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Библиографски данни за дисертационния труд: 

Обем:235 страници основен текст, 201 страници приложение 

Структура: Увод, две основни глави, заключение и изводи, 
списък на използваните съкращения, библиография и 

приложение, представящо корпуса от ексцерпирани 

фразеологични единици. 
Обяснителни бележки: под линия в хода на изложението 

Брой на библиографските източници: общо 269



 

 

Предложената разработка представлява съпоставително 

билатерално изследване, тоест при това съпоставяне участват по 

равностоен начин българският и немският език. 
Съпоставителното изследване се извършва в рамките на 

научните области фразеология и контрастивна фразеология, 

културология, социология, семантика, съпоставително 
езикознание, психология, психолингвистика, интеркултурна 

комуникация. 

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 германската 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 германската културна общност 

- ценностни ориентации на българската културна общност. 

2. Да се опишат ценностните  модели на българската и на 
германската 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. 

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.  



 

 

Като изходна величина при съпоставянето служи терциум 

компарационис (tertium comparationis – срв. Rein 1983:4). който е 

базата за съпоставка, независеща от двата съпоставяни обекта. 
При ономасиологичния подход  терциум компарационис е винаги 

съдържателен, т.е. в настоящото изследване се изхожда от 

семантичната категория ценностни ориентации и се търсят 
проявите им във фразеологията на двата езика.  

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 по-

конкретно – установяването на прилики и разлики на ниво 

фразеология.  

В изследването общо за двата езика са обхванати 4 114 
фразеологизма: 2 265 немски и 1849 български фразеологизми.   

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, като последна е ценността, която в корпуса 
е представена от най-малък брой фразеологизми. Този принцип е 

спазен както в немския, така и в българския ценностен модел.  

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. 

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, 

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.  
В структурно отношение дисертацията се състои от 

уводна глава, две основни глави, обобщение и изводи, 

библиография и приложения. Библиографията включва 269 
източника, от които 203 научни изследвания (94 на кирилица, 109 

на латиница), 48 лексикографски източника (33 на кирилица и 15 

на латиница) и 18 електронни източника. Към дисертационния 

труд са добавени и 201 страници приложение, поместено в 
отделен том. 

В уводната глава са представени целта, задачите и 

метода на изследване, описан е и корпусът: ексцерпираният 
материал от фразеологични едноезични и двуезични речници на 

немски и български език.  

В първата от двете основни глави е представен 
понятийният апарат на изследването. Тази основна глава се 

състои от шест части, в които са представени основните понятия, 

с които се борави в работата, изложени са някои важни теории, 

свързани с тяхната формулировка и тълкуване. 
В първа част от първа основна глава се представя същността 

на понятието ценностна ориентация. Ценностните ориентации 

като фундаментални характеристики на културата се разглеждат 
в светлината на техните връзки и отношения с културните 

измерения, идентичността респ. кризата на идентичността и 

толерантността.  
Ценностните  ориентации са съставна част на субективната 

култура и се разглеждат като източник на междукултурни 

различия. Те са подредени в ценностна система, която 

представлява йерархична структура. 



 

 

Ценностните ориентации могат да бъдат изучени, 

анализирани и измерени с помощта на различни културни 

измерения, същността на които е представена във втора част от 
първа основна глава. Тези културни измерения формират 

специфично пространство, даващо възможност да бъдат 

съпоставени отделни ценностни ориентации на изследвани  
култури (срв. Байчинска 2011:24).  

В трета и четвърта част от първа основна глава се 

анализират понятията общност, културна и езикова общност, 

както и понятието концепт.  
В пета част на тази глава се представя категорията символ, 

анализират се връзките между културни и езикови символи, както 

и възможностите за съпоставяне на символи във фразеологията 
(езикови символи [Sprachsymbole]) със символи от различни 

културни системи (културни символи [Kultursymbole]). 

В шеста част на същата глава се дефинира понятието 

фразеологизъм – на базата на преглед на съществуващите 
концепции по въпроса главно в немскоезичната и българската 

специализирана литература. Очертана е многоаспектна 

характеристика на тази езикова форма.  
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 областта на фразеологията се конфронтират две 

основни концепции – за фразеология в широк и в тесен смисъл.  
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. 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.  

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 

разработки в областта на фразеологията. В работата поговорките  

се дефинират като фразеолексеми/фраземи, a пословиците – като 
фразеотекстеми.  

Втора основна глава се състои от три части. В първа част е 

описан ценностният  модел на германската културна общност. 

