен.
В първата подгрупа предизвикват интерес фразеологизми с
компоненти названия за храни: Brot [хляб], Fleisch [месо], Käse
[ сирене]. Основните хранителни продукти тук са представени
като минимума, нужен за оцеляване:
- mit Käse und Brot fürlieb nehmen/mit Salz und Brot zufrieden
sein Röh [задоволявам се със сирене и хляб/доволен съм
със сол и хляб] ‘задоволявам се с малко материални
блага’= ям хляб и сол Нич.
Към тази подгрупа са включени и фразеологизми с компонент
зооним:
- Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach
Beyer [По-добре врабче в ръката, отколкото гълъб на
покрива] = ‘по-добре е да имаш малко, вместо да очакваш
много’, По-добре сврака в ръка, а не сокол в гора Слав.
Символната функция на врабчето във фразеологизма е
малко, както и нещо, което е лесно достижимо.
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Във втора подгрупа превес имат фразеотекстемите с
двучленна структура, в която втората част е противопоставена на
първата:
- Wer zuviel will, erreicht nichts/Wer zuviel will, bekommt
zuwenig Beyer [Който иска твърде много, не постига
нищо/Който иска твърде много, получава по-малко] =
Който ламти за много, изгубва и малкото Григ/Кац;
Умереността в исканията е обединяваща за фразеологизмите
в трета подгрупа:
- Wer nach zweien greift, bekommt nicht eins Beyer [Който
посяга към две неща, не получава и едното] ‘човек трябва
да е умерен в исканията си’ = Който гони два заека, и
двата изпуща Григ/Кац.
Към четвърта подгрупа неодобрение, отрицателно
отношение към алчността се отнасят фразеологизми като:
- Wer nie genug hat, ist immer arm Beyer [Който никога няма
достатъчно, той е винаги беден] = ‘алчният човек винаги
има нужда от още, наличното не му е достатъчно’.
Втора група Търпение се характеризира с най-голям брой
ексцерпирани фразеологизми в рамките на ценността. Тук
подгрупите са обособени с помощта на специфични немски
глаголи, компоненти на фразеолексеми и фразеотекстеми,
обогатяващи и диференциращи семантичното поле на глагола
търпя.
Първа подгрупа фразеологизми с компонент warten [чакам]:
- Wer lange genug wartet, kann König werden Beyer [Който
чака достатъчно дълго, може да стане цар/крал] =
Търпявам, стига да стана юнак като тебе Слав.
Втора подгрупа с компонент hoffen [надявам се]:
- Dulden geht schon an, wenn man nur hoffen kann Beyer
[Човек може да изтърпи, само ако се надява] = Търпи,
душо, доще Великден/ до Великден Слав.
Трета подгрупа с компонент vertragen [понасям]:
- Wer überwinden will, lerne vertragen Beyer [Който иска да
надделее, се учи да понася] = Търпелив слуга ползува са
от господаря си Слав.
Четвърта подгрупа с компонент leiden [страдам]:
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Der Gerechte muss viel leiden Beyer [Праведният трябва
много да изтърпи/да изстрада] = Търпи, душо, да са
спасеш Слав.
Пета подгрупа с компонент (nicht) klagen [(не) се
оплаквам/оплаквай]:
- Lerne leiden, ohne zu klagen Beyer [Научи се да търпиш,
без да се оплакваш] ‘приучи се към търпение’ = Стискам
зъби Нич, Григ/Кац.
Шеста подгрупа с компонент ertragen/tragen [понасям, нося]:
- sein Kreuz tragen Röh [нося кръста си] ‘sein Leid tragen’ =
нося кръста си Нич. – Кръстът106 е силен културен
символ – на християнството, на църквата, на смъртта; той
е символ par excellence (срв. Dobrovolskij/Piirainen
1996:74).
Освен тези подгрупи е обособена подгрупа с компонент
Geduld/geduldig [търпение/търпелив], в която са включени
относително голям брой фразеологизми:
- Mit Geduld und Spucke fängt man manche Mücke Beyer
[някои комари се хващат с търпение и плюнка] ‘с
търпение се постига всичко’ = С търпение и змия из дупка
се изважда Сим.
Третата
група
Съобразяване
с
общественото
мнение/обществените норми е с най-малко на брой
ексцерпирани фразеологизми.
Като особено експресивна изпъква фразеотекстемата Der
Knüppel liegt (immer) beim Hund Beyer [сопата е винаги при
кучето ] = ‘желанията на индивида са ограничени от социума, от
правилата, наложени в него’. 107
-

106

Латинската дума crux означава ‘дърво, бесилка или други дървени
оръдия за екзекуция’. Глаголът cruciare означава ‘измъчвам, мъча’ Един
от най-древните символи на човечеството, кръстът присъства в почти
всички религии и култури. (срв. parola-plus).
Кръстът в Древния Рим е бил символ на смъртта, но в християнството
той се превръща в символ на живота. (срв. Шевалие/Геербрант 1995:560
и сл.).
107
Сопата, тоягата притежава многозначна символика, но превес има
символната функция оръжие. Тя принуждава и наказва; тя е опора (и
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Фразеологизмите в четвърта група Покорство, примирение
са обединени около въпроса „Какво е примирението за
германците?” То е:
1. Начин да се избегнат евентуални неприятности:
- Wer sich viel bückt, stößt wenig an Beyer [Който много се
навежда, се удря малко] = ‘който отстъпва много, има помалко неприятности’.
2. Начин да се постигнат скрити намерения, цели:
- Man muss oft dulden/leiden, was man nicht will, um zu
bekommen/ erlangen, was man will Beyer [Често човек
трябва да изтърпи/понесе това, което не иска, за да
получи онова, което иска] = ‘трябва да дадеш жертви в
името на това, което преследваш’.
3. Начин за справяне с житейски трудности:
- Kann man ein Übel nicht verjagen, so muss man’s mutig
tragen Beyer [Ако злото не може да се изгони, трябва
смело да се понесе] = Богу се предай, търпи и трай Икон,
Слав.
Разгледаните фразеологизми са избрани като едни от найпредставителните примери от корпуса. Вътрешната им структура
е критерий за обособяването на съответни семантични подгрупи,
което способства за акцентуване върху отделни детайли и
особености. Ценността потискане на чувства и желания е
характерна и за двата модела (вж. 3.3.1.7).
3.1.2.12 Асертивност
Ценността асертивност е характерна и за двата ценностни
модела (вж. гл. 3.2.2.13 и гл. 3.3.1.8).
В корпуса са регистрирани 96 немски фразеологизма,
които позволяват следното структуриране:
1. Фразеологизми, изразяващи ‘асертивност с необходимата
толерантност към чуждата гледна точка’:

при вървене) , но и „знак за власт” (срв. Шевалие/Геербрант 1995:475 и
сл.).
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-

2.

-

3.
-

-

4.

-

5.

-

Wer einen harten Kopf erweichen will, muss sanfte Pflaster
auflegen Beyer [Който иска да омекоти твърда глава,
трябва да сложи мек пластир] = Мекото въже прежулва
твърдия камък Григ/Кац.
Фразеологизми, в чиято вътрешна структура е застъпена
идеята ‘който не се защитава, бива победен/е лесна
мишена’:
Wer sich treten lässt, wird zertreten Beyer [Който се оставя
да го настъпват, бива настъпван] ‘който не се защитава, е
лесна мишена’ = На ниско магаре всеки се качва
Григ/Кац.
Фразеологизми, потвърждаващи закон във физиката:
всяко действие има равно по сила противодействие:
Wer sich grob benimmt, wird auch grob behandelt Beyer
[Който се държи грубо, с него се държат също грубо] =
‘всяко действие има противодействие’. 108
Wenn man den Kiesel schlägt, gibt er Funken Beyer [Когато
се удря чакълът, има искри] = ‘когато има отпор, обратна
реакция’, И решето като го настъпиш, подскача
Григ/Кац.
Фразеологизми с компоненти соматизъм – Augen [очи],
Finger [пръсти], Haar/Haare [коса/коси/косъм], Zähne
[зъби], Haut [кожа], Stirn [чело], Kopf [глава], Fuß [крак],
Schulter [рамене/плещи], Rücken [гръб], Nacken [врат]:
Ein Kopf weicht selten dem andern Beyer [Една глава рядко
отстъпва на друга] = ‘когато всеки има свое мнение и го
защитава’, излизам на глава Нич.
Фразеологизми с компонент название за животински
крайник/крайници – Hörner [рога], Klauen [нокти],
Hinterbeine/Hinterfüße [задни крака], Maul [муцуна/паст]:
nicht aufs Maul gefallen sein Röh [не съм си паднал на
муцуната] ‘винаги готов да отговори, да влезе в словесен
дуел’ = не търся уста назаем Нич.

108

Паремията насочва към латинската сентенция: Vim vi reppellere licet
[Позволено е да се отблъсне насилието с насилие] (срв. wikipedia).
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6. Фразеологизми с компонент зооним – Pferd [кон], Hunde
[кучета], Wurm [червей], Ochse [вол]:
- Wer sich wehrt, behält sein Pferd Beyer [Който се защитава,
си запазва коня] = не си оставям коня в реката Нич
- Jedes Tier wehrt sich seiner Haut/Jeder Ochse wehrt sich
seiner Haut Beyer [Всяко животно/Всеки вол защитава
своята кожа] = ‘всеки защитава своята гледна точка’,
Жива мечка кожата си не дава Григ/Кац.
Куче, вол и червей като компоненти в предложените
фразеологизми
имат
символното
значение
упорство,
непреклонност.
3.1.2.13 Прецизност
74 ексцерпирани фразеологизма в корпуса са обединени в 3
групи: 1. Прецизиране, оформяне на нещата до последния детайл;
педантизъм 2. Внимателно предварително обмисляне, преди да се
започне някаква работа 3. Неодобрително отношение към
прекалено бързите и повърхностни занимания, които водят до
пропускане на важни детайли.
Първа семантична група Прецизиране, оформяне на нещата
до последния детайл; педантизъм претърпява допълнително
структурно-семантично разчленение, което води до обособяване
на три подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент зооним: Fliege [муха], Laus
[бълха], Mücke [комар], Kamel [камила]:
- der Laus Stelzen machen Röh [правя на бълхата кокили]
‘дребнав и прекалено прецизен съм’ = търся косъм на
бълхата под езика Нич.
2. Фразеологизми с компонент соматизъм - Haar/Haare
[косъм], Herz [сърце], Nieren [бъбреци], Zahn [зъб]:
- Haare spalten/ haarspalterisch sein Röh, Fried [цепя
космите] ‘проявявам дребнавост, педантизъм’ = цепя
косъма на две Нич.
3. Фразеологизми с компоненти глаголи, изразяващи
прецизност, внимание при извършване на някакво
действие: checken [проверявам], zählen [броя], spalten
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[цепя], untersuchen [изследвам], prüfen [проверявам],
betrachten [наблюдавам], durchmustern [преглеждам],
mustern [преглеждам], durchgehen [преминавам]:
- etwas nach Strich und Faden tun/untersuchen Röh
[правя/изследвам нещо по черта и конец] ‘прецизно,
старателно правя (преглеждам) нщ.’ = от игла до конец
Нан.
Втора група Внимателно предварително обмисляне, преди
да се започне някаква работа включва сравнително малко на
брой фразеологизми, обединени от идеята, че човек не трябва да
прибързва, а да обмисля добре действията си:
- Erst bedacht, dann gemacht/Gut bedacht, gut gemacht Beyer
[Първо обмислено, после направено/Добре обмислено,
добре направено] ‘когато нещата се обмислят както
трябва, те се увенчават с успех’ = По-добре да си бъхтиш
главата, отколкото да си бъхтиш снагата Сим.
Трета група Неодобрително отношение към прекалено
бързите и повърхностни занимания, които водят до
пропускане на важни детайли включва фразеологизми с найразнообразна структура и компоненти, но въпреки това могат да
се обособят две подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент Eile [бързина]:
- Nicht zu geschwind, Eile macht blind Beyer [Не твърде
бързо, бързината (те) прави сляп] = Бързата кучка слепи
ги ражда Сим, Бърза кобила сляпо добила/ Бързата
котка слепи ги окотва Икон, Слав.
Към тази подгрупа могат да се отнесат също фразеологизми с
компоненти eilig [бързо], hastig [бързо], geschwind [бързо],
schnell [бързо], Eilen/Übereilen [прибързване]:
- Schnell und gut sitzen nicht unter einem Hut Beyer [Бързо и
добро не седят под една шапка] = ‘хубавите работи не
стават бързо’.
2. Фразеологизми с компонент зооним – Pferd [кон], Henne
[кокошка], Kalb [теле], Ochsen [волове], Bär [мечка]:
- Man muss die Peitsche nicht eher kaufen als den Gaul Beyer
[Не трябва камшикът да се купува преди коня] = Още
коня не яхнал, нозе замахал Григ/Кац.
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Ценност прецизност е характерна за двата модела (вж. гл.
3.2.2.10 и гл. 3.3.1.5). Предложеното семантично групиране на
ексцерпираните примери има за цел да внесе по-голяма яснота и
структурираност на корпуса, както и да послужи за по-обстоен
сравнителен анализ между български и немски фразеологизми, в
които тази ценност е намерила своя проява.

3.1.2.14 Организираност, чувство за ред и дисциплина
В корпуса за тази ценност са регистрирани 74 немски
фразеологизма. Обособени са две групи: 1. Ред 2. Дисциплина.
Първа група Ред включва фразеологизми с изключително
разнородни компоненти. Сред тях се открояват тези с компонент
Ordnung [ред]:
- Ordnung muss sein Beyer [Трябва да има ред] = ‘редът е
необходим’, Сичко си има редът Слав109
Втора група Дисциплина обединява три подгрупи
фразеологизми:
1. Фразеологизми с компоненти названия за различни
средства за наказание, използвани предимно в миналото:
Fuchtel [калъчка/камшик], Rute [пръчка], Peitsche
[камшик]:
- mit Zuckerbrot und Peitsche regieren Röh [управлявам с
козуначена кифла и с камшик] ‘според нуждите
проявявам както мекост, така и непреклонна твърдост’ = с
морков и тояга.
109

Интересна позиция спрямо ценността ред в немския ценностен модел
защитава германският културолог Баузингер. В Typisch deutsch. Wie
deutsch sind die Deutschen? авторът не отрича,че „редът заема важно
място в немското пословично богатство” (срв. Bausinger 2009:81). Той
обаче изтъква, че още през 1600 г. при сравнение между отделни
културни общности, германците са били описвани предимно като
неподредени и необуздани съвременници. Този период е последван от
процес, изключително мащабен най-вече в Германия, насочен към
възпитание в ред, добри нрави и ориентираност към семейството (срв.
Bausinger 2009:83 и сл.).
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2. Фразеологизми с компонент Zaum, Zügel, Kandare
[юзда/юзди/мундщук на юзда]. Те представляват
значителна част от корпуса:
- die Zügel straff(er) anziehen Fried [опъвам юздите]
‘налагам строга дисциплина’ = постягам юздите Нич.
Концептът Zügel [юзда/юзди] има символна функция
господство (срв. Röhrich 2001:1 778).
Ценността организираност, чувство за ред и дисциплина е
характерна за двата модела (вж. гл. 3.2.2.22 и гл. 3.3.1.13).
Повечето от ексцерпираните примери препращат към стари
методи за възпитание, обявени от съвременната педагогика за
неправилни и нехуманни.
3.1.2.15 Дистанцираност
За тази ценност са регистрирани 66 фразеологизма, които са
са групирани в три семантични групи: 1. Нежелание за
сближаване 2. Избягване на отношения с роднини 3. Недоверие
спрямо чуждото.
Първа група Нежелание за сближаване включва шест
подгрупи:
1. Фразеологизми с вътрешна структура, изразяваща
‘отхвърляне, игнориране на опити за сближаване’:
- einen abblitzen/abfahren lassen Röh [отрязвам някого]
‘отблъсквам нкг., особено при опити за сближаване от
негова страна’ = отрязвам му квитанцията Григ/Кац.
2. Фразеологизми с вътрешна структура, изразяваща
избягване на близък контакт; те съдържат компоненти
соматизми – Leib [тяло], Hals [гърло], Schulter
[рамене/плещи]:
- sich jemanden vom Leibe halten Fried, Röh [Държа се
(далеч) от тялото на някого] ‘запазвам разстояние спрямо
нкг.; разделям се с нкг., не общувам с нкг.’ = държа на
дистанция Нич.
3. Фразеологизми с компонент Tür [врата], Schwelle [праг],
чиято вътрешна структура изразява ‘нежелание за
сближаване’:
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-

jemanden vor der Tür stehen lassen/an der Tür abfertigen
Röh [оставям някого да чака пред вратата] = ‘не каня
гостите вътре, а ги посрещам неучтиво на вратата, за да
си отидат по-скоро’
Вратата се свързва с прага, от който тя не може да бъде
отделена (срв. indigota).
- jemanden auf der Schwelle begrüßen /an der Schwelle auf die
‘Schnelle’ Röh [поздравявам някого на прага] = ‘не каня
гостите вътре, а ги посрещам неучтиво на вратата, за да се
освободя от тях по-скоро’ – недопускането на някой от
прага вътре в дома е израз на нежеланието той да
наруши личното ни пространство.110
4. Фразеологизми, които насочват към убеждението, че
между хората трябва да има дистанция:
- Allzunah mindert die Freundschaft Beyer [Прекалено близо
ограничава приятелството] = ‘не е необходимо
отношенията да са толкова тесни – по този начин
приятелството се разваля’
- Was sich zu nahe kommt, das reibt sich Beyer [Което идва
твърде близо едно до друго, се протрива] = ‘по-добре е да
се пази известна дистанция’.
5. Фразеологизми, в които е заложена идеята, че трябва да
има разграничаване на личното пространство от това
на другите. Това образно се постига с помощта на
компонентите Zaun [ограда], Schranken [прегради],
Trennungsstrich
[разделителна
линия],
Grenzstein
[граничен камък], Kreise [кръгове]:
- Liebe deinen Nachbar, reiß aber den Zaun nicht ein/ Liebe
deinen Nächsten, aber reiße den Zaun nicht nieder Beyer
[Обичай ближния си, но не събаряй оградата] = ‘не
допускай хората твърде близо до себе си’.
6. Фразеологизми, насочващи към препоръката ‘по-рядко
притеснявай другите с присъствието си’:
110

Прагът е символ както на раздялата, така и на събирането, на
сдобряването. Ако някой остане на прага и не бъде приет, възможността
за събиране отпада (срв. Шевалие/Геербрант 1996:243).
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Willst du was gelten, so komme selten Beyer [Ако искаш да
имаш значимост, идвай рядко] = ‘ако искаш да те
уважават, не досаждай често с присъствието си; напомняй
деликатно за себе си’.
Втора група Избягване на отношения с роднини включва 7
фразеологизма, като основни компоненти в конструкциите са
Verwandte [роднини], Schwager/Schwäger [зет], Vettern
[братовчеди]:
- Viel Vettern/Verwandte, wenig Freunde Beyer [Много
братовчеди, малко приятели] = ‘роднините не са
приятели; не се доверявай много на роднини’
Трета група Недоверие спрямо чуждото включва четири
подгрупи:
1. Фразеологизми, в които се изтъква, че всеки мисли само
за себе си; че човек не трябва да се жертва за другите:
- Wer sich für andere verbürgt, wird für andere gewürgt Beyer
[Който поръчителства/се застъпва за други, бива
пожертван за други/за тях] = ‘не мисли за другите, те
няма да ти се отблагодарят’.
- Einer ist des andern Teufe/Einer ist dem andern sein Teufell
Beyer, Röh [Един е дявол за друг] = ‘човек за човека е
враг; всеки мисли само за себе си’
- Jeder ist des anderen Wolf Röh [Всеки е вълк за другия] =
‘човек за човека е враг; всеки мисли само за себе си’ –
(lat. homo homini lupus).
2. Фразеологизми с компонент fremd [чужд]:
- Fremder Schmerz geht nicht ans Herz Beyer [Чуждата болка
не влиза в сърцето ] = На чужд гръб сто тояги са малко
Григ/Кац
3. Фразеологизми, изразяващи, че ‘най-близките са найковарни’:
- Gott beschütze mich vor meinen Freunden; mit meinen
Feinden will ich schon selber fertig werden Beyer [Господ да
ме пази от приятелите ми; с враговете си аз сам ще се
оправя] = Боже, пазù ме от приятели, от неприятели
сам ще се пазя Икон.
-

120

4. Фразеологизми с външна структура ‘всеки е близък найвече на себе си’:
- Jeder ist sich selbst der Nächste Beyer [Всеки на себе си е
най-близък] = ‘човек разчита преди всичко на себе си’.111
Ценността дистанцираност е много отличителна за
германската общност. В работата тя е в опозиция на ценността
гостоприемство от българския модел (вж. гл. 3.2.2.16 и гл. 3.3.2).
3.1.2.16 Признание според компетентност и индивидуални
заслуги
Корпусът за тази ценност включва общо 55 немски
фразеологизма. Те са групирани в две групи: 1. Оценяване по
компетентност и индивидуални качества 2. Разграничаване на
работа и лични взаимоотношения.
Структурата на фразеологизмите от първа група Оценяване
по компетентност и индивидуални качества позволява
обособяването на шест подгрупи:
1. Фразеологизми, които са израз на желанието за оценяване
на всекиго според заслугите. Това е и подгрупата с наймного регистрирани фразеологизми в рамките на първа
група:
- Wie die Arbeit, so der Lohn/Wie die Tat, so der Lohn Beyer [
Каквато работата, такова и възнаграждението] = според
работата и платата Сим.
- Jedem Heiligen seine Kerze Beyer [На всеки светец
неговата свещ] ‘всекиму според заслугите’ = Всекиму
Господ все едно не дава Слав.
2. Фразеологизми, чиято вътрешна структура насочва към
идеята ‘възнаграждението трябва да е според
ранга/длъжността’:
111

Произходът на паремията се търси в комедията Андрия на
древноримския поет Публий Теренций Афер (166 пр. н.е.). Главният
герой е обвинен от приятеля си в егоистично поведение и че действа
според принципа Proxumus (Proximus) sum egomet mihi [Аз съм близък на
себе си] (срв. Böttcher/Berger 1981:57).
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Je höher Rang, je härter Zwang Beyer [Колкото е по-висок
рангът, толкова е по-твърд натискът] = ‘изискванията са
според заеманата длъжност’.
3. Убеждението ‘всеки притежава индивидуални качества’ е
в основата на фразеологизми от тази подгрупа:
- Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe (das gleiche)
Beyer [Ако двама правят същото, то това не е същото/не е
еднакво] = Всяка овца не дава по равно мляко Григ/Кац.
4. Фразеологизми, в които се изтъква, че хората не трябва
да се оценяват по външни белези, а по личностни
качества:
- Das Kleid/die Kapuze macht (noch) keinen Mönch Röh [
Качулката не прави монаха] ‘не бива да съдим по
външния вид’ = Каукът (качулката) не прави кадията
Сим.
5. Фразеологизми с компонент зооним – Hund [куче], Pferd
[кон], Esel [магаре], вътрешната структура на които също
изразява стремеж за оценяване на всекиго според
заслугите:
- Dem Pferde den Hafer, dem Esel das Stroh Beyer [На коня
овеса, на магарето - сламата] = ‘всекиму според
заслугите’.
6. Фразеологизми с двучленна структура без компонент
глагол:
- Wie der Mann, so der Hut Beyer [ Какъвто мъжът, такава и
шапката] = Според юнака и калпакът му Сим.
Втора група Разграничаване на работа и лични
взаимоотношения е представена с 8 фразеологизма.
Желанието за такова разграничаване е убедително визирано
във фразеотекстемата Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps
Beyer [Службата е служба, ракията е ракия ] = Служба не е
дружба Слав.
В рамките на тази група могат да се обособят две малки
подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент Handel [търговия]:
-
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Beim Handel wird nicht gebrudert Beyer [При търговия не
се побратимява] = Братство за братство, сирене за пари
Икон, Слав .
2. Фразеологизми с компоненти Verwandte [роднини],
Freunde [приятели]:
- Mit Verwandten soll man trinken und essen, aber nicht zählen
und messen Beyer [С роднини трябва да се пие и да се яде,
но не и да се брои и мери] ‘трябва да се избягват
служебни/бизнес отношения с роднини’ = Със свой пий,
еж – търговия (алъш-вериш) не прави Икон, Слав; С
другар яж, пий, зимане-даване нямай Икон, Слав.
-

Ценността
признание
според
компетентност
и
индивидуални заслуги е характерна за немския модел. Тя се
разглежда в опозиция с ценност признание според статуса от
българския модел (вж. гл. (вж. гл. 3.2.2.15. и гл. 3.3.2.).
3.1.2.17 Равнопоставеност
Ценността равнопоставеност [Gleichheit] е известна още
и като егалитаризъм.
Корпусът включва 44 фразеологизма. Ексцерпираните
примери са обединени около идеята, че трябва да има Gleiche
Rechte, gleiche Pflichten Beyer [Еднакви права, еднакви
задължения] ‘да се гарантират на всички хора еднакви права’ =
Равни права, равни задължения Сим.
Обособени са пет структурно-семантични групи:
1. Фразеологизми с компонент Leute/Menschen [хора]. Това
е групата с най-голям брой примери в корпуса:
- Hinterm Zaun wohnen auch noch Leute Beyer [Зад оградата
също живеят хора] = ‘и на друго място живеят хора, които
не са по-различни от нас’.
2. Фразеологизми с компонент соматизъм – Elle [лакът],
Fuß [крак], Kopf [глава], Haut-Häute [кожа - кожи],
Hände [ръце], Fäuste [юмруци], Nase [нос]:
- mit gleicher Elle messen Fried [меря с един и същ лакът]
‘gleich bewerten, gleich behandeln’ = меря с един и същ
аршин Нич, меря с една мярка Нич.
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3. Фразеологизми с компоненти Tisch [маса], Bank [пейка]:
- Jemanden auf eine Bank mit einem andern setzen Röh
[поставям някой да седне на една пейка с друг] ‘смятам
нкг. за равноправен, респ. за не по-добър от нкг.’ =
Слагам на една дъска Нич – кръглата маса, свързвана с
Рицарите на Граала, е символ на равнопоставеност в
отношенията.
4. Фразеологизми с компонент зооним – Pferd [кон], Kater
[котарак], Krähe [врана]:
- Ein schlechtes Pferd frisst so viel als ein gutes Beyer
[Лошият кон яде толкова, колкото и добрият] = ‘трябва да
има равнопоставеност’.
5. Фразеологизми с компоненти названия за природни
явления/елементи: Sonne [слънце], Wasser [вода]:
- Die Sonne scheint den Armen wie den Reichen Beyer
[Слънцето свети както на бедните, така и на богатите] =
‘за всички хора има място под слънцето; всеки има право
на съществуване и развитие’.
Ценност равенство, равнопоставеност е характерна за
немския модел. В съпоставителната работа тя се представя в
опозиция на ценност приспособяване в българския модел (вж. гл.
3.3.2).
3.1.2.18 Точност
Корпусът обхваща 41 немски фразеологизма, в които тази
ценност е намерила своя характерна проява. Обособени са две
главни семантични групи: 1. Отношение към този, който идва
навреме; който идва в последния момент; който идва прекалено
рано 2. Негативно отношение към този, който закъснява.
Първа група Отношение към този, който идва навреме;
който идва в последния момент; който идва прекалено рано
включва три подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти Minute [минута], Stunde
[час], Tag [ден], Zeit [време]:
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Der erste in der Zeit, der erste im Rechte Beyer [Първият във
времето, първият в право] = Време, който печели, сила
печели Григ/Кац.
2. Фразеологизми с компоненти beizeiten [навреме], erst
[пръв], zuerst [най-напред]:
- Wer zuerst kommt, mahlt zuerst Beyer, Röh [Който идва найнапред, най-напред мели] ‘преднината във времеви план е
определяща’ = Който превари, той натовари Сим.
3. Фразеологизми, изразяващи, че нещо се прави в
последния момент, но все още навреме:
- etwas in zwölfter Stunde tun Röh [правя нещо в
дванадесетия час] = удря дванадесетия час Нич – числото
12 като културен символ е идеалното число.
Регистрирани са само два фразеологизма с компоненти
Pünktlichkeit [точност], pünktlich [точен]:
- Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige Beyer, Röh
[точността е учтивостта на кралете] = фразеотекстемата се
употребява в случаите, когато началник не кара
подчинените си да го чакат.
Точността за германската общност не е свързана с ‘прекалено
ранното идване’; този, който идва твърде рано, също не се смята
за точен:
- Wer zu früh kommt, der kommt auch unrecht Beyer [Който
идва твърде рано, той също идва ненавреме] = ‘този,
който идва по-рано от уговореното време, също не е точен
(както този, който закъснява)’.
Втора група Негативно отношение към този, който
закъснява включва четири основни подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент zu spät [твърде късно]:
- einen Posttag zu spät kommen Röh [пощата закъснява с
един ден] = ‘закъснявам по отношение на някаква работа’
– фразеологизмът препраща към времето, когато
пощенската кола не е идвала всеки ден и който е искал да
използва нейните услуги, е трябвало да се съобрази с
това, за да не изпусне деня на отпътуването ù (срв.
Röhrich 2001, Bd 4).
-
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2. Фразеологизми с компонент der Letzte/die Letzten
[последен/последни]:
- Den letzten beißen die Hunde Röh [Последните ги хапят
кучетата] = ‘закъснелите пропускат всичко; те са
безполезни както за себе си, така и за околните’.
3. Фразеологизми с компонент Stunde [час]:
- Eine Stunde Verzug bringt oft ein Jahr Aufschub Beyer [Един
час закъснение често води до една година отлагане] = Що
доноси един час, не доноси година Икон.
4. Фразеологизми с компонент названия за храни - Käse
[сирене], Eier [яйца]:
- Wer kommt nach dem Feste, muss vorliebnehmen mit dem
Reste Beyer [Който идва след празника, трябва да се
задоволи с остатъка] = на угризки (съм дошъл) Нич.
Ценността точност е специфична за немския модел. В
българския корпус са регистрирани много малко на брой
примери, някои от които са използвани като съответствия с
образна мотивация, сходна на тази при немските фразеологизми
(вж. гл. 3.3.3).

3.2. Ценностен модел на българската културна общност
При опита да се представи обективен и възможно поцялостен ценностен профил на българската културна общност бе
установено наличието на някои противоречиви културологични
постановки и схващания, което затрудни до известна степен
както правилното тълкуване, така и уместния избор на отделни
ценностни ориентации, включени в българския ценностен модел
в настоящия дисертационен труд.
Както специфичността, своеобразието и неповторимостта
на българския модел, така и обстоятелството, че българското
общество е в период на културен и социален преход, са фактори,
които изискват многоаспектен анализ и внимателен подход при
описанието и тълкуването на българския модел.
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3.2.1. Описание на ценностния модел
В работата се приема, че ценностният модел на българската
общност акумулира в себе си основни черти на източния
ценностен модел, но се отличава и със своя специфика. Като
особено характерни ценности на източните общества в някои
културологични изследвания се открояват (срв. Попова 2006:49 и
сл.):112
1. Колективизъм
2. Партикуларизъм
3. Стремеж към скромност и незабележимост
4. Йерархичност
5. Стремеж към сътрудничество и хармония
6. Индиректност в комуникацията
7. Външен контрол
8. Опазване на лицето, достойнството
9. Признание според статус
10. Признание според старшинството
11. Отношение към времето: „Времето е живот”
12. Ориентация към отношенията
13. Ориентация към миналото
14. Отношение към човешката активност: „Важно е да
бъдеш”
15. Хармония с природата
16. Неутралност
17. Влияние на статуса върху отношенията.
В българския ценностен модел се открива и влияние на
западния и южноевропейския модел.113 Западното влияние може
да се потърси предимно по отношение на ценностите, които са в

112

Много интересна съпоставка на три ценностни модела (западен,
източен и български) предлага в свое изследване Юлиана Попова, като
се базира на моделите за описание на националните култури на
Хофстеде, Хол, Тромпенаарс и Търнър (срв. Попова 2006:49 и сл.).
113
Южноевропейски култури са напр. гръцката, италианската и др.
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преход,114 а южноевропейскто влияние – в представата за време и
афективността (срв. Попова 2006:25, 54).
В културологичните опити за описание на българския модел
като уникално съчетание от ценности се акцентува върху факта,
че „българското семейство не почива на западноевропейските
ценности, а по-скоро на такива, които ни сближават с някои
области на Третия свят, например отделни части на Азия” (срв.
Минков 2007б:29). Посочва се също така, че „българинът носи
основните черти от ценностния модел на южноевропейците” (срв.
Попова 2006:20).
Българите като „балканци по родови корени”, „европейци от
юга”, „своенравни и противоречиви личности” са със
„своеобразна ментална програмираност”, която предлага много
повече въпросителни, отколкото удовлетворяващи отговори (срв.
Попова 2006:22, 54).
Според социологически анализи ценностната йерархия на
представителите на българската културна общност се оказва
изпълнена с вътрешни противоречия,но независимо от това са
налице обединителни тенденции, които очертават положителна
ценностна перспектива на преодоляване на съществуващата
поляризация (срв. Байчинска 2002:137).115
Проблемът за променящите се национални и социални
идентичности е широко разискван в социалната психология, а в
контекста на българската действителност е повод за дискусии и
нови проучвания (срв. Топалова 1997:116). Налагат се понятия
като европейска
идентичност на българина и балканска
идентификация (срв. Топалова 1997: 116 и сл.). „Постмодерният”
българин има нова индивидуалност със свои собствени
параметри и нова нравственост (срв. Христова 1997:103 и сл.).

114

Две ценности в българския модел в тази работа са в преход в посока
западен модел: признание според компетентност и индивидуални
заслуги и действеност.
115
В Ценностите на съвременната българска култура в крос-културна
перспектива Байчинска обобщава, че „в българската култура
съществува относително устойчив ценностен модел” (срв. Байчинска
1998б:111).
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Тезата, че България е сред тези европейски страни, в които
съществуват съвместно различни социални и културни
идентичности (срв. Топалова 1997:119), се противопоставя на
тази, че в българската общност съществува стремеж за подмяна
на идентичността, като този стремеж се обяснява посредством
динамичността на българската култура (като част от
източноевропейската) и променливия, нестабилен Аз, водещи до
променлива, гъвкава идентичност (срв. Минков 2007б:173).
В българското общество е налице нова самоорганизция, която
има претенции за по-голяма адаптивност, гъвкавост.
Доминиращите ценностно-смислови параметри претърпяват
трансформация; Аз-концепцията се променя – тази промяна се
изразява в трансформиране на самооценката (срв. Христова
1997:100).
След обстоен преглед и анализ на съществуващите
класификации относно ценностни ориентации на българската
общност, а също и на съответните културни измерения като
основа за измерване на тези ценности, в работата се откроиха 22
характерни за българската общност ценностни ориентации. Те са
терциум компарационис в съпоставителното изследване.
Ценностите в предложения модел не са представени
изолирано една от друга – взаимозависимостите в сложната
система от ценности имат свое културологично, социално и
психологическо обяснение.
Връща ли се българинът към традиционните патриархални
нагласи? В каква степен могат да се открият нови, либерални
ценности, резултат от определени динамични тенденции в
българския ценностен модел? Тези и подобни въпроси търсят
своето обяснение в настоящата разработка.
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Ценностен модел на българската културна общност
КУЛТУРНО
ЦЕННОСТ
ИЗМЕРЕНИЕ,
ЧРЕЗ КОЕТО СЕ
ИЗМЕРВА
ДАДЕНА
ЦЕННОСТ
1. Действеност – отношение
към
преход към тази човешката
ценност
активност
2.
Пасивност, отношение
към
бездействие
човешката
активност
3. Скромност
себезаличаване
4. Приспособяване
властова дистанция
оцеляване
5.
Мнителност, колективизъм
недоверчивост
избягване
на
несигурността

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ,
ПРЕДЛОЖИЛ
ТОВА
ИЗМЕРЕНИЕ

6. Потискане на
чувства и желания
7. Външен контрол
8. Завист

себезаличаване

Стивън Хайн

колективизъм
-властова
дистанция
отношение
към
опозицията човек –
човек
дългосрочна
ориентация
при
удовлетворяване на
потребностите
себезаличаване
отношение
към
човешката
активност

Хеерт Хофстеде
Хеерт Хофстеде
Флоранс Клакхон
Фред Стродбек

9. Пестеливост

10. Прецизност
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Флоранс Клакхон
Фред Стродбек
Флоранс Клакхон
Фред Стродбек
Стивън Хайн
Хеерт Хофстеде
Роналд Ингълхарт
Хеерт Хофстеде

Хеерт Хофстеде
Стивън Хайн

Флоранс Клакхон
Фред Стродбек

11. Насоченост към
настоящето

отношение
времето

към

12. Нежелание за
съвместна дейност

отношение
към Флоранс Клакхон
опозицията човек – Фред
Стродбек
човек
Хеерт Хофстеде
избягване
на
несигурността

13. Асертивност
14. Отношение към
закона

колективизъм
Хеерт Хофстеде
властова дистанция Хеерт Хофстеде
избягване
на
несигурността

15.
Признание колективизъм
според статус и
групова
принадлежност
16. Гостоприемство отношение
към
опозицията човек човек
17.
Вяра
в индивидуализъм
собствените сили и себеизразяване
възможности
властова дистанция
18.
Желание за отношение
към
съвместна дейност
опозицията човек –
човек
19. Индиректност
контекст (култура с
умерено
висок
контекст)
20. Целеустременост индивидуализъм
21.
Признание индивидуализъм
според
придобит статус
компетентност
и
индивидуални
заслуги – преход
към тази ценност
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Флоранс Клакхон
Фред Стродбек

Хеерт Хофстеде

Флоранс Клакхон
Фред Стродбек
Хеерт Хофстеде
Роналд Ингълхарт
Флоранс Клакхон
Фред Стродбек
Едуард Хол
Хеерт Хофстеде
Хеерт Хофстеде
Чарлз
ХемпдънТърнър
Фонс Тромпенаарс

22. Организираност,
чувство за ред и
дисциплина

избягване
несигурността

на Хеерт Хофстеде

1. Действеност
В българската културна общност се наблюдава преход
към тази ценност. Тя се измерва с помощта на измерението
отношение към човешката активност. В културологични
изследвания се разисква въпросът за „обезценяване на
съзерцателното и приемащо отношение към средата за сметка на
активното, дейно отношение към средата” на представителите на
българската общност (срв. Байчинска 2011:203).
За традиционния българин трудът е представлявал
основна доминанта в ценностната му парадигма. Резултатите от
социологически изследвания сочат, че различните възрастови
групи показват различно отношение на съвременния българин
към тази ценност (срв. Христова 1997:101 и сл.).116
2. Пасивност, бездействие
В основата на тази ценностна ориентация е измерението
отношение към човешката активност. В България, освен за
работа, досега е трябвало да се намира време и „за поддържане на
[…] човешките отношения” (срв. Попова 2006:21). Тук се вплита
и измерението отношение към времето – досега времето не се е
ценяло особено, не е било приоритет за българите.
„Българинът, подобно на азиатеца, не се пъчи с
трудолюбието си и казва „работа ли е, не ми я хвали” (Минков

116

Българите до 30 г. недооценяват труда като необходим и релевантен
елемент от цялостта „просперитет”. Българите между 41-50 г. търсят
друга опора в условията на несигурност, трудът за тях вече не е толкова
доминиращ: той е изтласкан от човечността в отношенията. Тази
промяна в ценностната йерархия се търси в зависимостта между
ценностната система и начина на живот (който се обуславя от
професията) (срв. Христова 1997:102).
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2007б:138).117 Но той не умее също да оползотвори правилно
свободното си време, не умее да се забавлява тогава, когато не
работи – тук се открива връзка с ценността потискане на
чувства и желания.
Преходът променя много от тази нагласа: българите все
повече и повече започват да разбират, че няма време, трябва да
побързат, че другите могат да ги изместят, ако не положат
нужните усилия в работата си, или че всеки трябва да получава
толкова, колкото заслужава.
3. Скромност
По-долу е поместен кратък обзор на мнения относно
източноевропейската, респ. българската скромност:
1. „[о]чевидно европейците (и източни, и западни) […] не
живеят с изразено чувство за културно превъзходство”
(срв. Минков 2007б:143).
2. „[в] Европа и Източна Азия […] гордостта и чувството за
превъзходство са повече или по-малко потиснати” (срв.
Минков 2007б:145).
3. „[н]ай-силни отрицателни оценки за собствената си
народност […] дават българчетата …като цяло
българчетата имат по-ниско самомнение от другите […]
те са на второ място по гордост и на първо по
самокритичност” (срв. Минков 2007б:145) .118
4. „[с]кромността ни, високата ни самокритичност и ниската
ни самооценка са набор от взаимносвързани национални
черти […] тук вероятно става дума за най-ценното нещо в
българската култура!” (срв. Минков 2007б:148).
5. „[т]ърсенето на признание за постижения е отличителна
черта на западните общества, докато в източните най-

117

„Ние преувеличихме значението на знанието над това на моженето и
затова у нас […] нараснаха поколения, презиращи труда, способни за
всичко друго, но не и за онова, с което нашият народ се занимава и от
което се препитава” (Дървингов 1984:396).
118
Във връзка с изследване на Х. Баленсиа и З. Ганева, направено с
българчета, турчета и ромчета в България (срв. Минков 2007б:145).
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важно е да се опази достойнството на индивида” (срв.
Попова 2006:52).
Паралелно на подобни становища се срещат и полярни
мнения: „[с]амоизтъкването винаги е било отличителна черта на
българина” (срв. Попова 2006:53).
4. Приспособяване
Две измерения са в основата на тази ценност – властова
дистанция и оцеляване. „България клони по-скоро към полюса на
голямата властова дистанция“ (Попова 2006:38).
Отношението на българската културна общност към
властта е много специфично: то се разполага на двата полюса
подчинение – оплакване.
Според Минков „България е отличен пример за общество,
което се отличава със себепотискане и недоволство не само от
живота като цяло […] българите са сред най-недоволните хора от
семействата си, от работата си, от правителството си, от
заплатата си” (срв. Минков 2007а:137). На българите се приписва
устойчивата характеристика „тотални отрицатели” (срв.
Ракаджийска 1998:328).
Материалистичните ценностни приоритети се изразяват в
отдаване
на
най-голямо
значение
на
„физическото
самосъхранение и сигурност” (срв. Ингълхарт 1992:25).
Българското общество е материалистично общество – в
него акцентът се поставя върху потребността от оцеляване,
физическо съхраняване, сигурност и материално благополучие
(срв. Байчинска 2011:21).
Подчинението спрямо висшестоящите в българската
общност е резултат от потребността от оцеляване, от сигурност,
то не е вътрешна необходимост, по тази причина логично следва
и оплакването от властимащите, недоволството и лесното
отричане дори на положителното, което може да бъде видяно в
дадено управление.
В Европа (в частност и в България) е установена
взаимовръзка между тревожност и недоволство от политиката на
властимащите (срв. Минков 2007а:108).
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„Изглежда, че нито немците, нито българите приемат
безкритично начина на действие на своите избраници –
политиците” (Димитрова 2009:47).
„Обобщено може да се каже, че нагласите на българите
към занимаващите се с политика са определено отрицателни
(тип „Всички са маскари”) – особено след като така се представят
в медиите, които постоянно тиражират негативни квалификации
и коментари и чрез това затвърждават и легитимират вече
създадените в общественото мнение отрицателни представи”
(Добрева 2009:303).
Тези отрицателни представи на членовете на българската
общност са толкова стереотипизирани, че ще е нужно дълго
време преди българите да успеят да се откажат от това да
използват властта за персонални цели и да проумеят значението
на понятието модерна власт, разбирана като „първо и главно
упълномощаване да управляваш хората, да командваш, да
установяваш правилата на поведение и да изискваш подчинение
на правилата” (срв. Бауман 2003:50).
5. Мнителност, недоверчивост
Ценността се измерва с помощта на две измерения:
колективизъм и избягване на несигурността. Хофстеде е на
мнение, че избягването на несигурността е свързано с
мнителността и недоверчивостта (срв. Хофстеде 2001:177).
От друга страна, в колективистична култура като
българската, където грубите измами са често явление, доверие по
принцип се печели трудно: [д]оверието е свързано […] със
степента на богатство и безродовост на една държава” (срв.
Минков 2007а:103 и сл.).119
6. Потискане на чувства и желания
Ценността се измерва с помощта на културното
измерение себезаличаване. Българското общество се отличава със
себепотискане и недоволство. А такива общества са склонни да
твърдят, че не контролират онова, което се случва в живота им
119

Под безродовост Минков разбира индивидуалистичност.
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(външна причинност) (срв. Минков 2007б:137). Ценностната
система на българите дълго време се е основавала на стремежа
към равенство и потискане на личностната изява.120
7. Външен контрол
Ценността се измерва с измерението колективизъм.
Българската общност е материалистична, за нея е характерен
стремежът към материално благополучие, към получаване на
облаги. Мотивация за работа може да има, ако се предложат
материални и нематериални стимули.
Вътрешната мотивация не е онзи основен двигател и
катализатор на действията на членовете на тази общност, какъвто
е случаят в индивидуалистичните общности. 121 Друг важен
момент е откритото изразяване на емоциите и по-слабият контрол
над импулсите е признак за афективност, присъща на голяма
част от представителите на българската общност.
8. Завист
Ценностната ориентация завист е посочена в
културологични проучвания като „лоша черта на българите“
както според самите българи, така и според чужденци, живели в
България (срв. Минков 2007б:18 и сл.).
Завистта може да бъде породена от отрицателното
отношение към тези, чийто статус ги е издигнал над обшата маса.
Това отношение е свързано с друга национална особеност:

120

Според World Values Survey междуличностното съревнование се
отхвърля най-категорично в страни от Източна Европа (вкл. България)
(срв. Минков 2007а:144; Минков 2007б:156).
121
Във връзка с източниците за мотивация за индивидите Попова
посочва, че „в западния модел мотивацията е главно вътрешна и тя се
свързва от една страна с индивидуализма, а от друга страна с малката
властова дистанция, която предоставя на индивидите по-голяма
отговорност и инициатива. […] в източния и в българския модели
мотивацията е главно външна – материалните или нематериални
стимули, които се предоставят на индивидите и групите” (срв. Попова
2006:52).
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стремеж нагоре, дори и да не са налице реални възможности.
Когато не успеем, се настройваме отрицателно към успелите.
Йерархичността в обществото е причина за стремежа
нагоре, на всяка цена – това обяснява важността на връзките –
роднински, приятелски, служебни, в българската култура.
Облагодетелстването от подобни връзки задълбочава още повече
чувството на завист у тези, които нямат такава възможност.
Българинът „винаги е смятал, че заслужава повече и не прощава
на тези, които са над него по власт и богатство” (срв. Попова
2006:53).
От друга страна, завистта „[п]роизтича от слабата вяра в
себе си. У нас се хвърля кал против всичко онова, което може да
се издигне над общото ниво […] ние се освобождаваме от
противниците си, като ги унищожаваме ” (срв. Дървингов
1984:386, 396).
9. Пестеливост
Българите умеят да пестят – това важно качество те са
развили през дългите години на лишения, недоимък и
икономически спадове. 122 Две измерения играят основна роля по
отношение на тази ценност: дългосрочната ориентация при
удовлетворяване на потребностите и себезаличаването.
Пестеливостта, разбирана като начин за измерване на
отношението към бъдещето, според едни изследователи е
свързана с дългосрочната ориентация по отношение на
удовлетворяване на различни потребности, а според други се
пести „поради различни икономически ситуационни фактори”
(срв. Минков 2007а:133).
Измерението себезаличаване е в основата и на друга
ценност от българския модел – потискане на чувства и
желания, което е основание да се твърди, че за българската
общност пестенето представлява потискане на желанието за
харчене.
122

Петър Дървингов описва „феноменалната пестеливост […] на
българския народ, в която се крият зародишите на историческия
инстинкт” (срв. Дървингов 1984:394).
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10. Прецизност
В трудовата си дейност представителите на българската
общност не обичат да избързват – прецизността за тях е по-важна
от бързината на извършване на дадено действие. Изследователи
изтъкват обстоятелството, че българинът е „перфекционист и
максималист” в работата си (срв. Попова 2006:18). Детайлите са
важен елемент от дейността, съобразяването с които води до
получаване на качествен краен продукт.
11. Насоченост към настоящето
Ценността се измерва с помощта на културното
измерение отношение към времето. Българите са ориентирани
предимно към настоящето; бъдещето е неясно, непредвидимо –
това води до песимизма им по отношение на утрешния ден: „ние
нямаме никаква твърда вяра в бъдния ден” (срв. Дървингов
1984:392). „Динамиката на живота на новото време поражда и
усещането за неясно бъдеще (оттук и вкопчването в настоящето,
в „тук” и „сега”), за напрежение и „социален страх” (Христова
1997:98).
Отношението на членовете на една общност към времето
се свързва и с дихотомията монохронност – полихронност (срв.
Hall/Hall 1990:16).
В полихронните култури времето не се цени, плановете се
променят много лесно: „[н]есигурността на социалното
положение, неопределеността относно прехраната в бъдещето и
острото чувство за липса на контрол върху настоящето се
обединяват в неспособност да се правят планове и да се действа
съобразно с тях” (срв. Пиер Бурдийо, цит. по Бауман 2003:52). В
такива култури могат да се извършват няколко дейности
едновременно. В тях точността е ценност, която не е
приоритет.123
123

Когато изяснява значението на фразеологизма das akademische Viertel
einhalten ‘да спазиш академичните петнадесет минути’, Рьорих описва
15-те минути закъснение за лекции, което е прието в академичните
среди (c.t. - cum tempore), като изтъква и характерната неточност на
Балканите: „Иронично се говори и за ‘c.t.b.’ (‘cum tempore balcanico’),
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В монохронните култури, обратно, времето е ценно,
всичко се контролира, плановете трябва строго да се спазват.
По отношение на
опозиция
монохронност
–
полихронност в българския модел се наблюдава преход от
полихронност към монохронност: „[б]алканската и ориенталска
отпуснатост и разточителна словоохотливост с приятели започна
да отстъпва място на динамиката и препускането на времето на
ускорен ход, което заставя и хората да живеят по-динамично и
целенасочено“ (срв. Попова 2006:46).
Регистрираните фразеологизми в българския корпус до
голяма степен потвърждават културологичните изводи (срв.
Попова 2006:44, 53).
12. Нежелание за съвместна дейност
„За личните си дела българинът […] не търси помощта на
другите […] той се чувства сам и оставен на себе си” (Попова
2006:18).
В основата нежеланието за съвместна дейност е
себенасочеността, описвана най-често като „сравнително силен
егоизъм”: „[н]ие сме егоисти и мислим само за себе си:
държавното, общественото, общото […] – огън да ги гори” (срв.
Дървингов 1984:386, 392).
Ценността има отношение и към степента на тревожност
на дадено общество.
13. Асертивност
За българската общност е характерно обстоятелството, че
асертивността на нейните членове много често преминава в
агресивност – като обща предпоставка за увеличаване на актовете
на агресивност се посочва ситуацията на прехода с нейните
драстични промени. Българската култура се отличава с висока
тревожност – българинът е неспокоен, в нестабилни ситуации той
е и нетолерантен (срв. Добрева 2009:26).
което означава: половин час по-късно, т.е. неточно, с непредвидено
закъснение, както може да се случи при всички случаи на Балканите”
(срв. Röhrich 2001:1678).
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Сред факторите, водещи до това състояние, изпъкват: 1.
Разпадане на общностите: обезсилване, обезценяване на норми и
ценности; липса на граждански контрол, както и на личностен
самоконтрол. 2. Разтегливи норми на поведение и живот. 3.
Обстановката на криза и липсата на перспектива освобождават
агресивност. (срв. Зографова 2001:34).
Раждането на постмодерното е свързано с напрежение,
което е база за появата на насилието: „[в] България […]
асертивността понякога преминава в агресивност и нетолериране
на чуждата гледна точка“ (срв. Попова 2006:52).
Друго обяснение за явления като гняв, тревожност и
депресивност, характерни за българите, е възможно, ако се
посочи фактор като степен на невротизъм.124 Според направени
изследвания южноевропейците (а българите имат доста общи
черти с тях!) са сред тези, които имат най-високи стойности по
измерението невротизъм, което включва в себе си
горепосочените явления (срв. Минков 2007а:136).
14. Отношение към закона
По-долу са поместени различни възгледи за отношението
на българската общност към закон и правила:
- „В България законите никога не са били еднакви за
всички – нито сега, нито при социализма, нито преди
него” (срв. Минков 2007б:109). Привилегиите за
висшестоящите, чувството на безнаказаност, породено от
неравновластието, се коренят в дълбокото минало (не
само социалистическо).
- „Либералната идея за равенството на всички пред закона
[…] все още е далече от масовото съзнание” на българите
(срв. Попова 1997:114).
- „Съобразяването и зачитането на държавните институции,
както и съблюдаването на правовия и законов ред в
страната” има много важно значение за „националната
124

Личностно измерение от петфакторния модел на Макгрей – найшироко използваната съвременна теория за описване на личностни
характеристики (срв. Минков 2007а:136; Александров 2008:121).
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идентификация” на представителите на определена
общност (срв. Димова/Тилкиджиев 1996:31).
Неспазването на закона в българската общност се
изразява посредством неговото заобикаляне, недоглеждане,
неправилно тълкуване, дори пълно игнориране.
15. Признание според статус и групова принадлежност
Тази ценност се измерва с помощта на културното измерение
колективизъм (срв. Хофстеде 2001:70). Водеща е ориентацията
към голямата група, рода, към който индивидът принадлежи.
Приписването на статус – „важно е кой кой е, а не какво върши”,
прилагането на едни стандарти към хората от най-близкото
обкръжение и на други – към всички останали, т. е.
партикуларизмът, е основна характеристика в българския модел
(срв. Попова 2006:20; Тромпенаарс/Търнър 2004:43).
Изследвания сочат, че
в България “по време на
централизираната политика […] утвърждаването е свързано с
използването на влияние, познанства и др.” (срв. Христова
1997:101).
16. Гостоприемство
Гостоприемството е широко разпространено в световен
мащаб, но не навсякъде е разбирано по един и същи начин, т. е.
то е културно-специфично.То може да се осмисли като културен
продукт, като обичай, допринасящ за активиране на
първоначални, праимпулси в името на по-добри човешки
взаимоотношения (срв. Малетцке 1996:31).
От психологическа гледна точка гостоприемството може
да се разглежда като социално отношение, ограничено във
времеви план, опит да се задължи госта по време на престоя му в
„другата култура” да не нанася вреди.
Българското гостоприемство е пословично. Остава открит
въпросът, дали то се е запазило и в периода на тежка
икономическа и ценностна криза, когато освен финансовите си
притеснения, българите се чувстват и отчуждени един от друг,
който факт те обясняват неохотно с липсата на време за
поддържане на стари връзки и запознанства.
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17. Вяра в собствените сили и възможности
Тази ценност се измерва с помощта на измеренията
индивидуализъм и себеизразяване.
Ценността се измерва и чрез измерението властова
дистанция – за българската общност е характерно
неравновластието, което не стимулира инициативността и
самостоятелността на индивидите в него.
Българското общество е в преход от колективизъм към
индивидуализъм, т.е. индивидуалистичната тенденция все още не
е доминираща: „[в] България ценностният преход включва
развитие на по-силен афинитет към индивидуални постижения“
(срв. Попова 2006:51). В бедни общества като българското
себеизразяването обаче се сблъсква със себепотискането.
Тези са навярно някои от причините ценността да заеме една
от последните позиции в българския модел.
18. Желание за съвместна дейност
Липсата на устойчиви социални и морални регулатори на
поведението в началото на българския преход към демокрация
доведе до това, да се използва обществото за постигане на лични
цели: „[в]исоката степен на адаптивност и гъвкавост по
отношение на новите социални условия най-често се изразява в
[…] манипулативно отношение към групата и обществото” (срв.
Байчинска 2011:239).
Включеният в групата индивид всъщност преследва
лични, а не колективни цели; той се стреми към
себеутвърждаване, а не към задоволяване на групови интереси.
Привидното желание за коопериране е в основата на стремежа за
задоволяване на персонални цели и амбиции – съвместна дейност
се осъществява, за да се достигне определена лична цел, след
което индивидът отново демонстрира явно нежелание за
коопериране.
Стремеж към сливане с групата може да е налице и
тогава, когато индивидите се почувстват застрашени – общата
опасност, респ. общият враг е силен стимул за коопериране на
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дейностите: „[б]ългаринът […] притежава мощно колективно
чувство в минути на безнадеждност” (срв. Дървингов 1984:385).
Тази полярност желание – нежелание за съвместна
работа е специфична за българския модел – тя е сред
ценностните характеристики, които оформят уникалния му
профил.
19. Индиректност
Категорията контекст (предложена от Хол) се използва
при разясняване на някои културни различия по отношение на
начина на комуникация в различните култури (срв. Hall/Hall
1990:6 и сл.). Индиректният стил на комуникация се използва в
култури с висок и умерено висок контекст.
В българската култура – като култура с умерено висок
контекст – не се отдава експлицитно цялата информация на
събеседника, използва се индиректен комуникативен стил, а
неформалните мрежи за комуникация са мощно средство за
получаване на информация (срв. Попова 2006:20).
20. Целеустременост
В България е налице бавен преход от колективизъм към
индивидуализъм. В едно индивидуалистично общество личността
се стреми да постигне индивидуален успех, да се себереализира и
да постигне цели, важни предимно за отделния индивид.
Егоцентризмът се изразява и в насоченост на личността към
цели, планирани и осъществени с индивидуална психична
енергия, които изискват пълно себеотдаване и стремеж за
индивидуална изява. Тъй като в едно индивидуалистично
общество са важни индивидуалните заслуги, а не
принадлежността
към
групата,
себереализацията
и
целеустремеността са важни ценностни ориентации.
В българската общност обаче принадлежността към групата
все още е много важна, колективистичното чувство все още
присъства много доминиращо. Вероятно тази е една от причините
за това, ценност целеустременост да заеме една от последните
позиции в българския модел.
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21. Признание според компетентност и индивидуални заслуги
Преходът към тази ценност в България може би ще
продължи най-дълго и ще бъде осъществен доста бавно във
времето, прогнозират социолози (срв. Минков 2007а:28, 33 и сл.).
В основата на тази ценност са две измерения: индивидуализъм и
придобит статус.
Преходът от колективистична към индивидуалистична
култура „в много страни […] като България […] колкото и бавен
и частичен да е той” (срв. Минков 2007а:28) определя и прехода
към новата ценност: да се оценяват индивидите според реалните
им възможности, без оглед на тяхната принадлежност към
съответна група.
22. Организираност, чувство за ред и дисциплина
Тази ценност се измерва с културното измерение избягване на
несигурността (срв. Хофстеде 2001:152). Това измерение е едно
от най-добре проучените културни измерения, като резултатите
от съвременните проучвания до голяма степен показват сходство
с изследването на Хофстеде от 1970 г.
В основата на избягването на несигурността е явлението
тревожност – в култури, в които са открити повече тревожност
и стрес, индивидите се стремят към подреденост и предвидимост
на нещата. В българската общност е установена относително
висока степен на тревожност (срв. Минков 2007а:240).
Стойностите на индекса на избягване на несигурността ще се
увеличават – поради покачване нивото на стрес: „[а]ко трябва
интуитивно да определим индекса на измерението „избягване на
несигурността“ в България, бихме казали, че тя се характеризира
със силно избягване на несигурността поради високите нива на
стрес у хората, породени от динамиката на промяната“ (срв.
Попова 2006:39).
От друга страна, българското общество „ще се нуждае от все
повече правила и регулации, за да намали несигурността“ (срв.
Попова 2006:46). Българите „разбират нуждата от правила, които
да регулират тяхната дейност. Друг е въпросът, че спазването на
правилата не е сред най-отличителните характеристики на
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българина и това също има отношение към индексите на
изследвания параметър.“ (срв. Попова 2006:39).
Предложените 22 ценностни характеристики на
българската културна общност са терциум компарационис в
съпоставката.
В заключение може да се направят няколко извода за
българската култура:
1. До голяма степен тя е колективистична – в такава култура
към непознатите се проявява недоверие; в много случаи
те просто се игнорират. Налице е опит за смяна – преход
от колективизъм към индивидуализъм. Този преход обаче
протича изключително бавно.
2. Тя е неравновластна – голямата дистанция между хората в
йерархията поражда и завистта като ценностна
характеристика.
3. Тя е полихронна (с тенденция към монохронност) –
точността все още не е много ценено качество.
4. Тя е бедна, тревожна култура – тревожността поражда
мнителност, недоверчивост; в такава култура индивидите
са недоволни от властта, склонни са да заобикалят
законите; характерен е песимизъм по отношение на
бъдещето.
5. Себепотискането в бедна култура като българската може
да се обясни с външния контрол, с външните фактори,
регулиращи поведението на индивидите.