Предложеният модел в работата включва 18 ценностни 
ориентации. Ценностната система на немскоезичната общност е 

анализирана въз основа на ексцерпирания фразеологичен 

материал.  
Във втора част на втора основна глава е описан ценностният  

модел на българската културна общност. В работата се откроиха 

22 ценностни ориентации, характерни за българската общност.  
Трета част от втора основна глава представлява 

съпоставителен анализ на работата с немски и български 

фразеологизми.  

В библиографията  са включени използваните езикови и 
енциклопедични речници и научни изследвания  в различни 

области (лингвистика (и в частност фразеология и лексикология), 

културология, етнология, социология, психология, културна 
антропология и др.) на немски, английски, руски и български 

език. 

В приложението  е поместен цялостният корпус, съдържащ  
ексцерпираните фразеологизми на двата езика.  

 

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).  

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 

[Hand-Hände], крака [Fuß-Füße/Bein-Beine], дупе/задник [Arsch-

Sitzfleisch] – с аналогична функция в сходни по значение изрази.
1
 

Ръцете и краката имат особено важно присъствие като 

компонент в такива немски и  български фразеологизми с 

еднакви и сходни послания.
2
  

Компоненти само на немски фразеологизми са Finger 

[пръсти], Zähne [зъби], Haut [кожа], Ohren [уши], Bart [брада]).
3
 

Компоненти само на български  фразеологизми са пети, 

гръб/гръбнак, кръст, шепи, език.
4
 

Прилика се наблюдава и при устойчиви сравнения с 

компонент зооним – почти едни и същи зооними, с едно и също 

                                                
1 Илюстиращ пример: viel Brassel am Hals haben Röh [имам много 

въжета на гърлото си] ‘измъчвам се с прекалено много работа’ = 

превивам шия Нич. 
2
Илюстиращ пример: sich in die Hände spucken Röh [плюя си в ръцете] 

‘хващам се здраво за работа’ = плюя си на дланите/на ръцете/на 

шепите Нан, Нич.  
3
 Илюстиращ пример: sich alle Finger krumm arbeiten Röh [изкривявам 

си пръстите от работа] = ‘давам си зор’. 
4
 Илюстиращ пример: откъсва ми се кръста Нич ‘много се изморявам 

от работа или от продължително носене на нещо тежко’.  



 

 

символно значение, присъстват в немски и в български 

ексцерпирани примери.
5
 

Във фразеологизмите от двата корпуса се се срещат като 
компоненти названия за храни, някои от които с аналогични 

функции и сходни послания.
6
 За двете културни общности 

хлябът има особено символно значение, той се разглежда като 
символ par excellence. 

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. 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)

7
. 

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). 

В първа група Нещо се прави (усърдно, интензивно); 

ускоряване на действието 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. 

                                                
5
 Илюстиращ пример: wie ein Maulwurf wühlen Röh [ровя като 

къртица] ‘усърдно работя, без да си почивам’ = Работи като кърт 

Слав. 
6 Илюстиращ пример: Wenn man Fische fängt, werden die Hände nass 

Beyer [ Когато ловиш риби, си намокряш ръцете] = Мокри гащи ядат 

риба, Сухи гащи, суха пола и сухо дупе риби не ядат Икон, Слав. 
7
 Илюстиращ пример: in die Pedale treten; sich in die Pedale werfen Röh 

[натискам педала] ‘напрягам се много (физически или умствено)’ = 

натискам педала Нан. 



 

 

Във втора група Нещо се прави с изключително голямо 

усилие, водещо до умора са регистрирани 14 фразеологизма със 

сходна образна мотивация. 
В трета група Нещо се свършва до край, приключва успешно 

са регистрирани 4 фразеологизма, които могат да се разгледат 

като сходни семантични съответствия.  
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’.  
В четвърта група Нещо трябва да се направи; подтикване 

към действие са регистрирани 41 фразеологизма със сходна 

образна мотивация. 
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. Регистрирани са 11 сходни съответствия. 

В шеста група Ако нещо не се прави, няма да има резултат, 

успех са регистрирани 13 сходни съответствия.  
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).   
Първа група Стремеж към  скромност, незабележимост 

съдържа 12 съответствия със сходна образна мотивация от двата 

корпуса. Тази група е представена с помощта на шест подгрупи, 



 

 

от които четири са еднакви.
8
 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].

9
Първа 

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
10

.  

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
11

. 

                                                
8 Подгрупите в двата корпуса не са с една и съща подредба. 
9 Тази подгрупа има аналог в българския корпус, но там присъства в 

група Неодобрително отношение към себеизтъкването, към 

самохвалството. 
10 Илюстриращ пример: Man muss die Schritte nach den Beinen machen 

Beyer [Човек трябва да си прави крачките според краката] ‘човек трябва 

да си поставя изпълними цели, отговарящи на реалните му 

възможности’ = Гледай в краката си, ако нищо не намериш, няма да са 

препънеш Слав. 
11

 Илюстриращ пример: Bescheidenheit, das schönste Kleid Beyer 

[Скромността е най-хубавата дреха] = Скромността краси човека 

Григ/Кац. 