3.2.2. Ценностни ориентации на българската културна
общност, фиксирани във фразеологията
Ексцерпираният
фразеологичен
материал,
включващ
български фразеолексеми и фразеотекстеми,
предоставя
възможности за задълбочен анализ и съпоставка на
синтезираните в него ценности.
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Както вече беше отбелязано, за българската културна
общност се откроиха 22 ценностни ориентации (вж. гл. 3.2.1.).
Става дума за следните ценности като компоненти на българския
ценностен модел: 1. действеност; 2. пасивност, бездействие; 3.
скромност; 4. приспособяване; 5. мнителност, недоверчивост; 6.
потискане на чувства и желания; 7. външен контрол; 8. завист; 9.
пестеливост; 10. прецизност; 11. насоченост към настоящето; 12.
нежелание за съвместна дейност; 13. асертивност; 14. отношение
към закона; 15. признание според статус и групова
принадлежност; 16. гостоприемство; 17. самоувереност; 18.
желание за съвместна дейност; 19. индиректност в
комуникацията; 20. целеустременост; 21. признание според
компетентност и индивидуални заслуги; 22. организираност,
чувство за ред и дисциплина
В предложения ценностен модел две от тези ценности са в
преход в посока „западен ценностен модел”, а именно:
действеност и признание според компетентност и
индивидуални заслуги (вж. гл. 3.2.2.1. и гл. 3.2.2.21.).
Ценностите в преход са анализирани в някои културологични
изследвания (срв. Попова 2006:49).
Ценностите в българския модел, отразени във фразеологията
на българския език, са използвани като терциум компарационис
при съпоставянето им с ценностите в немския модел, отразени в
немската фразеология.
Фразеологизмите в българския корпус са групирани според
определени семантични критерии, разкриващи спецификата във
фразеологичното им значение. Този опит за по-фино
разграничаване в рамките на определената ценност има за цел
една по-съдържателна и прецизна съпоставка на фразеологизмите
в двата сравнявани в това изследване корпуса.
3.2.2.1. Действеност
Действеността е ценност, която присъства и в двата
модела (вж. гл. 3.1.2.1. и гл. 3.3.1.).
Регистрирани са 229 фразеологизма, в които е отразен
преходът към тази ценност, наблюдаван за българската общност.
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Обособени са шест семантични групи: 1. Нещо трябва да
се направи; подтикване към действие 2. Готовност за действие 3.
Нещо се прави (усърдно, интензивно); ускоряване на действието
4. Нещо се прави с изключително голямо усилие, водещо до
голяма умора 5. Нещо се свършва успешно докрай 6. Ако нещо не
се прави, няма да има резултат, успех.
Първа група Нещо трябва да се направи; подтикване
към действие обединява седем подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – крак, ръце,
гръб, глава, снага, задник:
- стегни си дупето/задника Нич, Слав ‘заеми се сериозно с
работа, не се размайвай’.
2. Фразеологизми с компонент названия за храни – брашно,
хляб, сирене, круши, пилаф:
- Сос лаф пилаф не бива Слав.
3. Фразеологизми с компонент зооним – кокошки/квачка,
риба, пилци/пиле, врабчета, кон:
- Който иска да яде кокошки, ще тъпче по коришници
Слав.
4. Фразеологизми с вътрешна структура ‘който работи, ще
постигне резултати’:
- Който варди крушата/ седи под крушата, той яде
крушите Икон, Слав.
5. С компонент пот и производни на тази дума:
- Лозье не ще дяда Попа, иска чича Пота Икон, Арн, Слав
‘не чакай наготово, работù’
6. Фразеологизми с компоненти названия за дрехи, обувки –
гащи, цървули:
- стягай си гащите Нич ‘готви се за работа, залавяй се да
вършиш нещо’
7. Фразеологизми, израз на препоръката „не чакай наготово,
работù!”:
- Господ/ Бог дава, ама/но в кошара не вкарва Икон, Слав
‘не чакай наготово, работù’
- Не падат от небето печени врабчета Икон ‘не чакай
наготово, работù’.
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Във втора група Готовност за действие преобладават
фразеологизми с компонент соматизъм – крак, ръка/ръце,
длани/шепи, мишци, гърбина, дупе/задник/дирник, врат, глава:
- да ми е яка гърбината Нич ‘предстои ми тежка, усилена
работа, за която трябва да се стягам’.
Готовност за действие е изразена и във фразеологизми с
компонент названия за дрехи и обувки – ръкави, опинци,
цървули:
- запретвам/подвивам ръкави Нан, Нич ‘залавям се
усърдно, сериозно и усилено за работа’.
Трета група Нещо се прави
(усърдно, интензивно);
ускоряване на действието включва четири подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент пара:
- с пълна пара Нич ‘най-усилено, с всички сили’
2. Фразеологизми с компонент работа, труд:
- Работата плаче от него/от мене Слав, Нич ‘много съм
работлив, не се боя от никаква работа’
- не мога да се обърна от работа Нич ‘много работя’
3. С компонент зооним – кучка, мравка, кърт, вол, кон:
- като вол Нич ‘прекомерно, извънредно много работя’ волът е символ на търпение, издръжливост, трудолюбие
(срв. Вътов 2002:63);
- като кираджийски кон Нич ‘много работя’.
4. Фразеологизми с компонент соматизъм – очи, гръб,
кръст, пета, задник, крака, ръце, глава:
- на пета се върти/въртя се на пета Нич, Слав ‘много
работи/работя; върши/а всичко много бързо и енергично’
Компоненти в структурата на фразеологизми от тази група,
представляващи ръчни оръдия на труда, са предимно рало,
лопата и мотика:
- не ги копая/не ги рина с лопата Нич ‘не получавам нещо
наготово, печеля го с голям труд и усилия’.
Фразеологизми с компоненти педал, газ насочват към
технологизиране на работния процес:
- натискам педала Нан, Нич ‘активизирам се, ускорявам
някаква работа, дейност; правя усилия да постигна нещо,
да свърша някаква работа’.
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В четвърта група Нещо се прави с изключително голямо
усилие, водещо до голяма умора фразеологизмите са обединени
в две подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент пот и производни на тази
дума:
- с пот на челото Нич ‘с тежък труд, с много мъка’
2. Фразеологизми с компонент соматизъм – корем, ръце,
крака, кръст, глава, гръб, очи, шия, задник, език, чело:
- оставам без ръце Нич ‘много се изморявам от някаква
работа’
- гръмва ми главата Нич ‘изпитвам преумора от много
работа’.
Непосилната работа е изразена и чрез концепта впрегатно
животно, което имплицитно се визира във фразеолексеми като
опъвам/тегля каиша Нан, Нич ‘извършвам най-трудната, найтежката работа, мъча се’.
Глаголни компоненти на фразеологизми в тази група, израз
на тежка работа са: повличам се, изпотрепвам се, блъскам се,
трепя се.
Пета група Нещо се свършва успешно докрай обхваща три
подгрупи:
1. Фразеологизми, в които е налице стремеж да се довърши
започнатото докрай:
- Хванеш ли се на хорото, трябва да играеш/Като съм се
уловил на хорото, ще играя до край Григ/Кац, Икон, Нич,
Слав ‘започнеш ли някаква работа, довършѝ я докрая,
дори ако това ти е неприятно’
- Захваната
работа преполвена (свършена) се брои/
Половин работа, свършена са казва Икон, Слав ‘започни
да работиш, не отлагай за после’
2. Фразеологизми с компонент соматизъм – зъби, ръка,
глава, пета, задник:
- стискам зъби Нич ‘изтрайвам нещо (до края)’
- изкарвам на глава Нич ‘свършвам, завършвам докрай
нещо’.
3. Фразеологизми с компонент названия за храни – симит,
брашно, мед:
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отсеял съм си брашното Нич, Слав ‘свършил съм си
работата’.
Тук може да се отнесе фразеологизмът осипах и омлях Нич
‘свърших си работата’ – концептът брашно е заложен
имплицитно, особено чрез втория глаголен компонент в
структурата.
„Довеждането докрай“ е представено и чрез затваряне на
кръга125, идване до юс126, хващане на дикиш127, падане на
калпака.128
В шеста група Ако нещо не се прави, няма да има резултат,
успех се открояват четири подгрупи:
1. Преобладават фразеологизми с двучленна структура от
типа Който не…, (той) не…:
- Който са не пече на нивата, не са пъчи на хорото Слав
2. Фразеологизми с компонент мъка и производни на тази
дума:
- Без мъки не до сръки/ Без мъка няма сполука Икон, Слав
‘ако искаш да успееш, трябва да положиш усилия’
3. Фразеологизми с компонент труд:
- Без захмет не са яде мед Слав.129
4. Фразеологизми с компонент названия за храни – чорба,
мед, грозде:
- Дори не помръднеш (подскочиш), чорба не ядваш Слав
- Там се грозде не ражда, где мотика не обхажда Икон,
Арн, Слав.
Превес имат фразеологизми с компоненти зооними,
соматизми (предимно с компонент ръка/ръце, крака, глава, гръб),
-

125

Срв. затварям кръга Нич ‘давам цялостен завършек на нещо’.
Срв. дойда до юс Нич ‘завършвам докрая, напълно’.
Юс е черковнославянско название на две букви (голяма и малка
носовка) от старобългарската азбука, изразяващи два носови гласни
звука (срв. rechnik)
127
Срв. хващам дикиш Нич ‘постигам целта си, имам резултат’.
От тур. dikiš – шев.
128
Срв. докато ми падне калпака Нич ‘докрая’.
129
Тур. захмет означава ‘усилие, труд’.
126
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с компонент название за храна, с компонент работа, труд, както
и с компоненти пот, мъка и техни производни.
Ценност действеност е характерна и за двата сравнявани в
работата ценностни модела (вж. гл.3.1.2.1 гл.3.3.1.1).
3.2.2.2. Пасивност, бездействие
Регистрирани са 225 български фразеологизма, в които тази
ценност има характерна проява. Обособени са осем групи: 1.
Бездействие 2. Действие, от което няма полза 3. Действие,
извършено, респ. извършвано не както трябва 4. Получаване на
придобивка, без да е направено нещо 5. Отлагане на действие във
времето 6. Действие, което се затруднявам да извърша или
извършвам, но без особен резултат 7. Нежелание за извършване
на действие 8. Действие, което не се извършва докрай.
Първа група Бездействие (заедно с група 7. Нежелание за
извършване на действие) е групата с най-много примери, които
от своя страна позволяват допълнително структурно-семантично
разчленение, обогатяващо вътрешната организация на тази
своеобразна микросистема. Тази група е разчленена на четири
подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент зооним в структурата – мухи,
овца, гарги, чавки, кучета/кучка/куче/псе, патки, гъски,
квачка, вол, кон.
Сред тези фразеологизми като особено експресивни се
открояват:
лапам/ловя мухи Нан, Нич, Икон, Слав ‘губя времето си
напразно, зяпам, бездействам, безделнича’;
Интензивиране на степента на бездействие се постига чрез
глаголите подковавам, скопявам:
- подковавам мухите Нан, Нич
Обратна функция имат глаголни компоненти на
фразеологизми, чието първоначално значение също изразява
някаква степен на пасивност, например:
паса патките/гъските Нан, Нич ‘ходя без работа, не
върша нищо; губя си времето, без да върша нещо полезно;
безделнича, шляя се’.
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Фразеолексемата вися като вол на/пред празни ясли Нич ‘стоя
без да върша нещо’ е в интересна опозиция с като вол Нич
‘прекомерно, извънредно много работя’. Допълнителните
компоненти в първата от посочените фразеолексеми променят
изцяло фразеологичното значение на втората. В като вол
символното значение трудолюбие като цяло съвпада с
фразеологичното значение (последното визира едно особено
степенуване на действието).
2. Фразеологизми с компонент соматизъм - ръце, пръст,
пета, пъп, нос, гръб, дупе/гъз/задник.
Особена роля играят определенията скръстени, сгърнати
пред ръце:
- стоя/чакам със скръстени ръце/седя със сгърнати ръце
Икон, Нич ‘бездействам, нищо не работя, нищо не
правя’.
Бездействие се изразява и като се стои с ръце в джобовете
Нич ‘не върша нищо; бездействам’130 или когато някой е пета у
дупе Нич ‘нищо не работя, само ходя, тичам нагоре – надолу и си
пилея времето’.
Ако някой каже: шетам си гъза Нич ‘развявам се без работа,
ходя нагоре-надолу’ или търся си пъпа Нич ‘шляя се,
бездействам’, то привидното действие, което първоначално се
асоциира чрез глаголите шетам и търся, всъщност изразява
бездействие.
Тук може да се отнесе и фразеологизмът бия си шамари Нан,
Нич ‘бездействам, няма какво да правя, мотая се’ – въпреки че не
става дума за
соматизъм, действието биене на шамари
предполага участие на ръце в действието.
Концептът дупе е имплицитно визиран във вътрешната
структура на развявам си пръднята Нич ‘ходя, шляя се някъде
без работа’.
3. Фразеологизми, в които привидно е изразено някакво
действие с компонент-глагол, който обаче изразява
бездействие при съчетаването му с останалите
130

Фразеологизмът има немски аналог: die Hände in die Taschen stecken
Röh [пъхам ръце в джобовете] = ‘гледам, без да участвам в работата’.
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компоненти: независимо дали билки диря по баира, суша
просо на ортома или пържа яйца на вятъра Нич, аз
всъщност ‘скитам без работа; безделнича’.
Също и когато продавам за бълхи цяр или съм си прострял
брашното на въже Нич, аз отново се занимавам ‘с безсмислена,
излишна работа’.
4. Фразеологизми с компонент статичен глагол – спя, седя,
лежа, сядам, лягам – тук бездействието се експлицира
чрез действието на самия глагол:
- Друго е да поседнем, а друго да полегнем Слав;
Семантичната структура на повечето от фразеологизмите,
включени във втора група Действие, от което няма полза
изразява експлицитно безполезността на дадено действие:
- пълня каца без дъно Нич ‘върша безполезна работа’;
Трета група Действие, извършвано, респ. извършено не
както трябва обхваща фразеологизми с изключителна
разнородност на компонентите, като най-вече се открояват тези с
компонент зооним - псе/куче,вол, крава, муха, раци.
Фразеологизмите
- Орала кравата и осрала ралото Григ/Кац
- Свършил работа, колкото псето на нива Слав
са израз на критика, когато нещо не се прави както трябва.
Външната структура и на двата фразеологизма е фокусирана
върху действието дефекация, с тази разлика, че във втория това е
заложено имплицитно.
В структурата на две фразеолексеми от тази група като
компонент присъстват пръсти и ръце:
- оставям си пръстите/ ръцете Нич ‘извършвам някаква
работа много лошо, несръчно, не както трябва’;
- през пръсти Нич ‘небрежно, нехайно, немарливо,
повърхностно’.
Четвърта група Получаване на придобивка, без да е
направено нещо е съставена от фразеологизми с компоненти ям,
зяпа, уста, както и с компоненти названия за храни - хляб,
сирене, софра, като това може да послужи като знак за равенство
между придобивка и храна – в представите на хората отпреди
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няколко века всичко придобито се е измервало чрез храна (както
и чрез облекло).
Символното значение на хляба е с особено силно присъствие
във фразеологизми като:
- ям търкулнат хляб Нич ‘живея наготово, без да се трудя’;
Хлябът винаги е бил на особена почит сред земеделските
народи и поради това е наситен със сакрален смисъл. Това е
основната храна в традиционното общество – смята се, че когато
в един дом има хляб, има всичко.
Горепосочените фразеологизми са с отрицателна конотация:
което е свещено, сакрално трябва да се заслужи, наготово
полученият хляб по този начин е равнозначен на оскверняване.
Пета група Отлагане на действие във времето съдържа
фразеологизми, в чиято структура имат превес компонентите час,
ден, година.
Когато някой иска да се извини за несвършена работа, която
иска да отложи за после, добър претекст е да каже ако денят е
къс, годината е дълга Икон, Слав ‘ако не съм извършил нещо
днес, ще го направя утре, вдругиден’.
А ако някой гори от желание да свърши бързо някаква работа,
той се възпира с думите работата не е заек да избяга Нич –
отложù я, свършù я по-късно. Посредством концепта заек в
структурата на фразеотекстемата се утвърждава и символната
функция ‘бързина’, приписвана на заека.
Шеста група Действие, което се затруднявам да извърша
или извършвам, но без особен резултат включва
фразеологизми, при които особена позиция заемат глаголни
компоненти,
чиято
семантика
експлицитно
разкрива
‘затруднение’ - напиням се, бухам се:
- напиням се като рак на бързей Нич ‘напрягам се, мъча се,
полагам големи усилия да направя нещо, при което
срещам трудности’.
Седма група Нежелание за извършване на действие
обхваща фразеологизми с глаголи, изразяващи нежелание - не
иска, не може, кривя, куцам, развлякъл се е, мърка, потрива се,
потае и др.
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За много от фразеологизмите в тази група е характерна
двучленната структура с полярност на двете части, те се
взаимоизключват или са семантично несъвместими:
- боли ме зъб, та куцам/зъб ме боли, та кривя Нич
‘употребява се, когато някой, накаран на работа, се
преструва на болен’;
Интересно индиректно семантично послание предлага
паремията Ако не беше мръкнало, не можахми сколаса/ошета
Слав.
Осма група Действие, което не се извършва докрай отново
маркира специфично отношение на българите към ценност
бездействие, пасивност.
Като компоненти в структурата изпъкват глаголи, изразяващи
неизвършване, спиране, прекратяване на действието - отпускам,
предавам, оттеглям се, оставям, свърна, спирам, кръстосвам
(ръце):
- отпускам му края Нич ‘преставам да върша добре
работата си и да изпълнявам задълженията си’
Ценността пасивност, бездействие е специфична за
българския модел. В съпоставителната работа тя е представена в
опозиция на ценността действеност от немския модел (вж. гл.
3.1.2.1 и гл. 3.3.2).
3.2.2.3. Скромност
Тази ценност намира отражение в 175 български
фразеологизма от корпуса, обединени в три семантични групи: 1.
Неодобрително
отношение
към
себеизтъкването,
към
самохвалството 2.
Скромност, незабележимост 3. Ниска
самооценка.
Първа
група
Неодобрително
отношение
към
себеизтъкването/ самохвалството обхваща 10 подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – нос, уши, гърди,
врат, очи, ръка, коляно, крака, уста, глава, дупе/гъз,
гръб, чело:
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с носа си круши брули Нич, Слав ‘много е високомерен,
надут, горделив’.
2. Фразеологизми с компонент названия за екскременти;
фразеологизми, чиито отделни компоненти предизвикват
асоциация с екскременти; фразеологизми с компоненти
глаголи, изразяващи действието ‘уриниране’:
- Хем лайняно, хем голямо Икон, Слав.
- Навирил нос, не са стига с лайняна клечка Икон, Нич,
Слав ‘ставам надменен, надут; възгордявам се, надувам
се’,
- пикая на тенекия, та да ми дрънка/ та да ми тропа Нич
‘обичам да вдигам шум около себе си’.
Фразеологизмите от тази подгрупа изразяват крайно
неодобрение към себеизтъкването.
3. Фразеологизми с компонент клечка:
- турям се на голямата клечка Нич ‘големея се; смятам се
за големец, придавам си важност’.
4. Фразеологизми с компоненти названия за животински
крайници – крила, перки, опашка, муцуна:
- виря си опашката Нич ‘държа се надменно’.
5. Фразеологизми с компонент название за елемент от
неживата природа – небе, звезди, облаци:
- Хвърчи в небесата/Хвърча в облаците Икон, Нич ‘казват
за този, който се държи надменно, високомерно, който си
въобразява, че е нещо повече, отколкото е в
действителност’
Не брой звездите, да не паднеш в кладенеца Сим.
6. Фразеологизми с компоненти отгоре, нависоко, на
голямо:
- гледам нависоко Нич ‘стремя се към големство’.
7. Фразеологизми с компонент зооним – пуяк, паун, петел,
рак, пате, козле, бълха, жаба, вол, въшка, магаре,
сокол, кокошка, куче, ат, овца:
- Пери се/Големей се като петел на бунище/ на купище/на
стобор Икон, Нич, Слав ‘когато някой се държи
надменно, високомерно’
-
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Която кокошка много крещи, малки яйца носи/ Снесла
кокошката яйце и окрякала всичката махала Икон, Слав.
8. Фразеологизми с компонент названия за дрехи и обувки:
- Не знае да си връзва йоще гащите, и то са пери Слав ‘За
човек, който се надува, без да има основание за това’.
9. Фразеологизми с компонент вятър:
- имам вятър в главата Нич ‘надувам се, големея се’.
10. Фразеологизми с компонент хвалба и производни на тази
дума, външната структура на които изразява
неодобрително отношение:
- Голяма хвала, голяма бела Слав.
Втора група Скромност, незабележимост включва шест
подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти ниско/изниско, отдолу,
долен:
- Всякога се показвай малко по-долен, отколкото си Икон,
Слав, Григ/Кац ‘старай се да не се набиваш много на очи,
да не правиш впечатление’.
2. Фразеологизми, изразяващи препоръка непротивене,
непротивопоставяне на силен противник, най-вече от сферите на
Нечисто или Сакрално табу:
- Срещу ръжен не се рита Икон ‘безсмислено е да се води
борба срещу много по-силен противник’.
3. Фразеологизми с вътрешна структура ‘не показвам, не
парадирам със способностите си’:
- в сянка съм Нич ‘прикрит съм, не се издавам, че съм
участвал в нещо или че съм инициаторът, причината за
нещо, обикновено нередно’ – сянката като културен
символ е противопоставена на светлината.
4. Фразеологизми, изразяващи убеждението, че човек не
трябва да се хвали; който се самоизтъква, губи:
- Голям залък лапни, голяма дума не казвай Икон, Слав ‘не
се големей, не се изтъквай’
5. С компонент зооним – вол, овца, вълк, сврака,ат:
- Не бодат оня вол, който влачи мълком хомота Слав,
Григ/Кац
-
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6. Фразеологизми с компонент соматизъм – коляно, глава,
крака:
- Който фърга камък нависоко, на главата му пада Слав
В
трета
група
Ниска
самооценка
преобладават
фразеологизми с компонент соматизъм - уста, зъби, кожа, ръце,
пръст, пъп:
- Не е лъжица за моята уста Икон, Нич, Слав ‘не е нещо,
което мога/можеш да извърша/извършиш; не съм/си годен
за нещо’
Ценност скромност присъства и в двата модела (вж. гл.
3.1.2.2. и гл. 3.3.1.2). Значителна част в корпуса заемат
фразеологизми с компонент зооним, както и с компонент
соматизъм.
3.2.2.4. Приспособяване
Регистрирани са 128 български фразеологизма, които са
отражение на тази ценност. Обособени са три семантични групи:
1. Угодничество, подмазвачество пред висшестоящите, пред
финансово по-силните 2. Недоволство, критично отношение към
властта 3. Йерархичност, стремеж към господство.
Първа група Угодничество, подмазвачество пред
висшестоящите, пред финансово по-силните представя
фразеологизми от четири подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти ближа, лижа, облизвам:
- ближа/лижа калта от подметките/ ближа праха от
подметките/на нозете Нич ’държа се угоднически,
сервилно пред някого; подмазвам се, подлизурствам’.
2. Фразеологизми с компонент соматизъм – уста, крака,
гръб, кръст, дупе, корем, очи, мустаци, лице, глава:
- Ду… да му иска и ду… ще му даде Слав ‘когато някой се
подмазва, угодничи’
- целувам краката Нич ‘държа се угоднически, сервилно
пред някого; подмазвам се’.
Към тази подгрупа могат да се отнесат фразеологизми с
компонент названия за животински крайници:
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вдигам опашка/та Нич ‘хваля, лаская някого, угоднича
пред някого’.
3. Фразеологизми,
изразяващи
нагаждане
според
обстоятелствата:
- На темелът са насланя, а на керемидите са кланя Слав
‘има различно отношение към подчинени и към
началници’.
4. Фразеологизми, насочващи към убеждението, че ако
човек се подмазва, ще бъде покровителстван:
- Ако има кому да се покланяш, ще да има кому да се
осланяш Слав.
Във втора група Недоволство, критично отношение към
властта фигурират фразеологизми, обединени в три подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент управа:
- Управа от тук до круши Нич, Слав ‘никаква (управа)’.
2. Фразеологизми с компоненти в опозиция: богати –
бедни; боляри – сиромаси:
- Богатите ядат, кога сколасат, сиромасите – кога
намерят/ Богатите – кога сварят, сурмасите – кога
найдат Слав.
3. С компонент зооним – свраки, атове, магарета, риби,
комари, кучета:
- Тополата е висока, ама свраките серат по нея Икон,
Слав.
4. Фразеологизми с компонент соматизъм – ръка, пръсти,
глава:
- Който бърка в меда, той си облизва пръстьето/ Който
мие медено каче, не може да си не оближе пръстите
Икон, Слав ‘който е на власт, се възползва от нея и за
лични облаги’.
Трета група Йерархичност, стремеж към господство
включва седем подгрупи:
1. С компонент Бог/Господ:
- Имай горен господ, ама търси и долен/ Имаш ли долен
господ, ти ще имаш и горен Слав.
2. Фразеологизми с компонент цар:
- Нека цар да съм, че ако ща и с цървули да съм Слав.
-
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3. Фразеологизми с компоненти господар, слуга (и в
опозиция):
- Тежко на този господар, когото слугата учи Икон, Слав.
4. Фразеологизми с компонент соматизъм – ръка, глава,
крака:
- от втора ръка човек (хора) Нич ‘човек, който е по-нисш
по произход или с по-ниско обществено положение’ –
компонентът втора насочва към символното значение на
две ‘второстепенно, незначително’, ‘по-малко от друго’.
5. Фразеологизми, насочващи към убеждението, че всеки си
има началник:
- Сяка птичка има над себе си (и) сокол Икон, Слав ‘в
йерархията всеки има началник’.
6. Фразеологизми, изразяващи, че тези, които са на власт,
определят правилата:
- Той коли кучето Слав ‘той заповядва, има най-голямо
влияние’.131
7. Фразеологизми, в които е отразен стремеж към
господство:
- хвърлям по-дълга сянка Нич ‘имам по-голяма власт от
някого, по-силен, по-важен съм от някого’.
Ценност приспособяване е характерна за българския модел.
В съпоставителната работа тя е представена в опозиция на
ценност равенство, равнопоставеност от немския модел (вж. гл.
3.1.2.17 и гл.3.3.2).
3.2.2.5. Мнителност, недоверчивост
Корпусът включва 115 български фразеологизма. Те са
обособени в три семантични групи: 1. Предпазливост 2.
131

Фразеологизмът вероятно води началото си от дълбока древност.
Тодор Балкански посочва различни източници, според които когато
българите сключвали договори, давали клетва над изваден меч, при
което разсичали кучета: „[в]ъзможно е днешният фразеологизъм коля
кучето да е от първобългарски израз със значение ‘аз, ханът, имам
право да заколя кучето’, което ще да е значило, че кучето се е колило от
легитимна личност” (срв. Балкански 1983:411 и сл.).
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Мнителност,
недоверчивост
3.
Отношение
към
двуличието/лицемерието, фалша.
В първа група Предпазливост се открояват пет подгрупи
фразеологизми:
1. Фразеологизми с компонент очи:
- отварям си очите на четири/на четиринайсет Нич
‘действам предпазливо, внимавам много да не ми се
случи нещо лошо, някаква неприятност’.
Числото 4 като компонент на фразеологизми има символно
значение много, същата символика се открива и в предложения
фразеологизъм (срв. Dobrovolskij / Piirainen 1996:335).
- Устата си затваряй, очите си отваряй Икон, Слав ‘бъдù
нащрек, внимавай’.
2. Фразеологизми с компонент вода:
- Видиш ли мътна вода, не я гази/ От мътната и тихата
вода да са вардиш/ Сяка вода не са гази/ не са пие Слав
3. Фразеологизми с компонент пазù се:
- Пази са от сяко зло, доде не ти е дошло Слав.
4. Фразеологизми с компонент зооним – змия, вълк, агне,
куче:
- Дето има големи треви, там има стари зъмие Слав.
5. Фразеологизми с компоненти плет, зид, стена, дувар:
- И дувара/И зида има уши/И стените имат уши/И плет
уши има/и плета има очи Нич ‘употребява се, когато се
говори нещо тайно като предупреждение към събеседника
да внимава и да се пази, защото може да го чуят’.
Стената е културен символ, интерпретиран като средство за
защита на границите; тя огражда определен свят и пречи да се
проникне в него.
В предложените фразеологизми стената не е достатъчно
надеждна защита, тя не създава шумоизолираща защита, т.е.
казаното може да се чуе през нея. Конкретната образност е
трансформирана в призив за бдителност.
Втора група Мнителност, недоверчивост е обединила
фразеологизми от шест подгрупи:
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1. Фразеологизми с компонент око/очи, вътрешната
структура на които е израз на недоверие. Тази подгрупа е
най-голямата в рамките на групата:
- Повече да вярваш на очите си, а не на ушите си Икон,
Слав ‘провери, за да се убедиш, че е така, както ти казват’
2. Фразеологизми с компоненти названия за храни и
глаголи ям, лапам и др.:
- Сичко, що фърка, не са яде Икон, Слав
- Дето чуеш много череши, не земай голяма
кошница/Хвалени ягоди, празна кошница Икон, Слав ‘не
тръгвай с големи очаквания, с големи надежди при
придобиване на нещо, без да има реални условия за това’.
3. Фразеологизми с компоненти Бог – дявол:
- Вярвам Бога, ама теб не мога Слав
- И дявола да вярвам, теб не мога да повярвам Слав.
4. Фразеологизми, израз на препоръката „не вярвай и на
най-близките си приятели!”:
- Не вярвай доста, бутва та от моста Слав.
5. Фразеологизми с компонент баба/бабина/бабешки:
- бабешки приказки/ бабини деветини Нич ‘измислици,
нелепости (при изразяване на недоверие, съмнение в
нещо’.
Трета група Отношение към двуличието/лицемерието,
фалша включва фразеологизми от три основни подгрупи, като
преобладават такива с двучленна структура, в която двете части
са в опозиция:
1. Фразеологизми с компоненти в опозиция: ангел - дявол,
Христос - дявол:
- Ангел на лице, дявол на сърце Григ/Кац.
Към тази подгрупа биха могли да се причислят и
фразеологизми, които не съдържат компонент дявол в
структурата си, но в които привидно святото всъщност е
дяволско, тук концептът лицемерието е зло е представен от друг
полюс:
- Прекален светец и Богу не е драг Сим.
2. Фразеологизми с компонент зооним – куче, вълк,
крокодил:
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- Вълк в овча кожа Григ/Кац
- Лее крокодилски сълзи Григ/Кац.
Животните, компоненти на фразеологизми, имат символна
функция лицемерие, притворство.
3. Фразеологизми с компонент соматизъм – уста, сърце,
гръб, чело, лице:
- С устата си мед и масло лее, в сърцето – пелин и отрова
Арн.
Ценност мнителност, недоверчивост е характерна за двата
ценностни модела (вж. гл. 3.1.2.4 и гл.3.3.1.3).
3.2.2.6. Потискане на чувства и желания
Корпусът
включва
107
български
фразеологизма,
разпределени в четири семантични групи: 1. Задоволяване с
минимума 2. Търпение 3. Съобразяване с общественото мнение и
обществените норми 4. Покорство, примирение.
Първа група Задоволяване с минимума обединява
фразеологизми от шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти названия за храни - хляб,
комат, сухи кори, гозба, боб:
- ям хляб и сол/Сол и хляб – готов обяд Нич, Григ/Кац
‘живея извънредно скромно’
2. Фразеологизми, чиято вътрешна структура изразява
задоволяване с наличното, с компонент зооним – риба, рак,
кокошка, сврака, кон, мечка, врабчета, заек, куче:
- Жадният кон и мътна вода пие/Жадна мечка и росата
лиже Григ/Кац.
3. Фразеологизми, израз на ‘който иска много, изгубва и
малкото, което има’:
- Който се цели в много врабчета, не удря ни едно
Григ/Кац ‘който иска твърде много, не постига нищо’
- Който гони два заека, и двата изпуща Григ/Кац ‘човек
трябва да е умерен в исканията си’.
4. Фразеологизми с компонент названия за дрехи – дрехи,
гащи:
- Сиромахът три пъти се радва на дрехите си: кога са
нови, кога ги обърне и кога ги закърпи Григ/Кац.

163

Към тази група се причисляват и фразеологизми, външната
структура на които предизвиква асоциации за дрехи:
- Ако не кърпиш вехтото, ново няма да носиш Григ/Кац
‘ако не използваш разумно наличното, няма да съумееш
да придобиеш друго’.
5. Фразеологизми, външната структура на които изразява
примирение: който не разполага с нищо, той няма и какво
да изгуби:
- Който няма, не губи Сим.
6. Фразеологизми, насочващи към препоръката „задоволù се
с това, с което разполагаш”:
- Простирай се според чергата си/Простирам си краката
според чергата Григ/ Кац, Нич ‘задоволù се/задоволявам
се с това, с което разполагаш/разполагам’.
Задоволяването с минимума за българина е принудително, то
е начин да се оцелее. Фразеологизмите от корпуса са отражение
на светогледа на бедния човек, изпаднал в крайна нищета, който
вече е престанал да се бори с условията на живот. Компонентът
гладен/глад се съдържа в шест ексцерпирани фразеологизми,
компонентът няма – също в шест фразеологизми.
Втора група Търпение включва шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти специфични глаголи,
обогатяващи и диференциращи семантичното поле на глагола
търпя – тегля, преглъщам, пъшкам, стискам:
- Който тегли/търпи, той знае Икон, Слав, Григ/Кац
- стискам зъби Нич, Григ/Кац ‘търпя, понасям нещо’.
2. Фразеологизми с компонент зооним – магаре/магарче,
магарица, заек, бивол:
- Гладно магаре търпи удари Икон, Слав ‘за да оцелееш,
трябва да изтърпиш’.
- Търпи като бивол Слав, Григ/Кац.
Биволът в предложената фразеотекстема е символ на много
голямо търпение.
3. Фразеологизми, насочващи към християнското тълкуване
на търпението:
- Търпи, душо, да са спасеш Слав
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нося кръста си Нич ‘търпя безропотно мъки, страдания,
живея тежкия си живот’.
4. Фразеологизми, израз на ‘постигане на (скрити) цели’:
- Доде не потърпиш на димът, не можеш да се радваш на
огънят Слав, Григ/Кац.
5. Фразеологизми, изразяващи ‘безизходица’:
- Тегли, доде умреш; като умреш, пак тегли Слав
6. Фразеологизми, носители на идеята, че търпението прави
човека по-опитен, по-разумен:
- Ако са търпи мъчно, ще са помни по-лесно Слав.
Търпението за българите е преди всичко начин за оцеляване
и по-малко начин за постигане на (скрити) цели.
В трета група Съобразяване с обществените норми и
общественото мнение са регистрирани само три примера, с
компоненти (прав) път, релси, русло:
- вървя по правия път Нич ‘живея според изискванията на
обществения морал’.132
В четвърта група Покорство, примирение се открояват
шест подгрупи, всяка от които е отговор на въпроса „Какво е
примирението за българите?”:
1. Фразеологизми с компонент Бог, божа:
- Бог дал, Бог взел Нич ‘употребява се за изразяване на
примирение при някаква загуба’.
2. Фразеологизми с компонент зло:
- На зло търпи, че зло не струвай Слав.
3. Фразеологизми с компонент название за природно
явление – вятър, вода, течение:
- оставям да ме носи вятъра Нич ‘не проявявам никаква
активност, инициатива, приемам нещата каквито са, без
да се старая да действам за тяхното изменение или да
създавам нещо ново; инертен съм’.
-

132

Мотивът за правия и кривия път е многократно използван в
Библията, например:
„праведният държи право пътя си” (срв. Библия 2011, Притчи
Соломонови 21, 29);
„насочвай сърцето си по правия път” (срв. Библия 2011, Притчи
Соломонови 23, 19)
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4. Фразеологизми, чиято вътрешна структура изразява
‘принудително смиряване’, с компоненти хляб, брашно:
- лягам на хляба си Нич ‘смирявам се, принуждавам се да
отстъпя и да върша това, което ми налагат’.
5. Фразеологизми, които изразяват безпомощност, водеща
до примиренческо отношение, с компонент соматизъм – глава,
врат, гръбнак, колена, кожа, задник:
- превивам врат Нич ‘ставам или съм покорен, смирен;
подчинявам се, покорявам се’;
- лягам на колена Нич ‘смирявам се’.
Прави впечатление големият бой глаголни компоненти в
структурата на фразеологизми за тази подгрупа, изразяващи
примиряване: превивам, подвивам, подлагам, подгъвам, свивам,
прекланям, скланям, снемам, скършвам, навеждам. Немалко
примери съдържат компонент лягам, сядам, клякам.
6. Фразеологизми с компонент названия за животински
крайници, части от животинско тяло – опашка/куйрук,
перушина:
- посвивам си куйрука/опашката Нич ‘до известна степен
се смирявам, ставам по-мирен, не смея да върша много
своеволия, да се съпротивлявам много’.
Примерите в тази подгрупа са с известен семантичен нюанс –
в тях не се усеща безпомощност, както в горепосочените
фразеологизми, а укротяване, което е наложително, за да се
обуздае по-буйно поведение.
Обособените подгрупи биха могли да се разгледат като
отговор на въпроса „Какво е примирението за българите?” За тях
то е:
- израз на безпомощност;
- начин да се оцелее;
- начин да се избегнат неприятности.
Ценността потискане на чувства и желания присъства в
двата сравнявани в работата модела (вж. гл. 3.1.2.11 и гл. 3.3.1.7).
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3.2.2.7. Външен контрол
Корпусът за тази ценност включва 91 български
фразеологизма, като са обособени три семантични групи: 1.
Стремеж към материално благополучие, получаване на облаги 2.
Мотивация за работа чрез материални (нематериални) стимули 3.
Външен контрол, афективност.
Първа група Стремеж към материално благополучие,
получаване на облаги включва четири основни подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент названия за храни – хляб,
баница, маслина, череши:
- на баницата/на хляба мекото Нич ‘търся най-изгодното и
лекото’.
Към тази подгрупа се отнасят и примери с компонент кокал:
- Докопва се до кокала Григ/Кац, Нич ‘търси големи
материални облаги’.
2. Фразеологизми с компонент зооним – овца, агне, заек,
риба/шаранче, патка, маймуни, прасе, крава, вол:
- Кротко агне от две майки сучи/суче (бозае) Икон, Слав;
- с един куршум два заека Нич ‘двойна цел или голяма
облага, постигната с минимално усилие’;
- къде е на прасето гъдела Нич ‘в какво се състои лесният
начин за печалба’.133
3. Фразеологизми с компонент соматизъм – очи, ръце:
- окото ми бяга на голямо Нич ‘стремя се към богатство,
към добро положение’.
Втора група Мотивация за работа чрез материални
(нематериални) стимули представя фразеологизми, израз на
различни убеждения, а именно:
1. „Трудя се напразно – не получавам нищо за направеното
от мен”:
- оставам на средата Нич ‘не ми дават нищо, не вземам,
не спечелвам нищо, напразно се трудя’.
133

Във връзка с употребата на зооморфни метафори като
дисфемистични езикови средства Димитрова (2009:24) посочва, че в
Стария Завет свинята е „нечисто животно”. В горепосочения
фразеологизъм не се открива символика в този аспект.
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„Според заплащането и работата”:
За толкова пари петел толко пее Григ/Кац.
„Ако не ми се заплати, няма да работя”:
Без пари и син на баща гроб не копае/ Бадева се ни божи
гроб не чува Икон, Слав ‘ако не ми се заплати труда, нищо
няма да направя’;
- За пара засвиря, за пет не млъква Слав.
Трета група Външен контрол, афективност включва
фразеологизми в шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент зооним – гущери, жаби,
змии, таралеж, оса, кучета:
- бълвам (зелени) гущери/ бълвам змии и гущери Нич, Слав
‘в силно раздразнено състояние съм и говоря язвително, с
озлобление, с омраза срещу някого или по някакъв
повод’;
- Настръхнал като оса Слав.
2. Фразеологизми с компоненти названия за плодове,
зеленчуци:
- почервенял (съм) като пиперка Слав, Нич ‘много сърдит’
– символното значение на червения цвят е много, т.е.
компонентът почервенял е със значение много съм се
разсърдил.
3. Фразеологизми с компонент соматизъм – очи, уста, гръб,
врат, шепа, зъби, жлъчка, дроб:
- Причерня ми на очите/Черно ми е пред очите Слав, Нич
‘обзема ме силен гняв, яд и преставам да се владея;
изгубвам самообладание от гняв’134 – черният цвят е
символ на интензивност (срв. Dobrovolskij/Piirainen
1996:248);
- спука ми се жлъчката Нич ‘обхваща ме силен гняв, яд;
много се разгневявам’ – жлъчката като човешки орган
се приема и като място, където се локализира гнева, това
е характерно и за двете културни общности (срв. Heringer
2007:180).
2.
3.
-

134

Немските аналози са: schwarz vor Ärger werden [почернявам от яд];
sich schwarz ärgern [ядосвам се черно] = ‘ядосвам се’.
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4. Фразеологизми с компоненти названия за телесни
течности – кръв, вода, пяна. Преобладават примерите с
компонент кръв:
- пяна ми излиза на устата Нич ‘обхваща ме силен гняв,
яд; вбесявам се от яд’ – под пяна в примера се визира
слюнката като телесна течност.
5. Фразеологизми
с
компоненти
названия
за
свръхестествени създания – ангели, дяволи, русалии:
- перват ме/вземат ме дяволите/хващат ме рогатите Нич
‘силно се разгневявам, много се ядосвам’.
6. Фразеологизми с компоненти отрова, яд, катран:
- блювам зехир/бълвам отрова Нич ‘извънредно много се
гневя; много ме е яд’;
- яд ми капе на сърцето Нич ‘ядосвам се’.
Към тази група може да се включи и тровя си кръвта Нич
‘много се ядосвам, силно се дразня’.
Цветове-компоненти в структурата на фразеологизми от
корпуса, израз на афективност, са: син, зелен, червен, черен;
съответно глаголни компоненти: позеленявам, почервенявам,
почернявам.
Ценност външен контрол е характерна за българския модел.
В съпоставителното изследване тя е представена в опозиция на
ценност вътрешен контрол в немския модел (вж. гл. 3.1.2.3 и гл.
3.3.2) .
3.2.2.8. Завист
Регистрираните 82 български фразеологизма за тази
ценностна ориентация са обособени в девет групи:
1. Фразеологизми с компонент вода:
- мътя водата/водите Нич ‘умишлено създавам пречки,
спънки в работата на някого, умишлено преча на
преуспяването му; действам във вреда на някого’;
- подливам вода Нич ‘попречвам на някого да успее в нещо,
напакостявам на някого, без той да знае; развалям му
работата’.
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2. Фразеологизми с компонент земя:
- закопавам вдън земя Нич ‘съсипвам напълно някого.
Към тази група може да се отнесат и фразеологизми с
компонент заривам, закопавам – в тях също е заложен концептът
земя: заривам корена Нич 'отмъщавам някому'.
3. Фразеологизми с компоненти названия за елементи от
сферата на Нечистото – кал, мръсно, помия, боклук:
- правя кал /обливам с кал/с помия Нич ‘напакостявам на
някого, обикновено като злословя, сплетнича тайно, не в негово
присъствие’ – калта символизира дъното, утайката,
нечистата вода (ако за изходна точка се приеме водата с нейната
изначална чистота). В този аспект калта е своеобразно начало на
деградация;
правя мръсно Нич ‘съзнателно създавам големи
неприятности, мизерии на някого’.
4. Фразеологизми, израз на желание за пълно унищожение
на обекта на неприязън:
- жив ще закопая/ще заровя Нич ‘ще причиня някому
много ядове, неприятности, ще го съсипя, унищожа’;
- връзвам воденичен камък Нич ‘създавам някому много
големи трудности в работата му или правя живота на
някого извънредно тежък’.
5. Фразеологизми с компонент названия за храни – хляб,
попара, трици, каша, гъби, коприва:
- изяждам/отнемам хляба от ръката/от устата Нич
‘ставам причина някой да остане без средства за
прехрана, като неволно или съзнателно не му давам
възможност да работи, да упражнява занаята, професията
си’;
- надробявам (някаква) попара Нич ‘с интриги и клевети
причинявам някакви неприятности’.
Към тази група може да се причислят и фразеологизми с
компонент изям, лапна:
- жив ще изям Нич ‘ще причиня някому много ядове,
неприятности, ще го съсипя, унищожа’;
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- изяждам с парцалите Нич ‘измъчвам някого, съсипвам
го морално, обикновено без той да е виновен, а защото му
завиждам или ми пречи на интересите’.
6. Фразеологизми с компонент название за преграда или
препятствие – камък, капан, врата/врати, прелкя (прелка),
копаня, прът, динена кора, гурел, трън:
затварям вратата/вратите Нич ‘не давам или
отнемам възможността на някого да има достъп някъде, да
участва в нещо или да се ползва от нещо’;
- поставям пръти в колесницата/ в спиците на колелото
Нич ‘умишлено преча за осъществяването, развитието на нещо;
спъвам’;
7. Фразеологизми с компонент соматизъм – око, бъбреци,
гръб, врат, пръст, нос, длани, ръце, уста, черен дроб, косми,
зъб, глава:
- точа ножа зад гърба Нич ‘замислям да напакостя, да навредя
на някого по подъл начин’
- връзвам ръцете Икон, Нич ‘преча или отнемам на някого
възможността да действа свободно’. 135
Повечето от примерите в групата насочват към жестоко,
безпощадно отношение.
8. Фразеологизми с компонент зооним – кокошка, гъска,
патка, пуйка, коза, псета:
- Комшийската кокошка се вижда като гъска Икон, Слав
‘когато човек завижда, чуждото му се струва по-хубаво’.
9. Фразеологизми, в които вниманието е насочено към някого
с цел да му се навреди:
- записвам в тефтера Нич ‘запомням някого, за да му отмъстя,
да му напакостя; вземам решение да отмъстя някому’
- вдигам/вземам на мерник/на нишан Нич ‘насочвам вниманието
си към някого с недоброжелателна цел; нарочвам някого и
започвам да го преследвам, тормозя или да си отмъщавам’

135

Немско съответствие на фразеолексемата: einem die Hände binden Röh
‘ограничавам нечия власт’.

171

Ценност завист е специфична за българския модел; в това
изследване тя няма аналог в немския модел (вж. гл. 3.3.4).
3.2.2.9. Пестеливост
Корпусът включва 70 български фразеологизма. Обособени
са шест семантични групи: 1. Спестяване, за да се изразходва
спестеното по-късно 2. Икономичен начин на живот, по-малко
разходи 3. Отношение към парите като източник на осигуряване
на комфортни условия на живот 4. Процесът на спестяване;
отношение към процеса на спестяване 5. Отношение към
разточителния начин на живот 6. Пестене – разхищаване.
В първа група Спестяване, за да се изразходва спестеното
по-късно са регистрирани сравнително малко на брой примери,
които могат да се включат в две подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент пари:
- Бели пари за черни/църни дене/дни/Пази бели пари за
черни дни Нич, Икон, Слав ‘спестявания, които ще
помогнат в моменти на крайна нужда’ – черното като
културен символ се свързва с безпокойство, хаос, тъга,
смърт.
2. Фразеологизми, в които два компонента са в опозиция:
младост – старост:
- За старини потуряй на страни/За да имаш на старини,
от младост туряй настрани Слав, Григ/Кац ‘спестявай,
заделяй средства’
Глаголни компоненти в структурата на фразеологизми от тази
група, изразяващи спестяване, са: бера, държа, потурям,
спастрям, придобивам.
Втора група Икономичен начин на живот, по-малко
разходи включва фразеологизми, разпределени в четири
подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – гърло, уста,
зъби. Вътрешната структура на повечето от тези
фразеологизми изразява по-оскъдно хранене, което води
до спестяване:
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отделям от голо гърло/от гърлото си Нан, Нич ‘пестя
средства за някого или нещо, въпреки че съм крайно
беден’.
Независимо, че нямат компонент соматизъм, към тази
подгрупа се отнасят още две фразеотекстеми:
- По-малко яди, та си купи Слав
- стягам колана/каиша Нич ‘гладувам, не си дояждам’.
Външната структура на фразеотекстемите изразява пооскъдно хранене, което води до спестяване.
2. Фразеологизми с компоненти хляб, залък, къшей:
- деля/отделям от залъка си/от залъка си спестявам Нан,
Нич ‘лишавам се от храната си и от най-необходимото, за
да пестя и да имам средства за някого или нещо’.
3. Фразеологизми с компоненти парà/пари, стотинка,
насочващи към ограничено харчене:
- Връзвам парàта в три/в девет възела/Скътвам парàта
във възел/Една парà два/девет пъти връзвам/Една парà в
девет възела връзвам Нан, Григ/Кац, Нич ‘живея
пестеливо поради липса на средства, не си позволявам да
харча и най-малка сума’ – значението на предложения
фразеологизъм е живея много пестеливо, т.е.
ограничавам се, тъй като символното значение на 2, 3 и 9
е много, а връзването във възел е ограничаване. В
психотерапията възел означава „всичко, което има нещо
общо с ограничаване, блокиране” (Шевалие/Геербрант
1995:189).136
- броя всяка стотинка/броя стотинките Нан, Нич ‘харча
крайно пестеливо поради липса на средства’
-
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Съхраняването на пари във възел се среща и в Библията: „ето че
всекиму възелът със среброто беше в чувала му. Като видяха възлите
със среброто си, те и баща им се уплашиха” (срв. Библия 2011, Битие 42,
35).
Връзването на пари на възел би могло да се приеме и като начин те да
се защитят от чуждо посегателство.
Културната символика на възела е изключително разнообразна. Интерес
предизвикват „добротворните възли и въжета, средство за защита”
(срв. Шевалие/Геербрант 1995:188).

173

4. Фразеологизми с компонент кесия:
- стискам си кесията Нич ‘не искам да харча пари’.
Глаголни компоненти в структурата на фразеологизми от тази
група, изразяващи спестяване, са: отделям, давам, връзвам,
броя, цепя, свивам се, стискам, стягам. В сравнение с
глаголите от първа група, тези глаголи притежават поинтензивиращо действие.
Фразеологизмите от трета група Отношение към парите
като източник на осигуряване на комфортни условия на
живот разкриват отрицателно отношение към парите. Открояват
се компонентите дявол, душегубци, душа, мъртъв. Парите са
отъждествени със злото – Парата е дявол Сим, защото:
1. Съсипват човешкото здраве:
- Парите здраве не купуват, здраве вземат Григ/Кац
2. Водят до неприятности:
- Парите от беля беля раждат Григ/Кац
3. Имат пагубно влияние върху човека:
- Парите са добър слуга, но лош господар Григ/Кац
4. Влияят отрицателно върху човешката психика:
- Парите са душегубци Сим.
Четвърта група Процесът на спестяване; отношение към
процеса на спестяване обхваща фразеологизми, които изразяват
специфично отношение към спестяването:
1. Като се пести по малко, се стига до цяло състояние:
- Капка по капка вир са набира/Капка по капка гьол стая/
Капка по капка става и локва/ От капката вир се
пълни/От капките бара става Слав.
2. Спестяването е по-добро от спечеленото:
- По-добре да спистяваш/спестяваш по малко, а не да
печелиш по млого/много Слав, Григ/Кац
3. Не всички умеят да пестят; пестенето е по-трудно от
печалбата:
- По-лесно да спечелиш, а не да упазиш/По-лесно са
спечеля, а по-мъчно варди/ По-лесно са спечеля, по-мъчно
са удържа/ По-мъчно е да спастриш спечеленото, а не да
го спечелиш Слав, Григ/Кац
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Глаголни компоненти в структурата на фразеологизми от тази
група, изразяващи спестяване, са: кътам, отделям, заделям,
задържам, скривам.
Пета група Отношение към разточителния начин на
живот обединява примери, в които е заложено отрицателно
отношение към харченето без сметка. На парите е приписано
качеството острота – те бодат, пробиват:
- бодат ме парите Нич ‘харча, без да правя сметка,
разточителствам’.
Обособени са четири подгрупи фразеологизми:
1. Фразеологизми с компонент джоб:
- продран джоб Нич ‘прахосник, разсипник; човек, който
не държи пари’.
2. Фразеологизми с компонент кесия:
- бръквам се в кесията Нич ‘похарчвам обикновено
неохотно, против желанието си’.
3. С компонент соматизъм – пръсти, ръка, рамо:
- Редки му са пръстите Григ/Кац
- имам широки пръсти Нич ‘харча много, разточителен
съм’.
Особена роля е отредена на определенията широка/широки и
редки. Конкретната образност се трансформира в семантично
послание, изразяващо разточителство.
4. Фразеологизми, чиято
външна структура изразява
(прекомерно) консумиране с компонент название за храни
– хляб, сирене, яйца:
- колко хляб, толко и сирене Нич ‘за човек, който не пести;
прахосник’.
Тук може да се включи и фразеологизъм, външната структура
на който насочва към концепта вода, изпиване, т.е. консумиране:
- Дето се отлива и не се долива, скоро се изпива Григ/Кац.
Глаголни компоненти в структурата на фразеологизми от тази
група, израз на пилеене, безразсъдно харчене на пари, са:
хвърлям, изхвърлям, изпухвам, отиват.
Преобладаваща част от фразеологизмите в тази група са в
основата на убеждението, че харченето е напразно, без полза; за
нещо излишно, ненужно.
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В шеста група Пестене – разхищаване има пет примера,
изразяващи специфичната връзка между процеса на спестяване и
този на прекомерното харчене: когато се разхищава повече,
отколкото се пести, резултатът е с отрицателен знак: Ако харчиш
повече, отколкото печелиш, щеш, не щеш, ще осиромашееш
Григ/Кац.
След анализ на корпуса от примери се стигна извода за
съществуването на едно полярно отношение на българина към
парите, към процеса на спестяване и разточителството: той иска
да спести пари, склонен е дори да се лиши от храна, за да ги
спести, но не ги харесва (те са дявол, душегубци); не иска и да ги
харчи, а в същото време не иска и да работи, за да ги има, щом
това ще се отрази пагубно на здравето му.
Ценност
пестеливост
има
определен
принос
за
утвърждаването на българския модел като един противоречив, не
винаги податлив на еднозначно тълкуване и интерпретация
комплекс от взаимосвързани, а понякога и от взаимоизключващи
се ценностни ориентации.
3.2.2.10. Прецизност
Регистрирани са 68 български фразеологизма, в които тази
ценност е намерила свое отражение. Те са обединени в три
семантични групи: 1. Прецизиране, оформяне на нещата до
последния детайл; педантизъм 2. Внимателно предварително
обмисляне, преди да се започне някаква работа 3. Неодобрително
отношение към прекалено бързите и повърхностни занимания,
които водят до пропускане на важни детайли.
В първа група Прецизиране, оформяне на нещата до
последния детайл; педантизъм се открояват шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент препинателни знаци:
- със запетайките Нич ‘до най-малките подробности’;
2. Фразеологизми с компонент букви:
- поставям точка на/върху и-то Нич ‘довършвам нещо до
последните подробности, докрай’;

176

държа на/придържам се към буквата (на закона) Нич
‘проявявам педантизъм; изисквам точно спазване на
формалната страна на нещо’;
3. Фразеологизми с конструкция от типа от…до:
- от кора до кора Нич ‘изцяло, от начало до край’;
- от игла до конец/от игла до конопец Нан, Нич ‘изцяло,
всичко подробно’.
4. Фразеологизми
с
конструкция
от
типа
до+съществително име:
- до косъм Нич ‘докрай, напълно, без остатък, всичко’;
- до влакно Нич ‘напълно, съвсем, всичко’.
5. Фразеологизми с компонент соматизъм - глава, крака,
пети, зъби, пръсти:
- измервам от главата до краката/до петите Нич
‘изглеждам изпитателно някого, за да го преценя’;
- гледам под зъбите Нич ‘проявявам изключителна
придирчивост към някого’.
6. Фразеологизми с компонент зооним – гарга, куче, бълха,
вол/волове, бик, теле, кон:
- търся под вола/воло теле/търся юнето под бика/търся
под куче копиле Нич ‘проявявам прекалена придирчивост
към някого’;
- ако ще е гарга, рошава да е Нич ‘направи го веднъж, но
както трябва’.
Прецизността според българина се изразява в това, нещо да
-

се:
1. претегли:
- слагам на кантара, слагам на везните Ник-Гъл.
2. измери:
- измервам отдолу догоре Нич ‘изглеждам изпитателно
някого, за да го преценя’.
3. погледне внимателно:
- гледам с лупа/под лупа Нич ‘най-старателно търся да
открия някакви грешки, слабости, пропуски’;
Корпусът за втора група Внимателно предварително
обмисляне, преди да се започне някаква работа включва само
четири примера. Те са израз на идеята, че нещата трябва да се
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обмислят още в началото, преди да е започнала същинската
работа:
- Три пъти мери, един път режи;
Логично следствие от това изискване е импулсивно
извършените/извършваните неща да са обект на насмешка:
- С дайре се заек не лови Григ/Кац ‘необмисленото се взема
на подбив’.
Трета група Неодобрително отношение към прекалено
бързите и повърхностни занимания, които водят до
пропускане на важни детайли обхваща пет подгрупи:
1. Фразеологизми, насочващи към убеждението, че което
става бързо, не е качествено:
- Бързата работа срам за майстора Сим
- Което скоро става, скоро се разваля Григ/Кац
2. Фразеологизми, изразяващи идеята, че който бърза, не
стига навреме:
- Който бърза, остава на пътя Икон, Григ/Кац
- Който много бърза, той назад остая Икон, Григ/Кац.
3. Фразеологизми, потвърждаващи обстоятелството, че само
този, който не бърза, стига до крайна точка/приключва
определена работа с успех:
- Който върви/ходи полека, той отива надалеч Икон
- Добрата работа за шест месеца излазя Икон, Слав.
4. Разгърнати сравнения с конструкция от типа Бързам
като…:
- бързам като вдовица на одър Нич ’напирам нещо да се
свърши по-бързо’
- бързам като пале/пуле/пърле пред майка си Нич
‘прибързвам да кажа нещо не добре обмислено или да
извърша нещо’.
5. Фразеологизми с компонент зооним – кобила, кучка,
таралеж, кон, волове, котка, кокошка, пилета, риба,
мечка:
- Бърза кобила сляпо добила/Бързата котка слепи ги
окотва Икон, Слав ‘който не внимава, когато си върши
работата прибързано, той не успява да я свърши както
трябва’
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-

-

Още коня не яхнал, нозе замахал/кон нямам, крака махам
Григ/Кац, Нич ‘заловил съм се с някаква работа, без да са
налице необходимите условия за осъществяването ù’
Още рибата в морето, той точи зъби Григ/Кац.