 

 

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!“

12
 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. 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].

13
 

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.
14

 
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 

                                                
12 Илюстриращ пример: Wider den Stachel ist nicht gut lecken Sim 

[срещу остен не е добре да се рита] = Срещу ръжен не се рита Икон. 
13 Илюстриращ пример: Ein hoher Baum fängt viel Wind Beyer 

[Високото дърво хваща много вятър] = Вятърът високите дървя 

катуря, а ниските превива Слав. 
14

 Илюстриращ пример: 

   auf dem hohen Roß sitzen Fried, Röh [седя на високия кон] 

‘високомерен, надут съм’ = Покачил се на големия ат Слав, Нич. 



 

 

присъстват компонентите нос, врат, очи, крака, уста, глава, 

дупе/гъз, гръб.
15

 

4. Подгрупа фразеологизми с компонент название за част 

от облекло (дрехи, обувки).
16

 

5. Подгрупа фразеологизми с компонент название за 

животински крайници.  
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.
17

 

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.  

Мнителност, недоверчивост  

Ценността е характерна за двата модела. При сравнителния 
анализ се установи, че и в двата корпуса са обособени три 

                                                
15 Илюстриращ пример: Ein hochmütiger Kopf stößt überall an Beyer 

[Високомерната глава се блъска навсякъде] = Вирнал глава, не види, де 

стъпва Слав. 
16 Илюстриращ пример: sich einen gehörigen Stiefel einbilden Röh 

[въобразявам си подобаващ ботуш] ‘имам твърде високо мнение за себе 

си’ =  на комар ботуши Нич. 
17 Илюстриращ пример: Wer nur nach dem Himmel sieht, fällt leicht mit 

der Nase auf die Erde Beyer [Който гледа само към небето, лесно пада с 

носа на земята] = Който зяпа по небето, пада в кладенеца Слав. 

Аналог на nach dem Himmel sieht ‘гледа към небето’ – част от немската 

паремия – е ‘зяпа по небето’. 

 



 

 

еднакви семантични групи от фразеологизми (срв. 3.1.2.4 и 

3.2.2.5). 

В първа група Предпазливост са регистрирани 15 
съответствия със сходна образна мотивация. 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.  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. 

Във втора група Мнителност, недоверчивост са 

регистрирани 30 сходни съответствия. 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.
18

 
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
19

. 
Мнителността, недоверчивостта на двете общности намира 

израз в още две подгрупи от фразеологизми в двата корпуса: 

                                                
18

 Илюстриращ пример: Wenn der Fuchs predigt, so nimm die Hühner in 

acht Beyer [Когато лисицата проповядва, внимавай за кокошките] = 

Когато ти се види най-кротка лисицата, тогаз най-добре си варди 

кокошките Слав, Кротка лисица кокошки яде Григ/Кац. 
19

 Илюстриращ пример: Das Auge ist ein treuer Zeuge Beyer [Окото е 

верен свидетел] ‘това, което човек вижда с очите си, не се нуждае от 

доказателства’ = око да види Нич. 



 

 

1. Подгрупа фразеологизми, насочващи към убеждението, че 

който вярва на обещания, остава излъган
20

; 

2. Подгрупа фразеологизми, чрез които се препоръчва да се 
подбират внимателно близките хора, приятелите

21
. 

В българския корпус е разграничена отделна подгрупа с 

компоненти Бог – дявол, докато в немския е регистриран само 
един пример с компонент Бог.

22
  

Трета група в двата корпуса е Отношение към 

двуличието/лицемерието, фалша. Открити са 16 съответствия 

със сходна образна мотивация. 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.
23

  
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 

                                                
20 Илюстриращ пример: Wer leicht glaubt (traut), wird leicht betrogen 

Beyer [Който лесно вярва, лесно се лъже] = Почтен човек лесно е да го 

излъжеш Григ/Кац. 
21 Илюстриращ пример: 

    Altem Haus und neuem Freund ist nicht leicht zu trauen Beyer [на стара 

къща и на нов приятел не може/не трябва лесно да се вярва] = На стара 

къща и на нов приятел вяра нямай Сим. 
22

Илюстриращ пример: an Gott und den Menschen zweifeln Röh 

[Съмнявам се в Бог и в хората] за изразяване на загуба на доверие към 
другите = Бога мъчно вярвам, та че дявола ли ше ти вярвам? Слав. 
23 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. 

 



 

 

корпуса, а именно: за кучето – „прикрита злонамереност“ и 

„агресивност“, а за вълка – „опасност“, „подлост“ и „низост“.  

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). 
В първа група Спестяване, за да се изразходва спестеното 

по-късно са регистрирани 5 съответствия със сходна образна 

мотивация. 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.
24

 
Във втора група Икономичен начин на живот, по-малко 

разходи са регистрирани 9 съответствия със сходна образна 

мотивация. В двата корпуса преобладават фразеологизми, израз 
на нежелание за харчене

25
. Икономичният начин на живот, явно 

присъщ и за двете общности, намира израз в: 

                                                
24 Илюстриращ пример: Kleiner Vorrat ist bald aufgezehrt Beyer 

[Малката резерва скоро се изяжда] ‘което е малко, свършва бързо’ =  

Готови пари и печен хляб скоро се изяждат Григ/Кац. 
25 Илюстриращ пример: den Beutel festhalten/zuhalten Fried [държа 

здраво кесията] = стискам си кесията Нич. 



 

 

1. По-оскъдно хранене, лишаване от храна
26

; 

2. Ограничаване, задоволяване с минимума
27

; 

3. Предпазливо изразходване на наличното. 
Глаголи компоненти в структурата на фразеологизми от тази 

група, изразяващи спестяване, които се срещат  в двата корпуса 

са:  
- 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. 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.

28
 

Ексцерпираният материал дава основание да се разграничат 

два вида отношение към парите: положително отношение на 
германската и отрицателно отношение на българската 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

29
. В българския корпус е водеща 

                                                
26

 Илюстриращ пример: sich den letzten Bissen vom Mund (e) absparen 

Fried [спестявам си последната хапка от устата] = от залъка си 

спестявам Нан, Нич.  
27 Илюстриращ пример: den Gürtel enger schnallen Fried [закопчавам 

по-тясно колана] ‘ограничавам се в разходите (особено за храна)’ = 

стягам колана Нич. 
28 В българския корпус в рамките на трета семантична група са 

регистрирани примери с компонент пари (без конкретни названия ) и 

само един пример с компонент жълтици. 
29

 Илюстриращ пример: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht 

wert Beyer [Който не цени пфенига, той не е достоен за талера] = Който 

не пази парата, не заслужава и лева Ник-Гъл.  



 

 

идеята за пагубното влияние на парите върху човека, върху 

неговата психика.
30

 

Четвърта група Спестяването като процес; отношение 

към процеса на спестяване обхваща 10 съответствия със сходна 

образна мотивация. 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
31

, а за българите спестяването е по-добро и 

от работата
32

; 
2. Като се спестяват редовно малки суми, се стига до цяло 

състояние
33

; 

3. Пестенето е „заделяне настрана“
34

; 
4. Трябва да се пести навреме

35
. 

В пета група Отношение към разточителния начин на 

живот са регистрирани две съответствия. Съпоставителният 

анализ на двата корпуса разкрива, че харченето без сметка не е 
присъщо нито за германци, нито за българи. За германската 

общност безогледното харчене води до обедняване.
36

 

                                                
30

Илюстриращи примери:  Парите са душегубци Сим; Парата е дявол 

Сим. 
31 Илюстриращ пример: Erspart ist auch erobert/Erspart ist so gut als 

erworben Beyer [Спестеното е и спечелено/Спестеното е като спечелено] 

= Пастрянето е по-спорно от печелянето Слав. 
32 Илюстриращ пример: Пестенето е по-добро от работянето Слав. 
33 Илюстриращ пример: Viele kleine Bäche machen einen großen Strom 

Beyer [Много малки поточета правят голяма река] = Капка по капка вир 

са набира Слав. 
34 Илюстриращ пример: 

   beiseite legen Fried [поставям настрана] ‘съхранявам, спестявам’ = 

слагам настрана Нан, Нич.; 
35 Илюстриращ пример: Der spart zu spät, der nichts mehr hat Beyer 

[Който няма нищо повече, той е закъснял с пестенето] = Късно е да 

пестиш, кога не остане Слав. 
36 Илюстриращ пример: 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.
37

 
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.   
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] 

- Бълг.: хвърлям, изхвърлям, изпухвам, отиват. 

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. 

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. Тук са обособени три подгрупи от фразеологизми в 

немския корпус и шест подгрупи от фразеологизми в българския 

                                                
37

 Илюстриращ пример: Viel ausgeben macht leere Beutel Beyer 

[многото разходи/харчене изпразват/изпразва кесията] = бръквам се в 

кесията Нич ‘похарчвам обикновено неохотно, против желанието си’. 