Ценност прецизност е характерна за двата модела (вж. гл.
3.1.2.13 и гл.3.3.1.5).
3.2.2.11. Насоченост към настоящето
Корпусът включва 65 български фразеологизма, обособени в
четири семантични групи: 1. Ориентация към настоящето 2.
Специфично отношение към времето: полихронност 3.
Специфично отношение към времето: преход към монохронност
4. Изрази за интензивно действие; нещо се прави много бързо.
В първа група Ориентация към настоящето са откроени
четири подгрупи:
1. Фразеологизми, израз на идеята, че бъдещето е
неизвестно:
- Ако знаеш що е било, не можеш да знаеш що има да бъде
Икон, Слав ‘бъдещето е неизвестно’
- До тогава или камилата, или камиларя Икон, Слав ‘не се
знае какво ни очаква’.
2. Фразеологизми, в които се изтъква, че е важно да бъдем,
да живеем сега, днес:
- Днес ни има, утре ни няма/Днес ако сми, утре ни няма
Икон, Слав ‘важно е настоящето’
- Днес хоп-троп, а утре сми в гроб/Днес човек, утре черна
пръст/Днес челяк, утре прах Икон, Слав ‘важно е
настоящето’ – черният цвят е символ на песимизъм; с
компонента черна във фразеологизма се асоциира
безнадеждност, т.е. българинът не гледа с вяра в
бъдещето, за него е важно настоящето.
Друго символно значение на черно е неясно, което също е
намерило израз в този компонент на фразеологизма, т.е. утре, за
разлика от днес, е неизвестна, неясна величина.
3. Фразеологизми с вътрешна структура ‘предпочитам
реалното настояще пред несигурното бъдеще’:
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По-добре днес едно яйце, а не утре една
кокошка/Днешното яйце от утрешната кокошка е подобро Икон, Слав.
4. Фразеологизми, в които е заложена препоръката „не
отлагай за по-късно, свършù започнатото сега, в
настоящето!”:
- Което можеш да направиш днес, не го отлагай за утре
Слав.
Втора група Специфично отношение към времето:
полихронност включва три подгрупи:
1. С послание „без грижи за бъдещето”:
- ден да мине, друг да дойде Нич ‘безотговорно, нехайно’
- ден за ден Нич ‘без мисъл, грижа или перспективи за
бъдещето’.
2. С послание „не е нужно нещо да се направи, да се
осъществи веднага”:
- има мегдан Нич ‘има време за нещо, рано е да стане, да се
осъществи’
3. С послание „времето не се цени”:
- убивам си времето Нич ‘занимавам се с нещо, за да не
скучая’.
В трета група Специфично отношение към времето: преход
към монохронност времето е представено като особено ценна,
динамична и необратима категория:
- Времето не чака Слав
- Времето хвърчи и никога не се стига Сим
- Времето не можеш да спреш Сим
- Загубено време не се връща Сим.
За българите Времето е пари Сим и подобно на парите:
1. може да се спести:
- Пести времето Икон ‘времето е ценно, не го
пропилявай’.
- Времето е пари за секиго, кой що го есапи Икон
2. може да се спечели:
- Спечелиш ли време, печелиш всичко Сим
3. може да се загуби:
- Загубено време не се връща Сим.
-
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Обединени от компонентите секунда, минута, час, ден,
месец, година са фразеологизмите:
- на секундата/на мига/на минутата/на минутката/на
часа Нан, Нич ‘веднага, незабавно, мигновено, на
момента’
- Месец храни годината Икон.
Четвърта група Изрази за интензивно действие: нещо се
прави много бързо включва пет подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент пара:
- вдигам пара Нич ‘полагам усилия нещо да стане бързо;
препирам’
- с пълна пара Нан ‘най-усилено, с всички сили’.
2. Фразеологизми с компонент дим, огън, пушек/пушилка:
- като дим Нич ‘внезапно’
- вдигам пушилка Нич ‘бързо, стремглаво се отправям,
забързвам се нанякъде’.
Тук може да се включат още два примера, независимо, че не
съдържат горепосочените компоненти:
- Върви като по въглени Григ/Кац.
Компонентите пàри и въглени предизвикват асоциации за
жарава, а тя – за огън.
3. Фразеологизми с компонент название за природно
явление:
- като мълния Нич ‘много бързо, с голяма бързина и за
кратко време’
4. Фразеологизми с компонент соматизъм – крак, ръка,
пети, глава, задник:
- петите в задника/удрям пета в задник Нич ‘много
бързо’.
5. Фразеологизми с компонент зооним – заек, кошута:
- като заек Нич ‘много бързо’
- Прескача като кошута през тръни Григ/Кац – концептът
заек в първия и концептът кошута във втория пример
разкриват символното значение бързина.
Ценност насоченост към настоящето е характерна за двата
сравнявани модела (вж. гл. 3.1.2.8. и гл. 3.3.1.6.).
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3.2.2.12. Нежелание за съвместна дейност
Регистрирани са 61 български фразеологизма и са обособени
две семантични групи: 1. Себенасоченост 2. Нежелание за
съвместна работа.
Първа група Себенасоченост е обединила фразеологизми от
три подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент всеки:
- Сяка крава телето си ближе Икон, Слав ‘всеки мисли
най-вече за себе си, за своята изгода’.
2. Фразеологизми с компонент (за/към) себе си:
- Дърпам чергата към себе си Икон, Нич, Слав ‘стремя се
да уредя нещата както на мене ми е угодно, в моя полза
(обикновено в нещо общо – работа, дейност и др.)’.
3. Фразеологизми с компонент мен/мене:
- По-добре на мене, а не на тебе Икон, Слав ‘всеки мисли
най-вече за себе си’.
Във втора група Нежелание за съвместна работа
преобладават фразеологизми с компонент зооним – орел, рак,
щука, кобила, кучета/кучки/псета, вол, вълци, ат, бик, мечки,
петел, кокошка:
- Орташкото месо и кучетата не го ядат Арн, Григ/Кац,
Слав.
Нежеланието за коопериране е изразено и чрез фразеологизми
с компонент глава, крака, зъби:
- Два крака в една обувка не влизат Икон.
Нежелание за съвместяване на дейности е визирано и във
фразеологизми с компонент сам, в които самостоятелната работа
е предпочетена пред колективната:
- Ако искаш свършна работа, свърши си я сам Слав.
С подобна вътрешна структура е и фразеотекстемата И без
тебе си свърших работата Слав.
Ценност нежелание за съвместна дейност няма аналог в
немския модел, т.е. тя е специфична за българския модел, в него
тя се представя в опозиция на ценност желание за съвместна
дейност от същия модел (вж. гл. 3.2.2.18. и гл. 3.3.4.).
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3.2.2.13. Асертивност
Регистрирани са 58 български фразеологизма, в които е
отразена тази ценност. Обособени са две семантични групи: 1.
Твърдост, граничеща с нетолерантност 2. Отстояване на
собствената позиция, гледна точка.
Първа група Твърдост, граничеща с нетолерантност
включва три подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – език/езиче,
уста, задник/гъз, очи:
- имам остър език/остро езиче Нич ‘рязък съм, когато
говоря или критикувам’
- отварям едни/една уста/ония (ми ти) уста Нич
‘започвам да говоря много и безцеремонно, дръзко,
започвам да се карам, да нападам някого’.
2. Фразеологизми с компоненти нож, ножица:
- отсичам го като с нож Нич ‘категоричен съм в
мисленето си или в решението си, не търпя никакви
възражения’.
Към тази група се отнасят и фразеологизми с компоненти
отрязвам, режа, тъй като насочват към концепта нож:
- режа под лъжичката Нич ‘засягам, обиждам силно
някого с язвителни, оскърбителни, обидни думи’.
3. Фразеологизми с компонент огън:
- сипя огън и жупел Нич ‘отправям най-остри, най-груби
думи или обвинения срещу някого, нападам някого найостро, най-яростно’.
Глаголни компоненти в структурата на фразеологизми в тази
семантична група, израз на твърдост в отношението към другия,
са: отрязвам, режа, отсичам, бълвам, не цепя, дера, сипя.
Втора с група Отстояване на собствената позиция, гледна
точка обединява фразеологизми от шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти дума, приказка:
- дойде ли на моята (дума) Нич ‘съгласи ли се най-после с
мен’
- приказката ми на две на става Нич ‘изпълнява се това,
което заповядвам, казвам; не ми се отказва това, което
искам, желая’.
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2. Фразеологизми с компоненти в опозиция масло/зехтин –
вода:
- Излизам отгоре като зехтин над водата/като зехтин
отгоре Икон, Слав ‘ надделявам, става това, което аз
искам’.
3. Фразеологизми с компонент зооним – котка, кон, магаре,
муха, мравка, кучка, мечка:
- котка по гръб не пада/котка по гръб пада ли Нич
‘употребява се за упорит човек, който никога не отстъпва
от мнението си’
- не си зарязвам/оставям магарето в калта/не си оставям
коня в реката/в батака Нич ‘умея да си защитавам
интересите’.
Котка, кучка и мечка като компоненти в предложените
фразеологизми
имат
символно
значение
упорство,
непреклонност.
4. Фразеологизми с компоненти соматизми – гръб, глава,
уста, врат, очи, зъби, сред които преобладават
примерите с компонент глава:
- затварям устата Нич ‘накарвам някого да млъкне, като
оборвам твърденията му със силни доводи или факти,
действия, на които не може да се възрази’.
5. Фразеологизми, насочващи към неотстъпчивост; упорито
придържане към собственото мнение:
- оставам си/стоя си на своето/своята Нич ‘продължавам
упорито да поддържам мнението или искането си,
отстоявам това, което мисля или искам’.
6. Фразеологизми, които акцентуват на стремежа към
намиране на подходящ отговор:
- слагам/турям тапа Нич ‘отговарям на някого така, че да
не може да каже повече нищо’
- не оставам/остана длъжен Нич ‘не допускам да бъда
оборен; веднага намирам достоен отговор (при спор,
кавга)’.
Ценността асертивност е характерна за двата ценностни
модела (вж. гл. 3.1.2.12. и гл. 3.3.1.8.).
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3.2.2.14. Отношение към закона
Корпусът включва 52 български фразеологизма, в които е
отразена ценност отношение към закона. Те са обединени в две
семантични групи: 1. Неприлагане, неспазване, заобикаляне на
закона 2. Спазване на закона, на правилата.
Първа група Неприлагане, неспазване, заобикаляне на
закона обхваща по-голяма част от ексцерпираните примери. В
нея се открояват шест подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент закон:
- Законът е врата у поле.137
2. Фразеологизми с компоненти криво, накриво:
- Господ види правото, човек знае кривото Слав
Към тази група се отнася и фразеологизъм с компонент
изкривявам: Ако с право не върви, ти поизкриви Слав.
3. Фразеологизми, израз на това, че нещо се прави не по
общоприетите правила, а чрез използване на протекции:
- от задната врата/влизам през задната врата/през
комина Нич ‘не по общоприетия ред, не както е редно;
бивам приет да уча, да следвам някъде по незаконен
начин, без изпит и класиране’
- баба знае и друга уличка Нич, Слав ‘употребява се при
подчертаване, че може да се намери и друг начин, за да се
постигне нещо’..
4. Фразеологизми, вътрешната структура на които насочва
към липса на интерес към ред, законност:
- отрязвам през просото бос/карам/удрям през просото
Нич, Икон, Слав ‘започвам да постъпвам безотговорно,
като преставам да се интересувам от ред и законност’
Тук се отнасят и фразеологизми с компонент газя/изгазвам:
- газя бос из лука Нич ‘постъпвам безотговорно, като не се
интересувам от ред и законност’.
137

Вариантите на този фразеологизъм са с различна нюансираност:
напр. Законът е врата през полето: будалите минават през вратата,
тарикатите я заобикалят (срв wikiquote).; Законът е тясна врата в
широко поле (срв. ime); Законът е врата в полето – само улавите
минават през нея (срв. standartnews).
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5. Фразеологизми с компонент соматизъм – пръсти, очи,
ръка, чело, език, вътрешната структура на които изразява
корумпираност:
- пускам в ръката/ръцете/Пъхни му нещо в ръката! Нич,
Григ/Кац ‘подкупвам някого’
- С едното око сляп, а с другото не види Икон, Слав
‘когато някой се оставя да бъде подкупен’.
Интересна каузална връзка съществува между два
фразеологизма в тази група: даването на подкуп се асоциира с
намазване в
- намазвам пръстите Нич ‘давам подкуп, рушвет’,
а приемането на подкуп се асоциира с облизване (на
намазаното):
- облизвам си пръстите Нич ‘получавам облаги от нещо по
незаконен път’. Намазването става с помощта на мед, масло,
плюнка:
- намазвам с мед джуките Нич ‘давам подкуп на някого’.
6. Фразеологизми с компоненти пари, златен, сребро, израз
на корупция:
- Без сребро не бива добро/Дето среброто, там и
доброто/Знам доброто, дай среброто/Няма добро без
сребро Слав.
Имплицитно концептът пари е заложен в следните примери:
- турям в джоба си Нич ‘присвоявам незаконно, вземам за
себе си (обикновено за пари)’
- пускам в ръката/Пъхни му нещо в ръката! Нич, Григ/Кац
‘подкупвам някого’.
Втора група Спазване на закона, на правилата съдържа
само десет примера. Преобладават фразеологизми с компоненти
право, правина, правда, прав:
- Правината изтънява, но не се къса Григ/Кац
- За будала смятат оня, който върви по правдата
Григ/Кац – тази паремия може да се отнесе и към първа
семантична група.
Фразеологизъм с компонент закон в корпуса е:
- Вяра е да се държи, а закон да се пази Икон, Слав
‘законите трябва да се спазват’.
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Отношението към закона в българската културна общност не
може да се интерпретира строго еднозначно. То включва както
нежелание, така и желание законите да бъдат спазени.
Доминиращ обаче е стремежът да се заобиколи нещо, да се сгази
нещо, да се затворят очите пред нещо, да се пусне нещо в
ръката, да се напълни с нещо джоба.
Ценност отношение към закона присъства в двата
ценностни модела (вж. гл. 3.1.2.5 и гл. 3.3.1.9.).
3.2.2.15. Признание според статус и групова принадлежност
Регистрирани са 48 български фразеологизма. Обособени са
две семантични групи: 1. Родовост; обвързаност с род,
приятелски кръг и група 2. Незаинтересованост спрямо
непознати; игнориране на тези, които не принадлежат към рода,
приятелския кръг, групата.
Първа семантична група Родовост; обвързаност с род,
приятелски кръг и група включва четири подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент наш:
- от нашата черга парцал Нич ‘близък (по род,
местожителство, социална среда или професия) човек на
лицето, което говори’.
2. Фразеологизми с компонент свой:
- От свой камък не боли Григ/Кац, Слав
- За свои и ризите от гърба си дава Григ/Кац.
3. Фразеологизми с компонент брат:
- Брат брата над ямата надвося, ама рядко го блъсва
Икон, Слав ‘роднинските отношения са много силни’
4. Фразеологизми, вътрешната структура на които
разкрива,че някой е покровителстван от някого:
- имам връзки Нан ‘разполагам с протекцията на влиятелно
лице, което има достатъчна власт и възможности да ме
подкрепя, урежда,защитава и т.н.; протежиран съм,
покровителстван съм от някого’
- имам вуйчо владика Нан ‘разполагам с протекцията на
влиятелно лице, което има достатъчна власт и
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възможности да ме подкрепя, урежда, защитава и т.н.;
протежиран съм, покровителстван съм от някого’ 138
- имам зад гърба си/имам солиден гръб Нан ‘разполагам с
протекцията на влиятелно лице, което има достатъчна
власт и възможности да ме подкрепя, урежда,защитава и
т.н.; протежиран съм, покровителстван съм от някого’.
Втора група Незаинтересованост спрямо
непознати;
игнориране на тези, които не принадлежат към рода,
приятелския кръг, групата е обединила фразеологизми в две
подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти чужд, чуждо:
- На чужд гроб без сълзи са плаче Слав.
2. Фразеологизми
с
конструкция
от
типа
чужд+соматизъм:
- Сто тоеги на чужд гъз са малко/На людско дупе
петстотин тояги са нищо Икон, Слав.
Ценност
признание
според
статус
и
групова
принадлежност е характерна за българския модел. В
съпоставителната работа тя е представена в опозиция на
ценността признание според компетентност и индивидуални
заслуги от немския модел (вж. гл. 3.1.2.16. и гл. 3.3.2.).
3.2.2.16. Гостоприемство
Българите са прочути със своето гостоприемство. Тази
ценност често се нарежда сред първите характеристики на
българската културна общност, когато тя се описва от други
общности. В регистрираните примери в корпуса обаче тази
ценност присъства с два знака: положителен и отрицателен.
Корпусът за ценност гостоприемство включва 45 български
фразеологизма, обособени в две семантични групи: 1.
Гостоприемство 2. Нежелание за посрещане на (неканени) гости;
отрицателно отношение към честото гостуване.
138

Този фразеологизъм е възникнал в резултат на фразеологизация на
пословицата имаш ли вуйчо владика, ще станеш поп (срв. Ничева
1977:43).
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Количественото съотношение между фразеологизмите от
двете групи е приблизително 1:2, т.е. преобладават примери,
израз на отрицателно отношение към посрещането на гости, а
това всъщност представлява нежелание за допускане на външни
лица до личното, интимно пространство.
Въз основа на откритите фразеологизми би могло да се
изкаже предположението, че членовете на българската общност
далеч не са толкова склонни да бъде нарушавано личното,
интимното, а гостуването, влизането в дома би следвало да става
при съобразяване с най-различни фактори: честота, степен на
близост, отрязък от време, осведомяване за посещението и др.
Според ексцерпирания материал българите (както и
германците) не гледат с добро око на честото гостуване, на
гостуване без предварително осведомяване, както и на гости,
които забравят да си тръгнат.
Първа група Гостоприемство включва фразеологизми от
три подгрупи, израз на:
1. „посрещането е според човека”:
- Какъвто гостът/госта, такъв и млинът/млина
(чорбата) Икон, Арн, Слав.
2. „сърдечно посрещане на гости”:
- с отворени/разтворени обятия/с отворени ръце Нич
‘посрещам, приемам с желание, сърдечно, радушно’
- с хляб и сол Нич ‘приемам, посрещам с добро пожелание
и с благословия; посрещам радушно’. 139
3. „поканата е равносилна на посрещане”:
- Поканен – като и гостен Слав
Във втора група Нежелание за посрещане на (неканени)
гости; отрицателно отношение към честото гостуване
фразеологизмите са израз на:
1. „неохотна покана за гостуване”:
139

Солта се дели с ближния като хляба; споделянето на хляба и солта
за семитите е равнозначно на нерушимо приятелство. Поради обредния
ù характер употребата на сол се приема от християните по време на
пост, кръщение и др. Солта е символ на приятелство, гостоприемство и
в гръцката, еврейската и арабската култура (срв. Шевалие/Геербрант
1996:394 и сл.).
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Кани ма като с половин уста/Поканили го, ама с половин
уста Слав
- Викал гости, седнал да се пощи/Канил гостье, седнал да
се пощи/Канил гости, няма го в къщи Слав
2. „отрицателно отношение към неканени гости”:
- Без време гост, от турчин по-лош Слав
- На невикан гост мястото му е зад вратата Икон, Слав.
3. „отрицателно отношение към чести гости”:
- Честому госту, зад врата е место Слав
4. „гостуване с мярка”:
- Гост бива най-много за три дни/Три дни са доста и за
най-милия госта/За госта два дни са доста/За добри
гости и два дни са доста Икон, Арн, Слав ‘добре е
гостите да не се застояват много някъде’ – символното
значение на компонентите два и три е много; чрез три
дни/два дни се представя сравнително голям отрязък от
време.
Пета група обхваща фразеологизми, характеризиращи хора,
които не обичат да посрещат гости:
- Весел гост – увесен домакин Икон, Слав ‘за човек, който
не обича много да посреща гости’ .
- Гост мрази друг гост, а домакинят и двамата Икон,
Слав ‘за човек, който не обича много да посреща гости’
-

Ценност гостоприемство е представена в опозиция на
ценността дистанцираност от немския модел, но тази опозиция
не е така полярна, каквато е полярността в опозициите по
отношение на други ценности от двата сравнявани модела.
Българските фразеологизми с отрицателен знак, израз на
отрицателно отношение към посрещането на гости биха могли да
се характеризират и като отражение на дистанцираност (вж. гл.
3.1.2.15. и гл. 3.3.2).
.
3.2.2.17. Вяра в собствените сили и възможности
Ценността намира проява в 37 фразеологизма от българския
корпус. Обособени са пет семантични групи: 1. Нещо се прави
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добре, уверено 2. Стремеж към независимост 3. Изтъкване на
собствените качества 4. Човек трябва да разчита предимно на
себе си, на своите сили и възможности 5. Човек не трябва да
разчита на чужда помощ, на чужди сили и възможности.
Първа група Нещо се прави добре, уверено включва
фразеологизми с вътрешна структура опитен съм по отношение
на нещо:
- не съм израсъл за една нощ Нич ‘обигран съм, зная как да
постъпя’
- Ако го знае и Господ колкото аз го зная, голям хаир ще
види и той Слав.
Към втора група Стремеж към независимост се отнасят три
фразеологизма:
- стъпвам на краката си Нич
- стоя на свой крак Нич.
В трета група Изтъкване на собствените качества са
обособени три основни подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – гръб, шепа, очи,
уши, пръст:
- слагам/турям в шепата си Нич ‘превъзхождам някого по
способности, знания, култура или по постижения’
- не е нито на малкият ми пръст/поставям/слагам/турям
на малкия си пръст Слав, Нич ‘превъзхождам някого по
способности, знания, култура или по постижения’
- хвърлям прах в очите на някого Нич ‘надминавам някого
в някаква работа’ – фразеологизмът води началото си от
обичай, според който в древен Рим при състезание за
надбягване бегачът, излязъл пред другите, хвърлял шепа
прах зад себе си. Прахът падал в очите на останалите зад
него бегачи и затруднявал бягането им (срв. Ничева
1975:485).
2. С компонент название за част от облекло – пояс, джоб,
опинци:
- слагам/турям в джоба си/слагам в малкия си джоб/в
малкото си джобче Нич ‘превъзхождам някого по
способности, знания, култура или по постижения’.
3. Фразеологизми с компонент зооним – кучета, патки:
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познават ме и кучетата/познават ме и късите кучета/ и
късите псета Нич ‘всички ме знаят; много съм известен’.
Към тази подгрупа могат да се отнесат и фразеологизми,
насочващи към концепт куче:
- Не ма лай, че ма познаваш Слав
В тази семантична група са включени също така
фразеологизми с най-разнородни компоненти, израз на
превъзходство, които обаче не позволяват обособяване в отделни
подгрупи, например:
- захлупвам/слагам/туря под коритото Нич ‘успявам да
надмина значително някого по постижения, успехи’
- С мен ли ще са мериш ти Слав ‘по-силен съм от теб’.
В четвърта група Човек трябва да разчита предимно на
себе си, на своите сили и възможности са обособени две
основни подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – кръст, ръце:
- държи ми кръста Нич ‘разчитам на силите си, надявам се
на себе си, на възможностите си’
- чакам на двете си ръце/чакам на ръцете си Нич
‘изкарвам сам прехраната си, издържам се сам с тежък
труд’.
2. С компонент зооним – вълк, кокошка:
- Свое яйце е по-добро от чужда кокошка Сим
- Вълкът сам си върши работата, затова му е дебел
вратът Сим.
Към пета група Човек не трябва да разчита на чужда
помощ, на чужди сили и възможности се отнасят четири
фразеологизма, в три от които присъства компонент чужд:
- Който язди чужд кон, насред път пеш тръгва Григ/Кац
- Назаем взет кожух топло не държи Сим140
Ценност вяра в собствените сили и възможности присъства
и в немския модел, но там заема една от водещите позиции,
докато в българския модел позицията на тази ценност не е
толкова доминираща (вж. гл. 3.1.2.6. и гл.3.3.1.10.).
-

140

Компонентът назаем в конструкцията предизвиква асоциация за
чужд.
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3.2.2.18. Желание за съвместна дейност
Корпусът включва 36 български фразеологизма, разпределени
в пет семантични групи:
1. Фразеологизми с компонент дружина (често в
комбинация с компонент сговорна) :
- Сговорна дружина и в петък благо яде Икон, Арн, Слав
- Дружина вярна сговорна Слав.
2. Фразеологизми с компонент сам:
- Сама ръка в Дунав са не мие/Сама ръка и в морето не
може да са умие Слав.
3. Фразеологизми, насочващи към „задружност, само докато
се постигне целта”:
- Стани на дявола брат/ортак, доде минеш моста/Кланяй
са на дявола, дорде минеш моста/Покори са на дявола,
доде минеш моста/Слушай дявола, доде минеш моста
Икон, Слав
- Помагай му уж, доде си изтъчеш чергата Слав
- Свинете са бият помежду си, но като видят вълка,
всички са струпват връх него Слав.
4. Фразеологизми с компонент зооним – кукувица,
лястовица, пиле, петел, орли, вол:
- Една лястовица пролет не прави Икон, Арн, Слав ‘сам
човек не може да постигне много’
- С един вол не се оре Икон, Слав.
5. Фразеологизми с компонент соматизъм – очи, ръка/ръце,
пръсти, рамо, крак:
- Ръка ръка мие, да бъдат и двете бели Икон, Слав
- рамо до рамо Нич.
Въз основа на ексцерпираните примери би могло да се
предположи, че желанието за задружна работа до голяма
степен е продиктувано от егоистични подбуди, като най-често се
действа по следния начин: имам някаква цел – не съм в състояние
да я постигна сам – имам нужда от помощ – колективна работа
(по неволя) – достигане на крайната цел – разпадане на групата –
състояние: аз мога сам.
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Често този подход включва заключението Ами че аз сам
можех по-добре да се справя! Това заключение всъщност е
междинното звено между тази ценност и ценност нежелание за
коопериране в българския модел, като двете ценности в работата
са представени в опозиция (вж. гл. 3.2.2.12. и гл.3.3.4.).
3.2.2.19. Индиректност
Корпусът включва 35 български фразеологизма, в които тази
ценност е намерила своя характерна проява. Те са обединени в
три семантични групи: 1. Завоалираност, индиректност при
предаване на информация 2. Получаване на информация не от
самия източник, а от посредник 3. Съзнателно премълчаване на
информация.
Първа група Завоалираност, индиректност при предаване
на информация обхваща фразеологизми:
1. В които нещо се казва/прави скрито, тайно:
- зад кулисите Нич ‘тайно, скрито и обикновено не по
почтен начин’.
2. В които се говори със заобикалки; намеква се за нещо:
- Тебе думам, дъще, сещай се, снахо/Тебе думам, свекърво,
усещай са, снахо Икон, Нич, Слав ‘употребява се като
намек за нещо, обикновено неприятно за този, към когото
се отправя’.
Във втора група Получаване на информация не от самия
източник, а от посредник се открояват фразеологизми с
компонент соматизъм – ръка, уста и ухо:
- от уста на уста/тръгна от уста на уста Нич ‘от човек
на човек (за нещо, направило силно впечатление, което се
разказва от един човек на друг, за което много се
говори)’141
- от ухо на ухо Нич ‘тайно от един човек на друг’.