 

 

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. Компонент зъб/зъби/Zahn/Zähne присъства 
в структурата на фразеологизми от двата корпуса. 

За германци,  както и за българи прецизността се изразява в 

това, нещо да се претегли, да се погледне внимателно.
38

 
Втора група Внимателно предварително обмисляне, преди 

да се започне някаква работа включва малък брой 

фразеологизми в двата корпуса. Регистрирани са две 

съответствия.  
В трета група Неодобрително отношение към прекалено 

бързите и повърхностни занимания, които водят до 

пропускане на важни детайли са регистрирани 17 съответствия. 
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.

39
 Компонентите зооними в 

                                                
38 Илюстриращи примери: 

   etwas auf die Goldwaage/Pfefferwaage legen Röh [поставям върху златна 

везна/везна за пипер] ‘много прецизно преглеждам, проверявам нщ.’ = 
слагам на кантара, слагам на везните Ник-Гъл; 

   etwas/jemanden unter die Lupe nehmen Fried, Röh [вземам нещо/ някого 

под лупата] = гледам с лупа; под лупа Нич. 
39

 Илюстриращ пример: Lass die Henne erst auf ihre Eier kommen Röh 

[Остави кокошката първо да седне върху яйцата си] ‘изчакай’ = Още 

кокошката не е насадена, той пилета търси Григ/Кац. 



 

 

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; 

- 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]
40

. 

Сходствата по отношение на ценност прецизност имат явен 

превес над различията. 

Насоченост към настоящето 

В двата корпуса са обособени по четири семантични групи. 

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 за българския – група Специфично 

отношение към времето: полихронност. 

В първа група Изрази за интензивно действие; нещо се 

прави много бързо са регистрирани 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 
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 Илюстриращ пример: Die zu hastig vorwärts treiben, müssen am Ende 

hinten bleiben Beyer [Тези, които твърде бързо напират напред, накрая 

трябва да останат назад] = Който много бърза, той назад остая Икон. 



 

 

дявол в немския корпус; в българския е регистриран само един 

фразеологизъм с компонент дявол.
41

 

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.
42

 

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]. 
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: 

                                                
41 Илюстриращ пример: пъргав като дявол Ник-Гъл. 
42 Илюстриращ пример: dem Vogel noch Flügel ansetzen Röh [поставям 

на птицата криле] ‘карам някого да се разбърза още повече, въпреки 

бързината му’ = От бързане ще изпръхне като птичка из кожата си 

Григ/Кац. 



 

 

- Нем.: Siebenmeilenstiefel [скороходни ботуши];
43

  

- Бълг.: вълшебна/магическа пръчка.
44

   

Във втора група Специфично отношение към времето са 
регистрирани 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’.

45
 

За двете културни общности времето е пари и подобно на 

парите: 
- в немския корпус: ‘може да се изгуби’

46
, ‘да се открадне’, 

‘да се спечели’, ‘не бива да се прахосва’; 

- в българския корпус: ‘може да се изгуби’, ‘да се спести’, 

‘да се спечели’.
47

 
В трета група Насоченост към настоящето са 

регистрирани 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’. 

2. Фразеологизми със значение ‘настоящето е сигурно, 
бъдещето – не е’. 

В българския корпус, освен горепосочените, са разграничени 

още две подгрупи: 

                                                
43

 Илюстриращ пример: Das geht ja (wie) mit Siebenmeilenstiefeln Röh 

[Това става като със скороходни ботуши] = ‘нещо напредва много 

бързо’ 
44 като по махване на вълшебна пръчка Нич. 
45 Илюстриращ пример: Die Zeit wartet auf niemand Beyer [Времето не 

чака никого] = Времето не чака Слав. 
46 Илюстриращ пример: Gut verloren, viel verloren, Zeit verloren, mehr 

verloren Beyer [Ако загубиш имущество, губиш много, ако загубиш 

време – губиш повече] = ‘загубата на време  по-ценна от загуба в 

материален аспект’. 
47

Илюстриращ пример: Време печелù, сила печелиш Слав. 



 

 

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. 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 са регистрирани 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. 

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. 

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’.
48

 

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. 

Четирите еднакви  подгрупи в рамките на тази група са 

основание за заключението, че сходствата в отношението на 
двете общности преобладават над различията.  

Във втора група Търпение са регистрирани 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.
49

 В българския корпус символна 

функция притежава венецът от тръни.
50

 
Други компоненти на български фразеологизми със символно 

значение са  

                                                
48 Илюстриращ пример: sich nach der Decke strecken Röh,  Beyer 

‘когато човек живее според възможностите си, според това, с което 
реално разполага’ =  Простирай се според чергата си Григ/Кац.  
49 Илюстриращ пример: sein Kreuz tragen Röh [нося кръста си] 

‘търпеливо понасям страдание, несгоди; примирявам се с участта си’ = 

нося кръста си Нич. 
50 Илюстриращ пример: нося трънен венец Нич ‘търпя, понасям 

големи мъки, страдания, подложен съм на тежки изпитания’.  