141

Подобни фразеологични двойки думи в българския език се
характеризират с най-ниска степен на идиоматичност. За
обозначаването на този вид близначни изрази Вапорджиев използва
термина Wiederholungswortpaare (срв. Kostov/Vapordžiev 1990:70, 53).
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В трета група Съзнателно премълчаване на информация се
открояват три подгрупи:
1. Фразеологизми с компоненти в опозиция говоря – мълча;
думане – мълчане:
- Думането/Думаньето сребро, мълчането/мълчаньето
злато Икон, Слав ‘по-добре е, ако не казвам всичко, което
зная’
- Който мъдро мълчи, той по-добре говори Икон, Слав.
2. Фразеологизми с компонент право:
- Казвай правото, да останеш без приятели Григ/Кац.
3. Фразеологизми с компонент соматизъм – език, уста:
- Езикът кости няма, но кости троши Икон,Слав ‘човек
може да си изпати от невъздържаните си приказки’
- Слагам си ключ на устата Икон ‘съзнателно не говоря,
не казвам нищо’.
Ценност индиректност е характерна за българския модел. В
работата тя е представена в опозиция на ценността директност,
присъстваща в немския модел (вж. гл. 3.1.2.7. и гл. 3.3.2.).
3.2.2.20. Целеустременост
Корпусът
включва
21
български
фразеологизми.
Разграничават се три семантични групи: 1. Стремеж към
постигане на цели 2. Непреклонност при постигане на цели 3.
Постигане на целите.
Първа група Стремеж към постигане на цели е представена
с две подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент гледам:
- гледам нависоко Нич.
2. Фразеологизми с компонент вървя:
- Който върви полека, отива далеко Григ/Кац.
Втора група Непреклонност при постигане на цели
обединява две основни подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент земя:
- под земята рових/ще ровя Нич.
2. Фразеологизми с компонент влача/повличам:
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влача се по корем и по лакти Нич ‘полагам извънредно
големи усилия, изнемогвам при извършването на нещо,
което не е по силите ми, за да постигна целта си’.
Трета група Постигане на целите фокусира фразеологизми
с разнородни компоненти:
- тъка си платното Нич ‘действам хитро, умело, така че да
постигна целта си’
Ценност целеустременост присъства и в немския модел, но в
него тя е сред първите десет водещи ценности (вж. гл. 3.1.2.10. и
гл. 3.3.1.11.).
-

3.2.2.21. Признание според компетентност и индивидуални
заслуги
Регистрирани са 20 български фразеологизма, обединени
в две семантични групи: 1. Оценяване според компетентност и
индивидуални качества 2. Разграничаване на работа и лични
взаимоотношения; дистанцираност от род, от тесен приятелски
кръг.
В първа група Оценяване според компетентност и
индивидуални качества се открояват четири подгрупи:
1. Фразеологизми, израз на идеята, че според човека е и
отношението към него:
- Според човека и кафето му Арн, Нан, Слав
- какъвто гостът, такъв и млинът/такава и чорбата Нан
‘употребява се, за да се подчертае, че според човека е и
отношението към него’.
2. Фразеологизми, според които човек се оценява според
направеното от него:
- Работата хвали майстора Сим.
3. Фразеологизми с компонент зооним – вол, овца, мечка,
кон, сврака, сокол:
- Всяка овца не дава по равно мляко Григ/Кац ‘заслугите са
индивидуални’
- Свраката по цвърченето, сокола по хвърченето Сим.
4. Фразеологизми, в които се изтъква, че хората не трябва да
се оценяват по външни белези, а по личностни качества:
- Каукът (качулката) не прави кадията Сим.
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Втора група Разграничаване на работа и лични
взаимоотношения; дистанцираност от род, от тесен
приятелски кръг обхваща фразеологизми, групирани около две
препоръки:
1. „Не правù бизнес с роднини/приятели!”:
- Със свой пий, еж – търговия (алъш-вериш) не прави
Икон, Слав.
2. „Разграничавай лични от работни взаимоотношения!”:
- Ако сме братя, кесиите не са ни сестри Икон, Слав
‘роднинските ни отношения нямат нищо общо с
финансовите ни дела’
Ценност признание според компетентност и индивидуални
заслуги е характерна за немския модел (вж. гл. 3.1.2.16.), докато
в българския модел се забелязва тенденция за преход към тази
ценност. Това обстоятелство е подкрепено от малкия брой
български ексцерпирани примери.
3.2.2.22. Организираност, чувство за ред и дисциплина
В корпуса за тази ценност са регистрирани 18 български
фразеологизма, обособени в две семантични групи: 1. Ред 2.
Дисциплина.
Към първа група Ред се отнасят няколко фразеологизма:
- И на воденица има ред Слав.
Във втора група Дисциплина са обособени три подгрупи:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм – гръб, пръст,
глава, врат:
- прекършвам врата Нич ‘накарвам някого да ми се
подчини, да стане покорен’
2. Фразеологизми с компоненти названия за различни
средства за наказание, използвани предимно в миналото:
- с морков и тояга.
3. Фразеологизми с компоненти юзди, поводи:
- постягам юздите Нич ‘ставам малко по-строг в
отношението си към някого и го ограничавам до известна
степен да не върши каквото си иска’
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Ценност организираност, чувство за ред и дисциплина
присъства и в немския модел (вж. гл. 3.1.2.14. и гл. 3.3.1.13).

Съпоставителен анализ
В хода на съпоставителната работа се откроиха тринадесет
сходни ценностни ориентации от двата модела, шест двойки
противоположни ценностни ориентации, както и специфични
ценностни ориентации, които в тази работа нямат аналог (една
ценностна ориентация от немския и три – от българския модел).

3.3

3.3.1 Сходни ценностни ориентации от двата модела
Действеност
Действеността е ценност, която присъства в двата модела. Би
могло да се предположи, че отношението на двете културни
общности към тази ценност е едно и също, независимо, че в
българската се наблюдава преход към нея.
Двата сравнявани корпуса за тази ценност съдържат както
български, така и немски фразеологизми с компоненти
соматизми.
Седем названия за части на човешкото тяло – очи [Augen ],
зъби [Zahn-Zähne], глава [Kopf ], гърло/шия [Hals], ръце [HandHände], крака [Fuß-Füße/Bein-Beine], дупе/задник [ArschSitzfleisch] – с аналогична функция в сходни по значение
изрази.142
Ръцете и краката имат особено важно присъствие като
компонент в такива немски и български фразеологизми с
еднакви и сходни послания.
Не са редки конструкциите, в които ръце и крака са визирани
имплицитно.

142

В отделно обособеното Приложение , неразделна част от
дисертационният труд, могат да се открият и всички илюстриращи
примери към Съпоставителен анализ.
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Компоненти само на немски фразеологизми са Finger
[пръсти], Zähne [зъби], Haut [кожа], Ohren [уши], Bart [брада]).
Компоненти само на български фразеологизми са пети,
гръб/гръбнак, кръст, шепи, език.
Прилика се наблюдава и при устойчиви сравнения с
компонент зооним – почти едни и същи зооними, с едно и също
символно значение, присъстват в немски и в български
ексцерпирани примери.
Интересен случай представляват фразеологизми и от двата
корпуса, които включват названия за
животински
крайници/части на тялото.
При немски и български фразеологизми с компонент
название за част от облекло (дрехи, обувки) отново се
наблюдава сходство до голяма степен.
Във фразеологизмите от двата корпуса се се срещат като
компоненти названия за храни, някои от които с аналогични
функции и сходни послания.
За двете културни общности хлябът има особено символно
значение, той се разглежда като символ par excellence.
В немския корпус като заместители на храна присъстват също
така лексемите Mehl [брашно], Butterbrot [сандвич], Tauben
[гълъби], Ochse [вол], Hase [заек], Honig [мед], Trauben [грозде],
Fisch [риба], Brühe [супа/бульон], Buletten [кюфтета], Speck
[сланина].
В българския корпус освен хляб се срещат като компоненти
лексемите брашно, симит, сирене, пилаф, мед, круши, грозде,
риба, кокошки, врабчета, чорба, леща.
Културно-специфичен елемент в българския корпус са
заемките от турски език симит, пилаф, чорба. Те придават
допълнителен колорит на съответните конструкции.
Преобладаваща част от фразеологизмите в двата сравнявани
корпуса препращат към времето, когато селскостопанската
работа се е извършвала ръчно и като такава е представлявала
тежък физически труд. За двата корпуса е характерно, че
компонентите глаголи, изразяващи работа/работене/вид труд,
също насочват към определен вид селскостопанска работа.
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Малко на брой са немските, а още по-малко са българските
примери, които могат да бъдат свързани с технологизация на
труда, с осъвременяване на начините за работа (и на открито).
Фразеологизмите в двата корпуса, отразяващи ценност
действеност, са представени според фразеологичното си
значение с помощта на шест основни семантични групи (вж. гл.
3.1.2.1 и гл. 3.2.2.1).
Първа група Нещо се прави (усърдно, интензивно);
ускоряване на действието включва фразеологизми от немския и
от
българския
корпус
в
количествено
съотношение
приблизително 3:1.
В семантичен план изпъкват приликите; немските примери в
тази група са малко по-експресивно натоварени от българските.
37 немски фразеологизми имат български съответствия със
сходна образна мотивация, в които или цялата конструкция като
цяло наподобява немската, или отделни компоненти от двете
съпоставени структури са едни и същи:
Втора група Нещо се прави с изключително голямо усилие,
водещо до умора се характеризира с количествено съотношение
2:1 на фразеологизмите от немския и от българския корпус.
Регистрирани са 14 фразеологизма със сходна образна мотивация,
като сред тях има изцяло сходни конструкции, но в повечето от
тях само един от компонентите е характерен и за двата
сравнявани фразеологизма.
Трета група Нещо се свършва до край, приключва успешно е
с
приблизително
количествено
съотношение
2:1
на
фразеологизмите от немския и от българския корпус. Характерно
за българските примери в семантичен план е ‘свършената вече
работа’, докато за немския корпус е преобладаващо ‘действието,
което ще приключи; което още се върши, но със сигурност ще
приключи’. Регистрирани са 4 фразеологизма, които могат да се
разгледат като сходни семантични съответствия.
Интересен и много показателен пример са паремиите Halbe
Arbeit ist gar keine Beyer [Половин работа не е работа] = Половин
работа, свършена са казва Икон, Слав. За немскоезичната
културна общност започнатото не е равнозначно на приключено,
докато за българската общност трудното е в началото – докато се
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започне нещо, а след това се приема, че вече започнатото лесно
се довежда до успешен край.
В четвърта група Нещо трябва да се направи; подтикване
към действие фразеологизмите от немския и от българския
корпус са в количествено съотношение 2:1. Тази е групата с наймного примери – както немски, така и български. Регистрирани
са 41 фразеологизма със сходна образна мотивация, в които
предимно само един от компонентите е характерен и за двата
сравнявани фразеологизма.
Пета група Готовност за действие е групата, в която се
откриха най-много разлики по отношение на компонентите в
структурата на фразеологизмите. В българския корпус
преобладават компоненти – соматизми, а в немския такъв изразен
превес не се наблюдава. Количественото съотношение между
немски и български примери в подгрупата е 2:1. Регистрирани са
11 сходни съответствия.
Шеста група Ако нещо не се прави, няма да има резултат,
успех е с приблизително количествено съотношение 1:1. При
съпоставителния анализ са регистрирани 13 сходни съответствия.
Групата се откроява с най-голям брой установени съответствия
със сходна образна мотивация (при съотнасяне с общия брой
фразеологизми в тази подгрупа: 19 немски срещу 13 български) в
рамките на ценността действеност.
Българската културна общност се намира в период на преход
по отношение на ценност действеност, това проличава и от
анализа в количествен план: наблюдават се по-малък брой
ексцерпирани български фразеологизми в сравнение с немските.
Независимо от това, отношението към тази ценност е едно и
също и при двете общности – това се потвърждава както от
обособилите се по време на съпоставянето едни и същи
семантични подгрупи, така и от относително големия брой
сходни съответствия.
Скромност
В немския корпус са обособени две семантични групи (вж. гл.
3.1.2.2). В българския корпус, е разграничена още една група:
Ниска самооценка (вж. гл. 3.2.2.3).
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Първа група Стремеж към скромност, незабележимост
съдържа 12 съответствия със сходна образна мотивация от двата
корпуса, а количественото съотношение на съпоставените
фразеологизми е приблизително 2:1.
Тази група е представена с помощта на шест подгрупи, от
които четири са еднакви.143
Първата подгрупа в немския корпус съдържа фразеологизми с
компоненти названия за природни явления – Wasser [вода], Sonne
[слънце], Wolken [облаци], Wind [вятър], Blitz [мълния,
светкавица], Himmel [небе].144Първа подгрупа в българския
корпус съдържа фразеологизми с компоненти ниско/изниско,
отдолу, долен.
Втората подгрупа в двата корпуса включва фразеологизми с
компонент соматизъм. Открити са два компонента – глава [Kopf]
и крака [Beine], характерни и за двата корпуса.
Третата подгрупа в двата корпуса обхваща фразеологизми с
компонент зооним. В немския корпус такива са Gans [гъска],
Lerche [чучулига], Fisch [риба], Vogel [птица], а в българския
корпус – вол, овца, вълк, сврака.
Няма открити фразеологизми, в чиито конструкции да
присъстват едни и същи зооними. В немските фразеологизми
превес имат названията за птици; в българския корпус
преобладават названията за домашни и диви животни.
Към четвърта подгрупа в немския корпус са отнесени
фразеологизми с компонент Bescheidenheit [скромност], а към
пета подгрупа – фразеологизми, вътрешната структура на които
насочва към християнското тълкуване на ценността скромност.
В българския корпус аналогичната подгрупа е Не показвам,
не парадирам със способностите си, като вътрешната структура
на примерите без компонент скромност също насочва към
ценностна ориентация скромност.
143

Подгрупите в двата корпуса не са с една и съща подредба.
Тази подгрупа има аналог в българския корпус, но там присъства в
група Неодобрително отношение към себеизтъкването, към
самохвалството.
144
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Шеста подгрупа в немския корпус обхваща фразеологизми,
изразяващи убеждението, че който живее скромно, няма да си
има неприятности, и насочващи към препоръката „не се
противопоставяй на по-силен противник!“. Шеста подгрупа в
българския корпус обхваща фразеологизми, изразяващи
убеждението, че човек не трябва да се хвали; който се
самоизтъква, губи.
Във втора група Неодобрително отношение към
себеизтъкването, към самохвалството са регистрирани 56
съответствия. Количественото съотношение на съпоставените
фразеологизми е приблизително 1:1. В немския корпус са
обособени 9 семантични подгрупи, а в българския – 10 подгрупи.
Шест от тях присъстват и в двата корпуса:
1. Подгрупа фразеологизми с компонент hoch [високо], oben
[горе].
2. Подгрупа фразеологизми с компонент зооним.
В немския корпус такива компоненти са: Hühner [кокошки],
Frosch [жаба], Hahn [петел], Esel/Maulesel [магаре], Ziege
[коза], Pfau [паун], Adler [орел], Affe [маймуна], Ochsen
[волове], Lerche [чучулига], Habicht [ястреб], Roß [кон].
В българския корпус се откриват: пуяк, паун, петел, рак,
пате, козле, бълха, жаба, вол, въшка, магаре, сокол, кокошка,
куче, ат, овца.
Едни и същи зооними и в двата корпуса са паун, петел,
коза/козле, жаба, вол, магаре, кокошка, кон/ат.
3. Подгрупа фразеологизми с компонент соматизъм.
В немския корпус се срещат компонентите Mund [уста],
Rücken [гръб], Hals [гърло/врат], Kopf [глава], Nase [нос], Beine
[крака], Augen [очи], Arsch/Hintern [задник], Magen [стомах]
В българския корпус се откриват нос, уши, гърди, врат, очи,
ръка, коляно, крака, уста, глава, дупе/гъз, гръб, чело.
В двата корпуса присъстват компонентите нос, врат, очи,
крака, уста, глава, дупе/гъз, гръб.
4. Подгрупа фразеологизми с компонент название за част
от облекло (дрехи, обувки).
5. Подгрупа фразеологизми с компонент название за
животински крайници.
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В немския корпус са регистрирани компонентите
Maul/Rachen [паст], Schnauze [муцуна], Flügel [крила];
В българския корпус фигурират крила, перки, опашка,
муцуна.
Компонентите крила и муцуна присъстват и в двата корпуса.
6. Подгрупа фразеологизми с компонент название за
елемент от неживата природа:
В немския корпус такива компоненти са Himmel [небе],
Wolken [облаци], Erde [земя], а в българския корпус –
небе, звезди, облаци.
Общи и за двата корпуса са компонентите небе и облаци.
Съпоставителната работа открои убедително сходствата в
отношението на двете общности към ценност скромност.
Основание за това са както разграничените групи, така и
големият брой еднакви подгрупи.
Различието трябва да се търси преди всичко в третата група
от фразеологизми в българския корпус Ниска самооценка – не се
откриха примери, които да потвърдят предположението, че и
германците имат ниска самооценка за себе си.
Мнителност, недоверчивост
Ценността е характерна за двата модела. При сравнителния
анализ се установи, че и в двата корпуса са обособени три
еднакви семантични групи от фразеологизми (срв. 3.1.2.4 и
3.2.2.5).
В първа група Предпазливост количественото съотношение
на немските и българските фразеологизми е 1:1. Регистрирани са
15 съответствия със сходна образна мотивация, в повечето от
които само един от компонентите в съпоставените структури е
един и същ.
В немския корпус са разграничени 4, а в българския – 5
подгрупи, като само подгрупата с компонент зооним е една и
съща в двата корпуса. При това се установи, че няма едни и същи
зооними в структурата на фразеологизми в двата корпуса.
Бикът [der Stier] в немската култура е символ на стабилност
и устойчивост, упоритост при достигане на целта.
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Кучето в българската култура е символ на храброст, вярна
дружба (срв. indigota).
В подгрупа с компонент соматизми в немския корпус
включените фразеологизми с компонент очи [Augen] имат свой
аналог в българския корпус в отделна подгрупа с компонент очи.
Компонент със символно значение в немския корпус е
Schlüssel [ключ], а в българския – стена.
Във втора група Мнителност, недоверчивост са
регистрирани 30 сходни съответствия. Приблизителното
количествено съотношение на фразеологизмите в тази група е
2:1. В немския корпус са обособени 4 подгрупи, а в българския –
6.
В тази група една и съща за двата корпуса е подгрупа с
компонент зооним, като лисица [Fuchs], овца [Schaf] и вълк
[Wolf] се появяват с еднаква символна функция в немските и
българските фразеологизми: лисицата – на лукавство, коварство;
вълкът – на опасност, лош характер и чревоугодство, а овцата –
на наивна невинност, граничеща с глупост.
В подгрупа с компонент соматизми в немския корпус
включените фразеологизми с компонент Augen [очи] имат свой
аналог в отделна подгрупа с компонент очи от българския
корпус.
Наблюдава се също имплицитно присъствие на очи в немски
и в български фразеологизми.
Мнителността, недоверчивостта на двете общности намира
израз в още две подгрупи от фразеологизми в двата корпуса:
1. Подгрупа фразеологизми, насочващи към убеждението,
че който вярва на обещания, остава излъган;
2. Подгрупа фразеологизми, чрез които се препоръчва да се
подбират внимателно близките хора, приятелите.
В българския корпус е разграничена отделна подгрупа с
компоненти Бог – дявол, докато в немския е регистриран само
един пример с компонент Бог.
В немския корпус компонент die offene Tür [отворената
врата] има символно значение незащитеност.
Трета група в двата корпуса е Отношение към
двуличието/лицемерието, фалша. Открити са 16 съответствия
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със сходна образна мотивация. Приблизителното количествено
съотношение на ексцерпираните фразеологизми е 1:1.
Прави впечатление големият брой паремии с двучленна
безглаголна структура в двата корпуса.
За двата корпуса са характерни следните подгрупи:
1. Подгрупа фразеологизми с компонент соматизъм – в
двата корпуса присъстват компонентите сърце [Herz],
лице [Gesicht], уста [Mund].
2. Подгрупа фразеологизми с компонент дявол [Teufel], а в
българския корпус присъстват едновременно и
компонентите ангел, Христос. В двата корпуса тук са
причислени фразеологизми, които не съдържат
компонент дявол в структурата си, но в които привидно
святото всъщност е дяволско, тук концептът
лицемерието е зло е представен от друг ъгъл.
3. Подгрупа фразеологизми с компонент зооним –
характерни за двата корпуса са компонентите куче
[Hund] и вълк [Wolf].
Символните значения на двата зоонима като концепти в
структурите на съпоставените фразеологизми са еднакви в двата
корпуса, а именно: за кучето – „прикрита злонамереност“ и
„агресивност“, а за вълка – „опасност“, „подлост“ и „низост“.
Съпоставителната работа с откритите примери е основание да
се твърди, че и двете общности не вярват лесно и на всеки,
изпитват лоялността и коректността на отсрещния непознат и
подлагат всичко на съмнение. Регистрирани са голям брой
съответствия със сходна образна мотивация – тази ценност е една
от съпоставените ценности с най-голям брой открити
съответствия.
Пестеливост
Пестеливостта е ценност, която присъства в двата модела.
При съпоставителния анализ се установи, че фразеологизмите,
отразяващи тази ценност в двата корпуса са представени с
помощта на шест еднакви семантични групи (вж. гл. 3.1.2.9 и гл.
3.2.2.9).
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В първа група Спестяване, за да се изразходва спестеното
по-късно са регистрирани 5 съответствия със сходна образна
мотивация, в които предимно само един от компонентите е
характерен за двата сравнявани фразеологизма. Количественото
съотношение между немски и български примери в групата е 2:1.
Глаголни компоненти в структурата на фразеологизми от тази
група, изразяващи спестяване, които се срещат в двата корпуса:
- Нем.: sparen [пестя], ersparen [пестя], behalten [запазвам],
hineinstecken [пъхам]
- Бълг.: бера, държа, потурям, спастрям, придобивам.
Въз основа на тези компоненти би могло да се предположи,
че за германците спестяването е предимно запазване,
съхраняване, както и предпазване, докато за българите освен
съхраняване то е и придобиване, т.е. за тях спестеното е като
спечелено.
Спестяването за двете културни общности е начин да се
оцелее в тежки (във финансово отношение) периоди.
В двете общности изразходването е равносилно на изяждане,
т.е. спестеното се изразходва в тежки времена, когато
приоритетът е да се оцелее на всяка цена.
Във втора група Икономичен начин на живот, по-малко
разходи са регистрирани 9 съответствия със сходна образна
мотивация. Количественото съотношение между немски и
български фразеологизми в тази група е 1:1.
В двата корпуса преобладават фразеологизми, израз на
нежелание за харчене.
Икономичният начин на живот, явно присъщ и за двете
общности, намира израз в:
1. По-оскъдно хранене, лишаване от храна;
2. Ограничаване, задоволяване с минимума;
3. Предпазливо изразходване на наличното.
Глаголи компоненти в структурата на фразеологизми от тази
група, изразяващи спестяване, които се срещат в двата корпуса
са:
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Нем.:
festhalten/zuhalten
[държа
здраво],
umdrehen/umwenden [завъртам/ преобръщам], schnallen
[закопчавам] ;
- Бълг.: отделям, давам, връзвам, броя, цепя, свивам се,
стискам, стягам.
В трета група Отношение към парите като източник на
осигуряване на комфортни условия на живот са регистрирани
4 сходни съответствия. Количественото съотношение между
немски и български фразеологизми е 2:1.
В немския корпус в тази семантична група преобладават
примери с компонент парична единица: Batzen, Gulden,
Groschen, Heller, Kreuzer, Pfennig, Taler. В българския корпус
явен превес имат фразеологизми с компонент дявол, душегубци,
душа.
Ексцерпираният материал дава основание да се разграничат
два вида отношение към парите: положително отношение на
немскоезичната и отрицателно отношение на българската
културна общност.
Основна идея, заложена във фразеологизмите от немския
корпус, е: който не оценява и разхищава малкото, което е в
наличност, няма да разполага с много.
В българския корпус е водеща идеята за пагубното влияние
на парите върху човека, върху неговата психика.
Четвърта група Спестяването като процес; отношение
към процеса на спестяване обхваща 10 съответствия със сходна
образна мотивация. Количественото съотношение между немски
и български фразеологизми е 2:1.
Съпоставителната работа с примерите дава основание да се
обобщи, че спестяването и за германци, и за българи се състои в
няколко основни акцента:
1. Спестяването е по-добро от спечеленото, респ. е като
спечеленото, а за българите спестяването е по-добро и от
работата;
2. Като се спестяват редовно малки суми, се стига до цяло
състояние;
3. Пестенето е „заделяне настрана“;
4. Трябва да се пести навреме.
-

208

В пета група Отношение към разточителния начин на
живот са регистрирани две съответствия. Количественото
съотношение между немски и български фразеологизми е 1:2.
Съпоставителният анализ на двата корпуса разкрива, че
харченето без сметка не е присъщо нито за германци, нито за
българи. За немскоезичната общност безогледното харчене води
до обедняване:
- Sparnichts und Habenichts wohnen unter einem Dach Beyer
[Непестенето и нямането живеят под един покрив] = ‘ако
не пестиш, няма и да имаш’.
По-големият брой ексцерпирани български примери позволи
обособяването на четири подгрупи, които нямат аналог в немския
корпус, с изключение на подгрупата с компонент кесия, нем.
Beutel, но примерите от двата корпуса с този компонент не се
приемат като сходни съответствия, тъй като имат различни
фразеологични значения.
Според откритите примери за българите парите притежават
качеството ‘острота’ – те бодат, пробиват, докато за германците
парите не притежават тази особеност, харченето според тях води
до изпразване, нямане.
В българския корпус преобладават фразеологизми с
компонент соматизъм, като значителна част от тях са с
компоненти ръце, пръсти, докато в немския не е регистриран
нито един соматизъм.
Освен това в българския корпус присъстват компоненти
глаголи като бръквам се, хвърлям, ударил, държи, вържа, в
които също е заложен концептът ръце/пръсти.
За българите разточителството е свързано също с приемане на
голямо количество храна – откриват се редица български
фразеологизми с компонент название за храна, външната
структура на които да насочва към ‘консумиране в изобилие’. В
немския корпус не са регистрирани аналогични примери.
Глаголи компоненти в структурата на фразеологизми от тази
група, изразяващи ‘пилеене, прекомерно харчене’, които се
срещат в двата корпуса:
- Нем.: verwichsen [пропилявам, профуквам], (ohne Maß)
geben [давам (без мяра)], ausgeben [харча]
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- Бълг.: хвърлям, изхвърлям, изпухвам, отиват.
В двата корпуса е регистриран по един фразеологизъм, израз
на положително отношение към харченето на по-големи суми.
В шеста група Пестене – разхищаване има примери в двата
корпуса, изразяващи специфичната връзка между процеса на
спестяване и този на прекомерното харчене: когато се разхищава
повече, отколкото се пести, резултатът е отрицателен.
В тази група не са регистрирани съответствия със сходна
образна мотивация.
Отношението на двете общности към ценност пестеливост е
сходно в много голяма степен. Еднаквите групи, обособили се по
време на работата с корпуса, както и регистрираните
съответствия са основание да се твърди, че както германци, така
и българи искат да пестят, не гледат с добро око на
разхищаването, на ненужното пилеене на пари и оценяват
тяхната стойност.
Прецизност
Ценност прецизност присъства в двата модела. Обособени са
три семантични групи, характерни за двата корпуса (вж. гл.
3.1.2.13 и гл. 3.2.2.10).
В първа група Прецизиране, оформяне на нещата до
последния детайл; педантизъм са регистрирани 11 сходни
съответствия. Количественото съотношение на ексцерпираните
фразеологизми в групата е 1:1. Тук са обособени три подгрупи от
фразеологизми в немския корпус и шест подгрупи от
фразеологизми в българския корпус.
От тези подгрупи характерни и за двата корпуса са две
подгрупи – с компонент зооними и с компонент соматизми.
В немския корпус се срещат зооними като Fliege [муха], Laus
[бълха], Mücke [комар], Kamel [камила], а в българския – гарга,
куче, бълха, вол/волове, бик, теле, кон.
Компонент на фразеологизми и в двата корпуса е бълха/Laus.
Немски фразеологизми съдържат соматизми като Haar, Haare
[коса/косъм], Herz [сърце], Nieren [бъбреци], Zahn зъб [Zahn]; в
българския корпус фигурират като компоненти глава, крака,
пети, зъби, пръсти.
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Компонент зъб/зъби/Zahn/Zähne присъства в структурата на
фразеологизми от двата корпуса.
В немския корпус преобладават фразеологизми с компоненти
названия за вътрешни органи, а в българския – за различни части
на тялото, крайници.
За германци, както и за българи прецизността се изразява в
това, нещо да се претегли, да се погледне внимателно.
За германците прецизността включва и това, нещо да се
погледне от всички страни, както и да се измери и да се прегледа.
Втора група Внимателно предварително обмисляне, преди
да се започне някаква работа включва малък брой
фразеологизми в двата корпуса, като количественото им
съотношение е 3:1. Регистрирани са две съответствия.
В двата корпуса превес имат фразеологизми, израз на
препоръката, че човек не трябва да прибързва, а да обмисля
действията си.
В трета група Неодобрително отношение към прекалено
бързите и повърхностни занимания, които водят до
пропускане на важни детайли са регистрирани 17 съответствия.
Количественото съотношение на съпоставените фразеологизми е
1:1. Разграничени са две подгрупи немски и пет подгрупи
българскифразеологизми. От тях подгрупа с компонент зооним
присъства в двата корпуса.
Немският корпус съдържа компоненти като Gaul [кон],
Henne [кокошка], Kalb [теле], Ochsen [волове], Bär [мечка], а
българският – кон/кобила, кучка, таралеж, волове, котка,
кокошка, пилета, риба, мечка.
Едни и същи зооними в двата корпуса са Gaul/кон,
Henne/кокошка, Ochsen/волове, Bär/мечка.
Компонентите зооними в предложените фразеологизми нямат
символно значение и в двата корпуса.
Три подгрупи в българския корпус биха могли да се
съпоставят с една подгрупа от немския:
1. В български корпус:
- фразеологизми, насочващи към убеждението, че което
става бързо, не е качествено;
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фразеологизми, изразяващи идеята, че който бърза, не
стига навреме;
- фразеологизми, потвърждаващи обстоятелството, че само
този, който не бърза, стига до крайна точка/приключва
определена работа с успех.
2. В немския корпус: фразеологизми с компонент Eile
[бързина], eilig [бързо], hastig [бързо], geschwind [бързо],
schnell [бързо], Eilen/Übereilen [прибързване].
В двата корпуса не е обособена подгрупа фразеологизми с
компонент част на човешкото тяло – въпреки наличието на
примери в двата корпуса, броят им не позволява обособяване в
отделна подгрупа.
Интерес предизвикват фразеологизми с компонент Zähne
[зъби]. В немския корпус е открит един фразеологизъм с
компонент Hals [врат], а в българския – един с компонент крака.
Имплицитно концептът крака е заложен в структурата на
български фразеологизми с помощта на компоненти глаголи.
Сходствата по отношение на ценност прецизност имат явен
превес над различията.
Нежеланието да се прибързва; стремежът да се обърне внимание
на всеки важен детайл са присъщи и за двете културни общности.
Немската прецизност обаче би могла да се характеризира като поекстремно проявяваща се.
-