 

 

- 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.
51

 В българския корпус е обособена подгрупа от 

фразеологизми, изразяващи безизходица.
52

 В немския корпус е 
регистриран само един фразеологизъм, израз на безизходност.

53
  

В трета група Съобразяване с общественото 

мнение/обществените норми не са регистрирани сходни 
съответствия. Фразеологизмите в немския корпус са израз на две 

основни убеждения: 

- човек е ограничен в действията си от обществените 

порядки;
54

 
- обществените норми, правила трябва да се спазват, 

въпреки нежеланието ни.
55

 

                                                
51

Илюстриращ пример:  Wer sich gedulden kann, ist ein tapferer Mann 

Beyer [Който може да изчака, е смел човек] = Който търпи, той юнак 

Слав. 

Тази идея е прокарана в Библията: „Дълготърпелив е по-добър от 

храбър” (срв. Библия 2011, Притчи Соломонови 16, 32). 
52 Илюстриращ пример: Тегли, доде умреш; като умреш, пак тегли 

Слав. 
53 Илюстриращ пример: sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen 

lassen Röh [оставям се да ме водят като агне към дръвника] ‘оставям се 

като жертвено агне на заколение‘ =  Търпи като бивол Слав, Григ/Кац.  
54 Илюстриращ пример: Der Anstand verbietet es einem Röh 

[благоприличието  му го забранява] = ‘когато човек е ограничен в 

действията си от обществените порядки’. 
55

 Илюстриращ пример: Besser tun, was man nicht will, als tun, was man 

nicht soll Beyer [По-добре направи това, което не искаш, отколкото това, 

което не трябва] = ‘спазвай правилата, въпреки нежеланието си’. 



 

 

Фразеологизмите в българския корпус разкриват по-скоро 

примиренческо отношение, а не желание да се спазват 

обществените норми. 
В четвърта група Покорство, примирение са регистрирани 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.
56

 

2. Начин за справяне с житейски трудности; начин да се 

оцелее.
57

 

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 толерантност присъства в 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 доминира 

нетолерантност: 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’: der Sache näher kommen Röh 
[идвам по-близо до работата] = ‘когато се търсят компромисни 

                                                
56 Илюстриращ пример: Wider den Stachel ist nicht gut lecken Sim 

[срещу остен не е добре да се рита] = Срещу ръжен не се рита Сим. 
57 Илюстриращ пример: Wie es kommt, so muss man’s nehmen Beyer 

[Както си е/идва, така трябва да се приеме] = Дошло до глава, ще са 

тегли, няма край Слав. 

 



 

 

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’. 
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.
58

 

2. Фразеологизми с компонент зооним:  

- Нем.: Pferd [кон], Hunde [кучета], Wurm [червей], Ochse 

[вол]; 
- Бълг.: котка, кон, магаре, муха, мравка, кучка, мечка. 

Компонентите кучета/кучка/Hunde и кон/Pferd са характерни 

за двата корпуса.
59

 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 

                                                
58 Илюстриращ пример: Haare auf den Zähnen (auf der Zunge) haben 

Röh [имам коси върху зъбите] ‘умея да браня интересите си’ = Имаш ли 

зъби, хапù, докле не са те захапали Григ/Кац. 
59 Илюстриращ пример: Wer sich wehrt, behält sein Pferd Beyer [Който 

се защитава, си запазва коня] = не си оставям коня в реката Нич. 



 

 

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. 

 

В немския корпус е важно, че всяко действие си има 

противодействие,
60

 а в българския корпус целта е да се надделее 
на всяка цена, винаги да се намери подходящ отговор.

61
  

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).
62

 

2. Фразеологизми с компоненти криво/накриво, 

изкривявам.
63

 

                                                
60 Илюстриращ пример: Wer mit der Gerte ausschlägt, dem wird mit dem 

Knüppel geantwortet Beyer [Който удря/замахва/напада с пръчката, ще 
му се отговори с тоягата] = ‘при нападки всеки трябва да очаква обратна 

реакция’. 
61 Илюстриращ пример: не оставам длъжен Нич ‘не допускам да бъда 

оборен; веднага намирам достоен отговор (при спор, кавга)’. 
62 Илюстриращ пример: Not kennt kein Gebot Beyer [Нуждата не 

познава заповед] = Нужда закон изменя Икон, Арн, Слав. 



 

 

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.
64

 
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.