Насоченост към настоящето
Отношението към времето е специфична характеристика на
всяка култура. То не може да се интерпретира едностранно. То е
комплексно измерение, затова е необходим подходящ
комплексен подход за неговото описание, а в случая и сравнение.
Тази особеност наложи и обособяването на четири семантични
групи в двата корпуса. Три от тях присъстват в двата корпуса: 1.
Изрази за интензивно действие; нещо се прави много бързо 2.
Специфично отношение към времето 3. Насоченост към
настоящето (вж. гл. 3.1.2.8 и гл. 3.2.2.11).
Само за немския корпус е характерна група Насоченост към
бъдещето; способност за планиране в дългосрочен план, а само
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за българския – група Специфично отношение към времето:
полихронност.145
Първа група Изрази за интензивно действие; нещо се прави
много бързо обединява фразеологизми в количествено
съотношение 2:1. Регистрирани са 20 съответствия със сходна
образна мотивация.
В немския корпус са обособени шест подгрупи, в българския
– пет (тези пет подгрупи са еднакви за двата корпуса). Различна е
подгрупа фразеологизми с компонент дявол в немския корпус; в
българския е регистриран само един фразеологизъм с компонент
дявол.
Първа подгрупа фразеологизми с с компонент зооним в
немския корпус е представена с компоненти като Katze [котка],
Affe [маймуна], Wiesel [невестулка], Vogel [птица], Schwein
[прасе]; имплицитно е заложен концепт кон. В българския корпус
фигурират заек, кошута, птица.
Различни зооними в двете културни общности имат
символното значение бързина. Компонентът птица е общ в двата
корпуса.
Втора подгрупа включва фразеологизми с
компонент
соматизъм:
- Нем.: Hals [гърло], Kopf [глава], Zahn [зъб], Wickel
[перчем/коса], Rücken [гръб], Arm [мишница], Nägel
[нокти], Hand [ръка], Arsch [задник], Knie [коляно], Beine
[крака], Hacken [пети]:
- Бълг.: крак, ръка, пети, глава, задник.
Всички български компоненти са компоненти в немския
корпус.
Трета подгрупа обхваща фразеологизми с компонент
название на природно явление. Компоненти в двата корпуса са
мълния и вятър.
Четвърта подгрупа включва фразеологизми с компонент
Dampf [пара].
145

Съответните групи са описани в гл.„Ценности на немската културна
общност, фиксирани във фразеологията”, респ. гл. „Ценности на
българската културна общност, фиксирани във фразеологията”.
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Пета подгрупа е представена от фразеологизми с компоненти
като qualmen [дими], brennen [гори], rauchen [пуши] в немския
корпус, и от фразеологизми с компоненти дим, огън,
пушек/пушилка – в българския корпус.
В двата корпуса е регистриран един фразеологизъм с
компонент приказен елемент:
- Нем.: Siebenmeilenstiefel [скороходни ботуши];
- Бълг.: вълшебна/магическа пръчка.
Втора група Специфично отношение към времето включва
немски и български фразеологизми в количествено съотношение
1:1. Регистрирани са 15 сходни съответствия. Тази група
обединява фразеологизми, в които е изразена монохронността в
отношението към времето:
- в немския корпус времето [die Zeit] ‘профучава’
[verfliegt], ‘не чака’ [wartet auf niemand], ‘изтича’
[verfließt], ‘гори под стъпалата’ [brennt unter den Sohlen];
- в българския корпус времето ‘хвърчи’, ‘не чака’, ‘не
може да се спре’, ‘не се връща’.
За двете културни общности времето е пари и подобно на
парите:
- в немския корпус: ‘може да се изгуби’, ‘да се открадне’,
‘да се спечели’, ‘не бива да се прахосва’;
- в българския корпус: ‘може да се изгуби’, ‘да се спести’,
‘да се спечели’.
Разликата се открива само по отношение на кражбата на
време: то се краде само според германците. Кражба на време
според тях се осъществява и когато се бездейства.
Безполезното прекарване на времето в двете културни
общности е равносилно на неговото убиване.
В трета група Насоченост към настоящето немските и
български фразеологизми са в количествено съотношение
1:1.Регистрирани са 6 съответствия. В немския корпус са
обособени две подгрупи, които присъстват също в българския
корпус:
1. Фразеологизми със значение ‘човек не трябва да отлага
работата си за по-късно’
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2. Фразеологизми със значение ‘настоящето е сигурно,
бъдещето – не е’.
В българския корпус, освен горепосочените, са разграничени
още две подгрупи:
1. Фразеологизми със значение ‘бъдещето е неизвестно’.
2. Фразеологизми със значение ‘важно да бъдем, да живеем
сега, днес’.
Регистрирани са два цвята със символно значение:
- Нем.: rot [червено] – със символно значение жив, здрав;
- Бълг.: черно – с две символни значения песимизъм и
неяснота, неизвестност.
Съпоставителната работа с двата корпуса изведе на преден
план приликите в отношението на двете културни общности към
времето.
Потискане на чувства и желания
Потискане на чувства и желания е ценност, която
присъства в двата модела. При съпоставителния анализ се
установи, че фразеологизмите, отразяващи тази ценност в двата
корпуса са представени с помощта на четири еднакви групи (вж.
гл. 3.1.2.11 и гл. 3.2.2.6).
В първа група Задоволяване с минимума количественото
съотношение между немски и български примери е 1:1.
Регистрирани са 10 съответствия със сходна образна мотивация.
В немския корпус в рамките на тази група са обособени 4, а в
българския – 6 подгрупи от фразеологизми.
Сходствата се отнасят до няколко подгрупи:
Първа подгрупа включва фразеологизми с компонент
названия за храни:
- Нем.: Brot [хляб], Käse [сирене], Fleisch [месо]
- Бълг.: хляб, комат, сухи кори, гозба, боб.
Хлябът присъства в двата корпуса като символ par
excellence. Основните нужди (минимумът) на двете културни
общности са свързани с изхранване, прехрана.
За българите минимумът включва и облекло: немалка част от
български фразеологизми са с компонент названия за дрехи или
са с външна структура, предизвикваща асоциации за дрехи.
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Втора подгрупа включва
фразеологизми с компонент
зооним:
- Нем.: Pferd [кон], Schwalben [лястовици], Spatzen
[врабчета], Taube [гълъб], Fliegen [мухи];
- Бълг.: риба, рак, кокошка, сврака, кон, мечка, врабчета,
заек, куче.
Компоненти, характерни и за двете подгрупи, са кон и
врабчета. Не е открито символно значение на компоненти
зооними в двете подгрупи.
Фразеологизмите с компонент врабчета се отнасят към
различни подгрупи: немският пример – към подгрупа №4, а
българският – към подгрупа №3 (вж. гл. 3.1.2.11 и гл. 3.2.2.6).
Трета подгрупа включва фразеологизми, израз на
убеждението, че който иска много, изгубва и малкото, което има;
получава малко; нищо не получава.
Четвърта подгрупа обхваща фразеологизми, насочващи към
препоръката ‘задоволù се с това, с което разполагаш’.
Различията се свеждат до няколко основни момента:
1. В немския корпус са обособени две подгрупи, които
нямат аналог в българския корпус:
- човек трябва да е умерен в исканията си
- човек не трябва да е алчен.
2. Само
в
българския
корпус
са
регистрирани
фразеологизми, външната структура на които изразява
примирение: който не разполага с нищо, той няма и какво
да изгуби.
Въз основа на работата с фразеологизми от корпуса може да
се предположи, че за германците е водеща идеята, че не трябва
да се задоволяват всички прищевки, т.е. доминираща е
умереността в исканията, докато за българите задоволяването с
минимума е по-скоро резултат от примиренческо отношение, то
е начин да се оцелее; в основата си то е принудително.
Българинът по принцип не иска да се задоволява с малкото;
той винаги е живял бедно, пестеливо, но не защото така е искал, а
защото е бил принуден от обстоятелствата. В подкрепа на това е
обстоятелството, че в българския корпус компонентите глад и
гладен присъстват в 6 ексцерпирани фразеологизми, компонентът
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няма – също в 6 фразеологизми. Компонентите Hunger [глад],
hungrig [гладен] не са открити в немския корпус, но два примера
са с компонент arm [беден]. Немските фразеологизми с
компонент nichts [нищо] са 3 на брой.
Вътрешната мотивираност и самоконтрол на германците
правят възможно задоволяването с минимума, което е свързано с
потискане на чувствата и желанията на индивида.
Четирите еднакви подгрупи в рамките на тази група са
основание за заключението, че сходствата в отношението на
двете общности преобладават над различията.
Втора група Търпение включва немски и български
фразеологизми в приблизително количествено съотношение 2:1.
Регистрирани са 17 съответствия със сходна образна мотивация.
В българския корпус фразеологизмите са обединени в 6
подгрупи, една от които обхваща глаголи, обогатяващи
семантичното поле на глагола търпя: тегля, пъшкам, преглъщам,
стискам. В немския корпус тези глаголи, диференциращи
семантичното поле на глагола търпя, образуват шест подгрупи.
В
немския
корпус
фразеологизми
с
компонент
Geduld/geduldig [търпение/ търпелив] образуват отделна
подгрупа.
Кръстът като компонент във фразеологизми и в двата
корпуса има едно и също символно значение, той е символ par
excellence в двете култури.
В българския корпус символна функция притежава венецът
от тръни.
Други компоненти на български фразеологизми със символно
значение са
- зооними: магаре, заек, бивол;
- числа: три, шест.
Числа със символно значение в немския корпус не са
открити; регистриран е само един пример със зооним агне, в
който агне е със символно значение безнадеждност,
безизходност.
В двата корпуса са регистрирани фразеологизми, насочващи
към убеждението, че чрез търпение могат да се постигнат
(скрити) цели.
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В българския корпус е обособена подгрупа от фразеологизми,
изразяващи безизходица.
В немския корпус е регистриран само един фразеологизъм,
израз на безизходност.
Търпението на агнето е символ на безнадеждност, докато
това на бивола в българското съответствие се интерпретира като
символ на много голямо търпение.
Специфични паралели могат да се потърсят във
фразеологизми с компонент Geduld [търпение] в немския корпус
и компонент време в аналогични български фразеологизми.
Въз основа на съпоставителната работа с откритите
фразеологизми могат да се направят следните изводи:
1. Търпението за българите е преди всичко начин за
оцеляване и в по-малка степен – начин за постигане на
определени (скрити) цели.
За българите потискането на чувствата и желанията е
свързано в много по-голяма степен с вековете потисничество,
наложено отвън, със сила.
2. Търпението за германците е преди всичко начин за
постигане на определени цели, но то е също начин за
оцеляване.
За германците потискането на чувствата и желанията е поскоро израз на вътрешен самоконтрол, вътрешна мотивация.146
3. За германската общност са специфични два акцента, без
български аналог в корпуса:
- търпение, основано на надежда
- търпение, свързано със самоконтрол: регистрирани са
фразеологизми, в които се призовава човек да не се
оплаква.
В
трета
група
Съобразяване
с
общественото
мнение/обществените норми не са регистрирани сходни
съответствия. Немските и българските фразеологизми са в
количествено съотношение 2:1.

146

Открива се връзка между тези две ценности в немския модел.
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Фразеологизмите в немския корпус са израз на две основни
убеждения:
- човек е ограничен в действията си от обществените
порядки;
- обществените норми, правила трябва да се спазват,
въпреки нежеланието ни.
Фразеологизмите в българския корпус разкриват по-скоро
примиренческо отношение, а не желание да се спазват
обществените норми.
На базата на други примери от българския корпус може да се
изкаже предположението, че спазването на норми и порядки не е
системно.
Друго предположение: германците са по-склонни да се
съобразяват с обществените норми, с общественото мнение
(въпреки нежеланието си), отколкото българите, като при
германците това съобразяване е вследствие на вътрешен
самоконтрол, а при българите е по-скоро израз на примиренческо
поведение, поради липса на друга алтернатива – самоконтролът
при тях не е двигател, водещ до съобразяване. Това
обстоятелство би могло да се обясни с това, че през годините на
робството българинът непрекъснато е желаел да се опълчи срещу
наложените пряко волята му норми и правила, той не е бил
съгласен с тях, дори външно да е показвал примиренческо
отношение, съзнателно той никога не се е съобразявал с тях.147
Четвърта група Покорство, примирение включва немски и
български фразеологизми в количествено съотношение 1:3.
Регистрирани са 7 сходни съответствия.
Ексцерпираните фразеологизми разкриват отговора на
въпроса: „Какво е примирението за германци и за българи?” За
двете културни общности то е:
1. Начин да се избегнат евентуални неприятности.
147

Тук се открива връзка с ценност отношение към закона в
българския модел: ако законите в Османската империя не са били в
полза на, а са действали срещу поробените българи, кой може да очаква
те да бъдат спазвани? Това може да е една от причините, поради които
за българина Законът е врата в полето, кой е луд, да минава през нея.
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2. Начин за справяне с житейски трудности; начин да се
оцелее.
Примирението за германците е и начин да се постигнат
(скрити) цели.
Примирението, покорството за българите може да бъде
следствие на безпомощност. Израз на тази безпомощност са
повечето фразеологизми с компонент соматизъм в българския
корпус.
Единствено в тази група българските примери са повече от
немските.
Съпоставителната работа е основание да се твърди, че
българите в много по-голяма степен са склонни да се примирят,
да се подчинят, отколкото германците (които биха отстъпили, за
да постигнат преди всичко крайната си цел). За българите
покорството е преди всичко израз на безпомощност.
Асертивност
Ценност асертивност присъства в двата модела. Открити са
36 съответствия със сходна образна мотивация. В немския корпус
са обособени шест групи, а в българския – две по-големи групи,
втората от които също включва шест подгрупи (вж. гл. 3.1.2.12 и
гл. 3.2.2.13).
Група Асертивност с необходимата толерантност към
чуждата гледна точка от немския корпус е в опозиция на
българска подгрупа Твърдост, граничеща с нетолерантност.
В немския корпус:
- Zu scharf schneidet nicht, zu spitz sticht nicht Beyer [твърде
остро не се реже, твърде остро не се боде] = ‘трябва да се
прояви необходимата толерантност, разбиране’
докато в българския:
- отрязвам го с ножица/с нож Нич, Слав ‘категоричен съм
в мнението си или в решението си, не търпя никакво
възражение’.
В немския корпус са регистрирани фразеологизми, израз на
‘търсене на компромисни решения’:
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der Sache näher kommen Röh [идвам по-близо до работата]
= ‘когато се търсят компромисни решения при някакъв
спор’
а в българския такъв компромис е невъзможен:
- до кръв (се стига) Нич ‘когато при спор се стигне до
убийство’.
В немския корпус се предпочита деликатно отношение:
- Man sei der Sachen Feind und des Mannes Freund Beyer
[Човек трябва да бъде враг на предмета и приятел на
човека] = ‘човек трябва да е толерантен към мнение,
различно от неговото’,
докато в българския доминира грубо отношение:
- не цепя басма Нич ‘рязък, груб съм към някого, не се
интересувам, дали ще го обидя с държанието си’.
Преборването с чуждо мнение, отстояването на собствените
позиции в немски фразеологизми би могло да се осъществи, като
се приложи мек подход, а в български фразеологизми
отстояването на собствената гледна точка се осъществява чрез
невъздържана, агресивна реакция.
Две групи от немския корпус присъстват като подгрупи в
българския:
1. Фразеологизми с компонент соматизъм.
В немския корпус фигурират компонентите Augen [очи],
Finger [пръсти], Haar/Haare [коса/коси], Zähne [зъби], Haut
[кожа], Stirn [чело], Kopf [глава], Fuß [крак], Schulter
[рамене/плещи], Rücken [гръб], Nacken [врат].
В българския корпус се откриват гръб, глава, уста, врат,
очи, зъби, кожа.
Едни и същи компоненти и в двата корпуса са очи, зъби,
кожа, глава, гръб, врат.
Преобладават немски и български конструкции с компонент
глава [Kopf].
2. Фразеологизми с компонент зооним:
- Нем.: Pferd [кон], Hunde [кучета], Wurm [червей], Ochse
[вол];
- Бълг.: котка, кон, магаре, муха, мравка, кучка, мечка.
-
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Компонентите кучета/кучка/ Hunde и кон/ Pferd са
характерни за двата корпуса.
Два различни компонента: Ochse [вол] в немския и мечка – в
българския корпус,
са носители на символното значение
упорство, непреклонност.
Същото символно значение имат и компонентите Hund [куче]
и Wurm [червей] в немския корпус, както и компонентите котка
и кучка в българския корпус.
Кучето като символ на упорство, непреклонност присъства
във фразеологизми в двата корпуса.
В немски и в български фразеологизми неотстъпчивостта,
упоритото придържане към собственото мнение намира
израз във фразеологизми като:
- nur über meine Leiche! Fried, Röh [само през трупа ми]
‘абсолютно съм против, няма да го допусна в никакъв
случай!’ = Само през трупа ми! Ник-Гъл
- ein Scharmützel ausfechten Röh [водя престрелка] ‘водя
словесен двубой с нкг.’ = влизаме в схватка, в престрелка
Ник-Гъл
- jemandem nichts schuldig bleiben Röh [не оставам длъжен
на някого] ‘реагирам на нечие словесно нападение по
същия начин, със същата острота’ = не оставам длъжен
(на някого) Нич.
В немския корпус е важно, че всяко действие си има
противодействие,
а в българския корпус целта е да се надделее на всяка цена,
винаги да се намери подходящ отговор.
Въз основа на ексцерпираните фразеологизми биха могли да
се направят следните предположения:
1. Неотстъпчивостта се проявява в по-умерена форма в
примери от немския корпус.
2. Стремежът да се надделее на всяка цена е по-характерен
за примери от българския корпус.
3. Отбраняването, противодействието с цел защита е потипично в немски фразеологизми, докато в българските
преобладава нападението.

222

4. Толерантността, деликатността при отстояване на
собствените позиции е характерна предимно за примери
от немския корпус, докато нетолерантното отношение
доминира във фразеологизми от българския корпус.
Отношение към закона
Регистрирани са 35 съответствия със сходна образна
мотивация.
В немския корпус са обособени осем групи, а в българския –
две по-големи групи. Първа група неприлагане, неспазване,
заобикаляне на закона от българския корпус съответства на
седма група неспазване на закона, нарушаване на правилата в
немския корпус (вж. гл. 3.2.2.4 и гл. 3.1.2.5).
Българските фразеологизми от първа група са разпределени в
6 подгрупи, две от които присъстват в двата корпуса:
1. Фразеологизми с компонент Recht [право], Gebot
[заповед] (в немския корпус) и с компонент закон (в
българския корпус).
2. Фразеологизми
с
компоненти
криво/накриво,
изкривявам.
В немския корпус е регистриран само един фразеологизъм,
израз на това, че нещо се прави не по общоприетите правила, а
чрез използване на протекции. В българския корпус е обособена
отделна подгрупа с такива фразеологизми.
В немския корпус са включени няколко фразеологизма, израз
на корумпираност, докато в българския има разграничена отделна
подгрупа.
Втора група Спазване на закона, на правилата в българския
корпус включва десет примера, които имат семантичен аналог с
фразеологизми в първа и втора група в немския корпус:
1. Фразеологизми с компонент право, прав, правилно/
Recht, recht.
2. Фразеологизми с компонент закон.
Интерес от съпоставителна гледна точка представляват
ексцерпирани фразеологизми, в които присъстват едни и също
компоненти във външната им структура, но се наблюдава
противопоставяне в семантичен план.
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В двата корпуса са регистрирани по един фразеологизъм с
компонент зооним: Schwein/ свиня.
В двата корпуса са открити примери, израз на недоволство от
прилагането на закона.
Отношението към закона на двете културни общности до
голяма степен е разнопосочно. С положителен знак е маркирана
преобладаващата част от немските примери от корпуса, а с
отрицателен знак – повечето от българските фразеологизми.
Доминиращ стремеж в примерите от българския корпус е да
се заобиколи нещо, да се сгази нещо, да се затворят очите пред
нещо, да се пусне нещо в ръката, да се напълни с нещо джоба; в
немския корпус се работи по предписание, според канона; подобре е да се куца по правия, а не да се язди по грешния път;
законът трябва да се следва, а ако няма наказание, няма и страх;
при еднаква вина и наказанието е еднакво; а когато нещо е
спорно, договорът слага край на всички спорове.148
Вяра в собствените сили
В двата корпуса са обособени по пет еднакви групи (вж.
гл. 3.1.2.6 и гл. 3.2.2.17).
В първа група Нещо се прави добре, уверено има
подгрупа, която присъства и в двата корпуса: фразеологизми с
вътрешна структура ‘опитен съм по отношение на нещо’. Не са
открити съответствия със сходна образна мотивация.
Втора група Стремеж към независимост включва малко
фразеологизми в двата корпуса, в чиято структура основен
компонент е Beine/Füße [крака]. В тази група са открити три
съответствия със сходна образна мотивация.
В двата корпуса за тази семантична група са открити по един
фразеологизъм с компонент Brot/хляб.
Хлябът е със символно значение независимост,
самостоятелност.

148

Маркираните в курсив места в последния абзац са част от
фразеологизми.
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Трета група Изтъкване на собствените качества включва
две подгрупи в немския корпус и три подгрупи в българския
корпус.
В немския корпус се открояват фразеологизми със значение
‘човек трябва да показва знанията и уменията си’, както и
фразеологизми с вътрешна структура ‘човек не трябва да бъде
срамежлив’.
В българския корпус присъстват само такива, в които се
акцентува на това, че някой превъзхожда, надминава
(значително) някого със своите постижения. Въз основа на
примерите би могло да се обобщи, че себеизтъкването е
отличителна черта на българите, докато германците не обичат да
се самоизтъкват.149
Четвърта група Човек трябва да разчита предимно на себе
си, на своите сили и възможности е представена с помощта на
шест подгрупи в немския корпус и две подгрупи в българския
корпус.
От тях еднакви за двата корпуса са:
1. Подгрупа с фразеологизми с компонент соматизъм,
вътрешната структура на които е израз на препоръката, че
човек трябва да разчита преди всичко на своите
възможности.
В немски корпус се откриват компонентите Hände [ръце],
Beine/Füße [крака], Kopf [глава], Haut [кожа], Arsch [задник],
Elle [лакът].
В български корпус са регистрирани кръст и ръце.
Компонент, който присъства в конструкции и в двата корпуса
е Hände /ръце.
2. Подгрупа с фразеологизми с компонент зооним,
обединени от убеждението, че всеки трябва да разчита на
себе си.

149

Този извод се е наложил и в културологични проучвания (срв.
Попова 2006:53; Минков 2007а:236).
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В немския корпус присъстват компонентите Hund [куче],
Kuh [крава], Katze [котка], Ochse [вол], Hase [заек], Pferd [кон],
Ziegenbock [козел].
В българския корпус се откриват компонентите вълк и
кокошка.
В пета група Човек не трябва да разчита на чужда помощ,
на чужди сили и възможности и в двата корпуса са включени
фразеологизми, според които ако човек разчита на чужда помощ,
се проваля, както и че чуждата помощ не е за препоръчване.
Ценност вяра в собствените сили и възможности присъства
в двата модела, но в немския модел заема една от водещите
позиции, докато в българския тя не е толкова доминираща.
Целеустременост
В немския корпус се разграничават четири, а в българския
корпус – три семантични групи. Различна е група Подтикване
към реализиране на запланувани цели в немския корпус (вж. гл.
3.1.2.10 и гл. 3.2.2.20).
Първа група Стремеж към постигане на цели обхваща
шест подгрупи в немския корпус и две подгрупи в българския
корпус.
В тази група са открити пет съответствия със сходна образна
мотивация.
Втора група Непреклонност при постигане на цели
включва три подгрупи в немския корпус и две подгрупи в
българския корпус.
Открити са три съответствия със сходна образна мотивация.
В трета група Постигане на цели са открити немски и
български фразеологизми, чиято външна структура е израз на
‘достигане на нещо с изстрел’.
Интерес буди обстоятелството, че в тази група в немския
корпус преобладават фразеологизми, чиято външна структура
изразява ‘пробив, изстрел’, което предизвиква асоциации за
ловуване, докато във български фразеологизми външната
структура препраща към битови дейности – тъкане, печене.
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Ценност целеустременост не заема близки позиции в двата
модела – в немския модел е сред водещите десет ценности,
докато в българския заема едно от последните места.
Признание според компетентност и индивидуални заслуги
В двата корпуса са обособени едни и същи семантични групи
(вж. гл. 3.1.2.16 и гл. 3.2.2.21). Българската културна общност е в
преход към тази ценност – в подкрепа на това обстоятелство е помалкият брой ексцерпирани български фразеологизми, отражение
на тази ценност.
Първа група Оценяване според компетентност и
индивидуални качества включва шест подгрупи в немския
корпус и три подгрупи в българския корпус. Регистрирани са 15
съответствия със сходна образна мотивация.
Три подгрупи са еднакви в двата корпуса:
1. Подгрупа с фразеологизми, израз на желанието „всеки да
се оцени според заслугите; според направеното от него”.
2. Подгрупа с фразеологизми, в които се изтъква, че хората
не трябва да се оценяват по външни белези, а по
личностни качества.
3. Подгрупа с фразеологизми с компонент зооним:
- Нем.: Hund [куче], Pferd [кон], Esel [магаре], Vogel
[птичка];
- Бълг.: вол, овца, мечка, кон, сврака, сокол.
Кон/Pferd присъства като компонент в двата корпуса.
Във втора група Разграничаване на работа и лични
взаимоотношения в двата корпуса се открояват едни и същи
подгрупи (едната от тях е формулирана по различен начин в
двата корпуса, но съпоставените фразеологизми са с едно и също
фразеологично значение).
1. Подгрупа с фразеологизми с компоненти Verwandte
[роднини], Freunde [приятели], насочващи към
препоръката да не се прави бизнес с роднини/приятели.
2. Подгрупа с фразеологизми, израз на препоръката да се
разграничават лични и работни взаимоотношения:
- Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps Beyer [Службата
е служба, ракията е ракия ] = Служба не е дружба Слав
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Stiehlt mein Bruder, so hängt ein Dieb Beyer [ Краде ли брат
ми, то (на въжето) увисва крадец] = Ако ще би и брат ми
– няма да му гледам хатъра Слав.
В тази група са регистрирани 6 сходни съответствия.
Независимо, че българската общност се намира в преход към
тази ценност, отношението ù към нея в голяма степен е сходно с
това на германската общност. В подкрепа на това предположение
са
обособените семантични групи и подгрупи в двата
съпоставени корпуса, както и регистрираните 21 съответствия със
сходна образна мотивация.
-

Организираност, чувство за ред и дисциплина
В двата корпуса са обособени по две семантични групи (вж.
гл. 3.1.2.14 и гл. 3.2.2.22).
В първа група Ред в двата корпуса се открояват
фразеологизми с компонент Ordnung [ред].
Втора група Дисциплина обединява две подгрупи в немския
корпус и три подгрупи в българския корпус.
Две от тях са еднакви за двата корпуса:
1. Подгрупа с фразеологизми с компоненти названия за
различни средства за наказание, използвани предимно в
миналото.
В
немския корпус фигурират компонентите Fuchtel
[калъчка/камшик], Rute [пръчка], Peitsche [камшик].
В българския корпус се откриват тояга и дилаф.
2. Подгрупа с фразеологизми с компоненти Zaum, Zügel,
Kandare [юзда/юзди/мундщук на юзда]. Те представляват
значителна част в двата корпуса.
Регистриран е само един немски фразеологизъм с компонент
Strafe [наказание].
В българския корпус няма регистриран пример с такъв
компонент.
Ценност организираност, чувство за ред и дисциплина е на
една от последните позиции в немския и на последна позиция в
българския модел.
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Прословутото чувство за ред и дисциплина на членовете
на немскоезичната общност не се потвърждава категорично чрез
корпуса от открити фразеологизми в тази работа. Като причина за
това би могло да се изтъкне твърдението на някои културолози,
че всъщност германците не винаги са обичали реда. Този процес,
изключително мащабен в Германия след XVI век, насочен към
възпитание в ред и добри нрави е протекъл с голямата помощ на
проповеди, поучения, басни, стихове и сентенции (срв. Bausinger
2009:83 и сл.).
3.3.2 Противоположни ценностни ориентации от двата модела
Шест ценности от българския модел са в опозиция на
ценности от немския модел. Противопоставени са фразеологизми
от отделни семантични групи (немски/български), обособени в
рамките на всяка една от съпоставените ценности. 150
Ценности от немския
модел
Действеност
Вътрешен самоконтрол
Директност

Ценности от българския модел
Пасивност, бездействие
Външен контрол
Индиректност

Дистанцираност
Признание според
компетентност

Гостоприемство
Признание според статус
и индивидуални заслуги
Приспособяване

Равнопоставеност

150

При подредбата на двойки противоположни ценностни ориентации в
изследването количественият принцип се приложи изцяло само спрямо
ценностите от немския модел, тъй като при две ценности от българския
модел, които са в опозиция на съответни ценности от немския модел, не
бе възможно прилагането на този принцип (ценност индиректност и
ценност приспособяване).
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Действеност (немски модел) – пасивност, бездействие
(български модел)
При тази опозиция ексцерпираните немски и български
фразеологизми са противопоставени по фразеологично значение,
като в повечето от случаите един от компонентите в структурата
присъства в двете конструкции.
Фразеологизмите от корпуса за ценност действеност от
немския модел са групирани в шест групи (вж. гл. 3.1.2.1)
Фразеологизмите от корпуса за ценност пасивност, бездействие
от българския модел са групирани в осем групи (вж. гл. 3.2.2.2)
Противопоставени са немски и български фразеологизми от
отделни групи:
1. Група Нещо се свършва успешно до край – група
Действие, което не се извършва до край :
1.1. Фразеологизми,
насочващи
към
концепт
приключвам работа – концепт не приключвам
работа.
1.2. Фразеологизми с компонент Nägel/гвоздей.
1.3. Фразеологизми,
насочващи
към
концепт
приключвам успешно – концепт отказвам се
(компонент вървя направо – компонент свръщам).
1.4. Фразеологизми с компонент unterwegs/на път.
1.5. Фразеологизми с компонент Arbeit/ работа.
1.6. Фразеологизми с компонент Haus [къща] –
компонент кале/крепост .
2. Група Готовност за действие – група Нежелание
за извършване на действие:
2.1. Фразеологизми с компонент Hände/ ръце.
2.2. Фразеологизми,
насочващи
към
концепт
енергичност,
инициативност
–
концепт
ленивост.
2.3. Фразеологизми с компонент Tanz [танц]/ хоро.
2.4. Фразеологизми с компонент Hand – Hände/ ръка
– ръце.
2.5. Фразеологизми с компонент kopfüber [презглава]
/глава.
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2.6. Фразеологизми с компонент Arbeit /работа.
3. Група Нещо се прави – група Бездействие :
3.1. Фразеологизми с компонент Finger/пръст.
3.2. Фразеологизми,
насочващи
към
концепт
изцапване (при действие и при бездействие).
3.3. Фразеологизми, насочващи към концепт въртя се
(винаги в движение – суетя се, мотая се).
3.4. Фразеологизми
с
компонент
работещи
ръце/Hände – компонент скръстени ръце.
3.5. Фразеологизми с компонент Beine/ крака.
3.6. Фразеологизми с компонент sitzen/седя.
3.7. Фразеологизми с компонент sich legen/лягам.
4. Група Нещо се прави с много голямо усилие, водещо
до умора – група Нещо се получава наготово:
4.1. Фразеологизми с компонент Brot /хляб.
5. Група Нещо се прави с много голямо усилие, водещо
до умора – група Бездействие:
5.1. Фразеологизми с компонент sich krummlegen
[прегърбвам се, превивам се] – компонент гръб.
5.2. Фразеологизми с компонент Arsch/гъз/задник.
5.3. Фразеологизми с компонент Pferd /кон.
5.4. Фразеологизми с компонент Teufel/ дявол.
6. Група Нещо трябва да се направи; подтикване към
действие – група Нещо се получава наготово:
6.1. Фразеологизми,
насочващи
към
концепт
Schlafen/спане.
6.2. Фразеологизми с компонент зооним.
6.3. Фразеологизми
с
компонент
Götter
[богове]/Господ
Вътрешен самоконтрол (от немския модел) – Външен
контрол (от българския модел)
1. Фразеологизми с компонент Blut/кръв.
2. Фразеологизми с компонент Nerven/нерви.
3. Фразеологизми с компонент Rücken/гръб.
4. Фразеологизми с компонент Kopf /глава.
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Фразеологизми с компонент Herz/сърце.
Фразеологизми, насочващи към концепт поглед.
Фразеологизми с компонент Hund /куче.
Фразеологизми с компонент Frosch/ жаба.
Фразеологизми с компонент блясък [Schein] – компонент
почернявам.
10. Фразеологизми, насочващи към концепт течност.
5.
6.
7.
8.
9.

Директност (от немския модел) – Индиректност (от
българския модел)
1. Фразеологизми с компоненти Schloß/ключ/катинар.
2. Фразеологизми с компонент Zunge/език.
3. Фразеологизми, насочващи към концепт премълчана
истина/казана истина.
4. Фразеологизми
с
компонент
Schweigen/
мълчано/мълчание.
5. Фразеологизми, насочващи към концепт директно
назоваване на нещата – концепт намекване,
загатване.
6. Фразеологизми с компонент Augen/очи.
7. Фразеологизми с компонент Esel/магаре.
8. Фразеологизми, насочващи към концепт навлизане в
личното пространство – обикаляне около личното
пространство.
9. Фразеологизми с компонент ohne Umschweife [без
заобикалки] – компонент въртя/усуквам.
10. Фразеологизми, насочващи към концепт казвам
директно на някого мнението си – концепт казвам
нещо на някого, но то е предназначено за друг.
Дистанцираност (от немския модел) – Гостоприемство (от
българския модел)
Фразеологизмите от корпуса за ценността дистанцираност са
включени в три групи (вж. гл. 3.1.2.15). Фразеологизмите от
корпуса за ценността гостоприемство също са обхванати в две
групи (вж. гл. 3.2.2.16).
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При тази опозиция ексцерпираните немски и български
фразеологизми са противопоставени по фразеологично значение,
като в повечето от случаите един от компонентите в структурата
присъства и в двете конструкции. Открояват се фразеологизми с
компонент Tür/врата.
В българския корпус са регистрирани фразеологизми, 151
които са израз по-скоро на дистанцираност, отколкото на
гостоприемство. Например паремията Честому госту, зад врата
е место Слав; в немския корпус сходно значение се открива в
jemanden zwischen Tür und Angel abfertigen Röh [отпращам някого
между вратата и пантата] = ‘говоря с някого набързо, на крак’.
Паремията Гостът да не чака лостът Слав има свое
семантично съответствие в немския корпус: Kurze Besuche
verlängern die Freundschaft Beyer [Кратките посещения удължават
приятелството] = ‘човек не бива да досажда твърде дълго с
присъствието си’.
Препоръката по-рядко притеснявай другите с присъствието
си намира израз във Катадешен гост, като кисел грозд Арн, като
немско съответствие може да се разгледа Wer zu oft kommt, ist
selten willkommen Beyer [Който идва твърде често, рядко е добре
дошъл] = ‘който досажда често, не е приеман добре’.
Въз основа на откритите фразеологизми би могло да се
изкаже предположението, че членовете на българската общност
далеч не са толкова склонни да бъде нарушавано личното,
интимното, като гостуването, влизането в дома би следвало да
става при съобразяване с най-различни фактори: честота, степен
на близост, отрязък от време, осведомяване за посещението и др.
Според ексцерпирания материал и българите, и германците
не гледат с добро око на честото гостуване, на гостуване без
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Всъщност примерите в българския корпус, израз на отрицателно
отношение към посрещането на гости (което всъщност представлява
допускане на външни лица до личното, интимно пространство)
значително преобладават спрямо тези, които са израз на топло,
сърдечно посрещане.
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предварително осведомяване, както и на гости, които забравят да
си тръгнат.
Ценността гостоприемство е представена в опозиция на
ценността дистанцираност от немския модел, но тази опозиция
не е така полярна, каквато е полярността в опозициите по
отношение на други ценности от двата сравнявани модела.
Българските фразеологизми с отрицателен знак, израз на
отрицателно отношение към посрещането на гости биха могли да
се характеризират и като отражение на дистанцираност.

Признание според компетентност и индивидуални заслуги (от
немския модел) – Признание според статус и групова
принадлежност (от българския модел)
Фразеологизмите от корпуса за ценността признание според
компетентност и индивидуални заслуги от немския модел са
обхванати в две групи (вж. гл. 3.1.2.16).
Фразеологизмите от корпуса за ценността признание
според статус и групова принадлежност от българския модел
също са групирани в две групи (вж. гл. 3.2.2.15).
Семантична група оценяване според компетентност и
индивидуални качества в изследването се противопоставя на
семантична група родовост, обвързаност с род, приятелски
кръг и група.
В германската общност се оценява според компетентност и
индивидуални заслуги,
докато в българската общност се оценява според
обвързаността с групата, важна е родовата близост.
В германската общност се разграничават лични и работни
взаимоотношения, докато в българската общност те се смесват.
Немското желание за работа с непознати се конфронтира с
българската неангажираност спрямо непознат.
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Равнопоставеност (от немския модел) – Приспособяване (от
българския модел)
1. Фразеологизми с компонент Elle/ лакът – фразеологизми
с компонент аршин.
2. Фразеологизми с компонент Bank [пейка], Reihe [редица],
runder Tisch [кръгла маса] – фразеологизми с компонент
стълба.
Равнопоставеността в немски фразеологизми е изразена с
помощта на компонентите пейка, ред/редица, маса.
Йерархичността в български фразеологизми е изразена чрез
компонент стълба.
3. Фразеологизми
с
компонент
крал
[König]
–
фразеологизми с компонент цар.
4. Фразеологизми,
насочващи
към
концепт
равнопоставеност – към концепт йерархичност.
Неравновластието в българската общност може да породи
завист, а в равновластната немска култура се целù
равнопоставеност в отношенията – по този начин завистта може
до известна степен да бъде избегната.
5. Фразеологизми с компонент Vogel/птица.
6. С компонент Hände /ръка/ръце.
7. Фразеологизми, насочващи към концепт по-ниско
социално стъпало.
Ексцерпираните фразеологизми са противопоставени по
фразеологично значение, като в повечето от случаите един от
компонентите в структурата присъства и в двете конструкции
(немска/българска).
Съпоставянето на фразеологизми изведе на преден план както
интересни противопоставяния, така и специфични особености на
противопоставените ценностните ориентации.
Фразеологичните системи и на двата езика разполагат с богат
езиков материал, позволяващ откриване на различни нюанси,
обогатяващи възможностите за назоваване на противоположни
явления, действия и характеристики.
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3.3.3

Специфични ценностни ориентации от немския модел,
без български аналог

Точност
Корпусът обхваща 41 немски фразеологизма, в които
ценността точност е намерила своя проява. Обособени са две
групи (вж. гл. 3.1.2.18.).
За тази ценност са открити 6 български фразеологизма,
обособени аналогично в две групи.
Първа група Отношение към този, който идва навреме;
който идва в последния момент; който идва прекалено рано
включва фразеологизми с различно фразеологично значение.
Към втора група Негативно отношение към този,
който закъснява се отнасят два български фразеологизма.
Малкият брой ексцерпирани български фразеологизми за тази
ценност в немския модел не би могъл да послужи като
представителна извадка в работата. Тази ценност не фигурира и
сред водещите ценности за българската общност, анализирани в
културологични изследвания.
Точността в българското общество не е ценено качество, тъй
като българската култура е полихронна (времето не се цени).
Наблюдава се тенденция към монохронност, но тя все още не е
силно доминираща.

3.3.4 Специфични ценностни ориентации от българския
модел, без немски аналог
Завист
Тази ценностна ориентация до голяма степен допринася
за уникалността на българския модел. В настоящото изследване
тя не присъства в немския модел (вж. гл. 3.1.1.).
В немския корпус от речници се откриха фразеологизми с
компоненти Neid [завист], neiden [завиждам], der Neidische
[завистник], израз на отрицателно отношение към тази ценност.
Някои от тези конструкции имат български съответствия.
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Успоредно с тях се откриха и такива, в които на завистта се
гледа като на нещо неизбежно.
В двата корпуса присъстват фразеологизми, структурата на
които е израз на идеята ‘предпочитам да ми завиждат, отколкото
да ме съжаляват’.
Нежелание за съвместна дейност
В българския корпус са регистрирани 61 фразеологизма.
Обособени са две групи (вж. гл. 3.2.2.12.).
За първа група Себенасоченост не са открити немски
конструкции. Това би могло да послужи като основание за
предположението, че себенасочеността не е присъща за
германската общност.
Към втора група Нежелание за съвместна работа е
открито едно съответствие с компонент selbst [сам].
Желание за съвместна дейност
Желанието и ползата от съвместната работа е осъзнато
още в дълбока древност, когато първобитните хора е трябвало да
оцеляват сред дивата природа. Навярно няма човешка общност,
която да не употребява фразеологизми, израз на осъзната
потребност от взаимопомощ.
Ценността в работата присъства като контрапункт на
ценността нежелание за съвместна дейност152 – и двете
ценности са характерни за българския модел, при това те нямат
аналози в немския модел (вж. гл. 3.1.1.).
Открити са отделни немски конструкции, малкият брой на
които обаче не позволява те да бъдат представителна извадка за
двете ценностни ориентации.
Корпусът включва 36 български фразеологизма,
разпределени в пет групи.
От тях само за група Фразеологизми с компонент
соматизъм – очи, ръка/ръце, пръсти, рамо, крак са открити
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Тази опозиция в рамките на един и същи модел оформя своеобразния
ценностен профил на членовете на българската общност.
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немски съответствия, предимно с компонент Hand-Hände [ръкаръце].
Съпоставителната работа с ценностни ориентации, които са
характерни предимно за българския модел е основание за
няколко извода, подкрепени от резултати от културологични
изследвания (срв. Минков 2007а; Минков 2007б):
1. Нежеланието за съвместна дейност е свързано със
завистта като ценностна ориентация, която от своя страна
насочва към голямата властова дистанция в българската
култура, към йерархичността в обществото – българинът
се стреми нагоре, но желае да е сам по пътя към успеха
си. Това не го спира обаче да потърси помощ от други,
ако това ще го доведе успешно до целта. Достигне ли я,
отново иска сам да се наслади на извоюваното.
2. Немската култура е неравновластова – в нея членовете на
общността по различен начин възприемат подчинението и
йерархичността. Равнопоставеността на членовете ù би
могла да е една от причините за ограничаване на
проявите на завист – ако си способен, може да успееш,
ако не си – търсù вината в себе си.
3. Себенасочеността на българите не е присъщо качество на
германците. Освен това в България хората не се
интересуват и от проблемите на непознатите, както това
се случва в една немскоезична общност – ако даден човек
не е сред кръга им от познати, той не представлява
интерес за българите, докато при германците е обратното:
делението на свои и чужди не им е присъщо (поне не в
такава степен).
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4. ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ
В предложения дисертационен труд са разгледани
въпроси, свързани с фразеологичните системи на немския и
българския език. Ценностните системи на две културни общности
– българската и германската, които имат проява в тези
фразеологични системи, играят роля на терциум компарационис
при съпоставянето.
Фразеологията и на двата езика се разкрива като
динамична и развиваща се система с дълбоки корени в древното
митологично, фолклорно, културно и лингвистично наследство.
Пословицата Wie das Land, so das Sprichwort (срв.
Beyer/Beyer 1984:341) представлява точно отражение на
концепцията, залегнала в това изследване: фразеологията е
област, чрез която аргументирано може да се разкрият и
изследват специфичните особености на съответните езикови и
културни общности, на динамичните тенденции в тях – както в
културен, така и в исторически план.
Въз основа на направеното съпоставително изследване на
немски и български фразеологизми с помощта на два ценностни
модела биха могли да се направят следните основни изводи:
1. 13 ценностни ориентации са характерни за двата модела.
Други шест двойки ценностни ориентации са представени
в опозиция. В разработката една немска ценност няма
български аналог; три български ценности нямат немски
аналог.
2. Ценност действеност присъства както като ценност,
характерна и за двата модела, така и като ценност в
опозиция на ценността пасивност, бездействие.
Българската културна общност се намира в период на
преход по отношение на ценността действеност, това се
вижда и от анализа в количествен план: открити и
ексцерпирани са по-малък брой български фразеологизми
в сравнение с немските. Независимо от това, отношението
към тази ценност е едно и също и при двете общности –
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това се потвърждава от обособилите се по време на
съпоставянето едни и същи семантични групи, от
относително големия брой сходни съответствия, както и
от обстоятелството, че и в двата модела ценността заема
първа позиция (по брой открити фразеологизми в
корпуса). В работата, както и в културологични
изследвания (срв. Maletzke 1996:39), немската ценност
действеност заема водеща позиция.
3. Двете ценности в българския модел – пасивност,
бездействие и действеност, които са в своеобразна
опозиция в рамките на българския модел, в работата са
представени с почти еднакъв брой фразеологизми
(225:229).
4. Ценност отношение към закона в немския модел до
известна степен се припокрива с ценност отношение към
закона в българския модел, но отношението на двете
съпоставяни културни общности към закона е различно: с
положителен знак за немскоезичната и предимно с
отрицателен – за българската общност. В работата, както
и в културологични изследвания (срв. Maletzke 1996:39)
немската ценност отношение към закона заема една от
водещите позиции.
5. Ценност
признание
според
компетентност
и
индивидуални заслуги присъства в двата модела, но в
българския модел се открои преход към тази ценност. В
подкрепа на това обстоятелство е по-малкият брой
ексцерпирани български фразеологизми, в сравнение с
немските. Независимо че българската общност се намира
в преход към тази ценност, отношението ù към нея в
голяма степен е сходно с това на германската общност. В
подкрепа на това твърдение са обособените семантични
групи и подгрупи в двата корпуса, както и регистрираните
съответствия със сходна образна мотивация. Интерес
буди и обстоятелството, че и в двата модела тази ценност
от една страна е представена чрез относително малък
брой ексцерпирани фразеологизми, а от друга – заема
близки позиции и в двата модела (по количествен
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показател). В българския модел ценност признание
според компетентност и индивидуални заслуги тя се
представя и в опозиция на ценност признание според
статус и групова принадлежност.
6. Регистрираните в корпуса български фразеологизми не
потвърждават традиционното схващане за убедителните
позиции на ценност гостоприемство в ценностната
йерархия на българската общност. Корпусът включва
повече фразеологизми, в които отношението на българите
към гости и гостуване е с отрицателен знак: българите
(както и германците) не обичат да им се гостува често и
продължително, както не обичат и неканените гости. В
съпоставителната работа ценност гостоприемство е
представена в опозиция на ценност дистанцираност, при
това и двете ценности заемат много близки позиции.
7. В българския модел присъстват две ценности, които са в
опозиция: желание за съвместна дейност и нежелание
за съвместна дейност. Тази опозиция също допринася за
уникалността на българския модел: българите по принцип
сами си вършат работите, но когато става дума за
облагодетелстване или за обща опасност, могат да се
кооперират, като съвместните усилия продължават,
докато се постигне общата цел. Няма ли такава цел,
отново доминираща се оказва себенасочеността. Пет
позиции разделят двете ценности в българския модел,
като ценност нежелание за съвместна дейност заема
доста по-предна позиция. Количественият показател в
случая обаче не би трябвало да е основен при определяне
на това, коя ценност всъщност има приоритет в
ценностната система на българите: ценност желание за
съвместна дейност в културологични изследвания е
посочена на предни позиции, а в работата е представена
от малък брой фразеологизми. И двете ценности в тази
работа нямат аналог в немския модел, но са открити
отделни немски фразеологизми, в които проява е
намерила ценност желание за съвместна дейност.
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8. Ценност асертивност присъства в двата модела, но в
немския модел тя корелира с проява на толерантност към
чуждата гледна точка, докато в българския модел
асертивността често прераства в агресивност (срв. Попова
2006:49): утвърждаване на собствените позиции на всяка
цена, без да е налице съобразяване с правото на Другия на
собствено мнение и преценка. И в двата модела ценността
заема близки позиции.
9. Регистрираните фразеологизми в корпуса, отражение на
ценност насоченост към настоящето в българския модел
са основание да се твърди, че в българската култура се
осъществява преход от полихронност към монохронност:
времето все повече започва да се цени, дейностите
започват да се планират, все повече хора се стремят да
изпълняват тези планове в предвидените срокове.
Съпоставителната работа с двата корпуса изведе на
преден план приликите в отношението на двете културни
общности към времето: голям брой регистрирани сходни
съответствия; три обособени семантични групи от
фразеологизми присъстват и в двата съпоставяни корпуса,
при това съвпадат отделни подгрупи в рамките на всяка
една от тях. Ценност насоченост към настоящето в
българския модел заема близка позиция до тази в немския
модел. Българската ценност заема едни и същи предни
позиции както в културологични изследвания, така и в
работата (срв. Попова 2006:49 и сл.).
10. Ценност пестеливост присъства в двата модела.
Отношението на двете културни общности към тази
ценност е сходно в много голяма степен. Интерес буди
обстоятелството, че в двата модела ценността заема една
и съща (девета) позиция.
11. Ценност потискане на чувства и желания е характерна
за двете съпоставяни общности. Съпоставителната работа
с фразеологизми от двата корпуса е основание за
твърдението, че българите в много по-голяма степен са
склонни да се примирят, да се подчинят, отколкото
германците, които биха отстъпили, преди всичко за да

242

постигнат крайната си цел. За българите покорството е
преди всичко израз на безпомощност. В подкрепа на това
твърдение е фактът, че в българския модел ценността е
под № 6, докато в немския тя е под № 11.
12. Ценност мнителност, недоверчивост присъства в двата
модела. Регистрирани са голям брой съответствия със
сходна образна мотивация – тази ценност е една от
съпоставяните ценности с най-голям брой открити
съответствия. Съпоставителната работа с предложените
фразеологизми е основание да се твърди, че членовете на
двете културни общности не вярват лесно и на всеки,
изпитват лоялността и коректността на отсрещния
непознат и подлагат всичко на съмнение. В двата модела
ценността заема много близки една до друга позиции.
13. Ценност прецизност присъства в двата модела.
Сходствата по отношение на тази ценност имат явен
превес над различията. Нежеланието да се прибързва и
стремежът да се обръща внимание на всеки важен детайл
са присъщи за двете културни общности. Немската
прецизност обаче би могла да се характеризира като поекстремно проявяваща се. Ценността е представена с
почти еднакъв брой фразеологизми в двата корпуса (74
немски и 68 български) и заема много близки позиции в
двата модела.
14. Ценност скромност е характерна за двата модела. При
съпоставителната работа с двата корпуса се откроиха
сходствата в отношението на двете културни общности
към тази ценност. Основание за това са както
разграничените семантични групи, така и големият брой
еднакви подгрупи във всяка една от тях. Ценността заема
заема много близки позиции в двата модела. В работата,
както и в културологични изследвания (срв. Попова
2006:49 и сл.) ценност скромност заема водеща позиция в
българския модел. Различието трябва да се търси преди
всичко с оглед на трета група Ниска самооценка в
българския корпус– не се откриха примери, които да
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15.

16.

17.

18.

19.

-

-

потвърдят предположението, че и германците имат ниска
самооценка за себе си.
Ценност вяра в собствените сили и възможности в
немския модел заема една от водещите позиции както в
работата, така и в културологични изследвания (срв.
Maletzke 1996:39).
Ценностите точност и организираност, чувство за ред и
дисциплина в немския модел са представени с
изненадващо малък брой фразеологизми (41 за първата и
74 за втората ценност),, докато в анкети за самооценка на
немскоезичната общност „любовта към реда, […]
дисциплината, чистотата заемат […] най-горните
позиции“ (срв. Bausinger 2009:82).
Ценност индиректност от българския модел е
представена чрез сравнително малко на брой
ексцерпирани фразеологизми, докато в културологични
изследвания има водещи позиции.
Ценностите приспособяване и външен контрол от
българския модел имат водещи позиции както в
културологични изследвания, така и в работата.
Компоненти в структурата на фразеологизми от корпуса
(немски/български), които са носители на символи, се
представят чрез следните групи:
соматизми: ръка/ръце, показалец, сърце, език;
артефакти – огледало, везна, часовник, маса (кръгла маса),
ключ/ ключалка, врата, праг, стена, ограда, къща, метла,
превръзка, стълба, юзда;
християнски символи – кръст, трънен венец, хляб, кръв,
дявол;
зооними – куче, вълк, лисица, къртица, мравка, вол, заек,
овца, бик, лъв, змия, лястовица, чучулига, червей;
числа – две, три, шест, седем, единадесет, дванадесет,
сто, петстотин;
цветове – бял, черен, червен, зелен;
природни явления – вятър, мълния, извор;
компоненти, които не могат да се обособят в специфична
група: точка, кръг, заградено място, пръчка, сопа/тояга.
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Като същински символи могат да се посочат: хляб, кръст,
вълк, лисица, змия. Повечето фразеологизми с компоненти
зооними са свързани с Библията, с басни, легенди и др.
Животните като символи се срещат по-често в пословиците,
отколкото в идиомите. Цветовете като символи разкриват
частично белези на иконичност, на конкретност. Белият цвят е
същински символ. Числата като символи показват тенденция към
полюса абстрактност.
20. Сравнително голяма част от регистрираните немски и
български фразеологизми в корпуса (както немски, така и
български) имат за свой първоизточник Библията (срв.
Röhrich/ Mieder 1977:19, 27; Вътов 2002:15). Препратки
към библейски текстове са посочени най-вече при анализ
на фразеологизми, в които проява са намерили
ценностите скромност и потискане на чувства и
желания (от двата ценностни модела).
21. Регистрирани са фразеологизми, които насочват към:
- латински сентенции
- крилати фрази
- събития с голяма важност в исторически и в социален
план.
22. Големият брой открити съответствия със сходна образна
мотивация е основание да се твърди, че са налице
прилики и сходства между двете съпоставяни
фразеологични системи.
23. Съпоставителният анализ изведе на преден план голям
брой
еднакви
семантични
групи
и
подгрупи
фразеологизми – това обстоятелство е в подкрепа на
твърдението в предходния извод №22.
24. Регистрираните фразеологизми, които притежават
специфични особености, характерни за всяка една от
съпоставяните културни общности, са резултат от
различните механизми при създаване на образите и
възникване на значенията на отделните фразеологизми.
25. Съпоставителният анализ на противоположни ценности
открои немски и български фразеологизми с едни и същи
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компоненти, които обаче са с противоположно
фразеологично значение.
26. В немския модел е включена ценност точност, за която в
разработката няма български аналог.
27. В българския модел са включени три ценности, за които в
работата няма немски аналози, а именно: завист,
нежелание за съвместна дейност и желание за
съвместна дейност. Открити са отделни немски
конструкции, малкият брой на които обаче не позволява
те да бъдат представителна извадка, подкрепяща
присъствието на тези ценностни ориентации в немския
модел.
Броят на изследваните в този труд фразеологизми дава
основание да се твърди, че изводите, направени на базата на така
подбрания езиков материал, съответстват на поставената цел и
могат да се смятат за валидни и отнасящи се и за двете култури –
българската и германската.
Наличният фразеологичен материал дава възможност да се
откроят
различни
културно-семантични
асоциации
в
сравняваните езици, което е основание в тях да се търси проява
на специфични черти на всяка една от културните общности –
българска и немска: „[р]азлично конструираните семантични
полета в различните езици представят различната езикова
картина на света” (срв. Димова 2006:107).
Особен интерес представляват фразеологизми в корпуса,
възникнали на базата на народни обичаи, поверия, вярвания, тъй
като „в тях най-видимо се проявяват националните своеобразия
на фразеологичния състав на езика, тъй като носят в себе си
специфично народностни образни мотивации” (срв. Вътов
2002:14).
От друга страна се наблюдават едни и същи механизми при
създаване на образи и възникване на значения на фразеологизми
в двата сравнявани езика, механизми, обусловени от общи,
универсални логически и асоциативни процеси на човешкото
мислене, които (на базата на еднакви отношения за осигуряване
на емотивната функция на езика) допринасят за възникване на
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еднакви или сходни езикови формирования (срв. Černyševa
1975:211). Тези механизми могат да се разглеждат като израз на
сходства в културното, религиозно и езиково развитие на двете
културни общности.
Съпоставителната
работа
с
немски
и
български
фразеологизми в дисертационния труд е опит за проследяване на
някои тенденции във фразеологичните системи на двата езика.
Древност и съвремие се сливат в тях, което е безусловна гаранция
за това, че особеният интерес към тази област на езика ще се
поддържа и задълбочава с годините.

Използвани съкращения
Андр = Андрейчин, Любомир
Арн = Арнаудов, Михаил
Арн/Дим = Арнаудов, Янко; Ангелина Димова
Ган/Атан = Ганева, Веселина; Любен Атанасов
Григ/Кац = Григоров, Милко; Костадин Кацаров
Икон = Икономов, Николай
Нан = Нанева, Ани
Ник-Гъл/Гъл = Николова-Гълъбова, Жана; Константин Гълъбов
Нич = Ничева, Кети
Сим = Симеонова, Руска
Слав = Славейков, Петко
Beyer = Beyer, Horst; Annelies Beyer
Fried = Friederich, Wolf
Löff/Stern = Löffler, Katrin; Jochen Sternkopf
Röh = Röhrich, Lutz
Vapordsh = Vapordshiev, Vesselin
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