65
 

2. Фразеологизми с  компонент закон.
66

 

В двата корпуса са открити примери, израз на недоволство от 
прилагането на закона.

67
 

 

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 

                                                                                                     
63 Илюстриращ пример: Wer das Recht biegt, bricht es Beyer, Röh 

[Който огъва/превива правото, го пречупва] ‘който действа 

противозаконно’ = Ако с право не върви, ти поизкриви Слав. 
64 Илюстриращ пример: Es kann nicht sein ein recht Gericht, wo der 

Pfennig das Urteil spricht Beyer [Не може да има справедлив съд там, 

където пфенигът произнася присъдата] ‘когато правосъдието е 

подвластно на корупция’ = Когато парите говорят, езикът мълчи 

Икон. 
65 Илюстриращ пример: Der recht tut, wird Recht finden Beyer [Който 

върши това, което е правилно, ще намери правото] = Който прави 

добро, добро намира Сим. 
66 Илюстриращ пример: Was soll ein Gesetz, das man nicht handhabt 

Beyer [Каква полза от закон, който не се прилага] = Вяра е да се държи, 

а закон да се пази Икон, Слав. 
67 Илюстриращ пример: Die kleinen Diebe hängt man, die großen lässt 

man laufen Beyer [Бесят малките крадци, големите ги оставят да избягат] 

= Не бесят обирджиите, а джебчиите Сим. 



 

 

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.  
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.  

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 немския корпус се откриват компонентите Hände [ръце], 

Beine/Füße [крака], Kopf [глава], Haut [кожа], Arsch [задник], 

Elle [лакът]. В българския 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. 



 

 

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. 

 

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’. 

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 по-

малкият 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”.
68

 

2. Подгрупа с фразеологизми, в които се изтъква, че хората 
не трябва да се оценяват по външни белези, а по 

личностни качества.
69

 

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.
70

 
Във втора група Разграничаване на работа и лични 

взаимоотношения в двата корпуса се открояват едни и същи 

подгрупи.
71

  
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. 

В тази група са регистрирани 6 сходни съответствия. 

 

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). 

                                                
68 Илюстриращ пример: Jeder Arbeiter/Ein Arbeiter ist seines Lohnes 

wert  Beyer [Всеки работник си заслужава възнаграждението] = 

Работникът заслужава своята заплата (срв. Библия 2011, Евангелие 

от Лука 10, 7). 

Срв. нем.: „denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert” (срв. die Bibel 1985, 

das Evangelium nach Lukas 10, 7). 
69 Илюстриращ пример: An den Werken kann man’s merken Beyer [По 
делата може да се види] = Човек се по делата познава Сим. 
70 Илюстриращ пример: Das Pferd ist seines Futters wert Beyer [Конят 

заслужава храната си] = Добрият кон си заслужава храната Григ/Кац. 
71

 Едната от тях е формулирана по различен начин в двата корпуса, но 

съпоставените фразеологизми са с едно и също фразеологично 

значение. 



 

 

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.  

Противоположни ценностни ориентации от двата модела  

Шест ценности от българския модел са в опозиция на 

ценности от немския модел. Противопоставени са немски и 

български фразеологизми от отделни семантични групи, 

обособени в рамките на всяка една от съпоставените ценности.  
     

Действеност (немски модел) – пасивност, бездействие 

(български модел)  
При тази опозиция ексцерпираните немски и български 

фразеологизми са противопоставени по фразеологично значение. 

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: 

Група Нещо се свършва успешно до край – група Действие, 

което не се извършва до край : 



 

 

 - фразеологизми, насочващи към концепт приключвам 

работа – концепт не приключвам работа;
72

 

- фразеологизми с компонент Nägel/гвоздей;
73

 
- фразеологизми, насочващи към концепт приключвам 

успешно – концепт отказвам се (компонент вървя направо – 

компонент свръщам);
74

 
- фразеологизми с  компонент unterwegs/на път;

75
 

- фразеологизми с  компонент Arbeit/ работа;
76

 

- фразеологизми с компонент Haus [къща] – компонент 

кале/крепост;
77

 

                                                
72 Илюстриращи примери:  

etwas durchstehen Röh [издържам до края] = ‘успявам да приключа 

някаква неприятна работа’; 

отпускам му края Нич ‘преставам да върша добре работата си и да 

изпълнявам задълженията си’. 
73 Илюстриращи примери:  

Nägel mit Köpfen machen/schmieden Röh [правя гвоздеи с глави] = 

‘довеждам работата до край, приключвам’; 

окачвам на гвоздея Нич ‘изоставям някаква работа, която съм започнал, 

преставам да се занимавам с нещо; занемарявам нещо, отказвам се от 
нещо’. 
74 Илюстриращи примери:  
immer gerade durch die Sechse gehen Röh [вървя винаги направо през 

шестицата] = ‘приключвам успешно работната седмица’; 

свръщам от пътя си Нич ‘отказвам се от това, което съм предприел’. 
75 Илюстриращи примери:  
Wer unterwegs ist, muss fort Beyer [Който е на път, трябва да продължи 

да върви] = ‘започнатото трябва да се продължи’; 

спирам на половин път/насред път Нич ‘не довършвам до края 

започнатото’. 
76 Илюстриращи примери:  
Halbe Arbeit ist gar keine Beyer [Половин работа не е работа] = 
‘недовършената работа не се приема’; 

Половин работа, свършена са казва Икон, Слав. 
77 Илюстриращи примери:  
Wenn du ein Haus baust, so lass es nicht ohne Dach Beyer [Ако строиш 

къща, не я оставяй без покрив] = ‘започнатото трябва да се довърши 

докрай’; 



 

 

Група  Готовност за действие – група  Нежелание за 

извършване на действие: 

- фразеологизми с компонент Hände/ръце;
78

 
- фразеологизми, насочващи към концепт енергичност, 

инициативност – концепт ленивост;
79

 

- фразеологизми с компонент Tanz [танц]/ хоро;
80

 
- фразеологизми с  компонент Hand – Hände/ ръка – ръце;

81
 

- фразеологизми с компонент kopfüber [презглава] /глава;
82

 

- фразеологизми с компонент Arbeit /работа.
83

 

Група Нещо се прави – група Бездействие : 
- фразеологизми с компонент Finger/пръст;

84
 

                                                                                                     
предавам калето/крепостта Нич ‘отказвам се да върша повече нещо, 

преставам да участвам в нещо’. 
78 Илюстриращи примери:  
mit beiden Händen zupacken Röh [сграбчвам с двете ръце] = ‘захващам се 

много усърдно с нещо’; 

хващам без ръце Нич ‘работя без желание, мързеливо’. 
79 Илюстриращи примери:  
jemanden schleifen Röh [влача някого] = ‘подтиквам някого към работа’; 

развлякъл съм се като глиста Нич ‘работя мързеливо, лениво’. 
80 Илюстриращи примери:  
den Tanz anfangen Röh [започвам танца] = ‘започвам някаква работа’; 

не се ловя на това хоро Нич ‘не искам да се заема с нещо, което е 

трудно, неприятно’. 
81

Илюстиращи примери:  
 die Hand an den Pflug legen Röh [поставям ръка на плуга] = ‘започвам 

работа’; 

уста до гъза, ръце в гъза Нич ‘който знае много да приказва, а нищо не 

върши; много приказлив и много мързелив’. 
82 Илюстриращи примери:  
sich kopfüber in etwas stürzen Fried [хвърлям се в нещо презглава] = 

‘веднага и интензивно се занимавам с нещо’; 

стоварва се върху/на главата ми Нич ‘принуден съм да извърша 
някаква работа, да се заема с нещо’. 
83 Илюстриращи примери:  
sich an die Arbeit machen Röh [захващам се за работа] = ‘залавям се за 

работа’; 

Хванала са млада невеста за работа, излeзъл ù прищ Слав. 
84 Илюстриращи примери:  



 

 

- фразеологизми, насочващи към концепт изцапване (при 

действие и при бездействие);
85

 

- фразеологизми, насочващи към концепт въртя се (винаги в 
движение – суетя се, мотая се);

86
 

- фразеологизми с компонент работещи ръце/Hände – 

компонент скръстени ръце;
87

 
- фразеологизми с компонент Beine/ крака;

88
 

- фразеологизми с компонент sitzen/седя;
89

 

- фразеологизми с компонент sich legen/лягам.
90

 

                                                                                                     
sich alle Finger krumm arbeiten Röh [изкривявам си пръстите от работа] = 

‘усърден съм’;  

с пръст не бутвам/не пипвам Нич ‘нищо не върша, нищо не работя’. 
85 Илюстриращи примери:  
sich die Finger schmutzig machen Fried [цапам си пръстите] = ‘върша 

работа с помощта на пръстите, от която се изцапвам’; 

чопля си носа Нич ’бездействам, нищо не върша’. 

Чопленето на носа е действие, при което пръстите се изцапват, но не се 

върши работа – като контрапункт на изцапване вследствие на работа (в 

немския фразеологизъм). 
86 Илюстриращи примери:  
im (richtigen) Dreh sein Fried, Röh [в (истинското, същинското) въртене 

съм] = ‘във вихъра на работата съм’; 

въртя се като рой Нич ‘мотая се, суетя се, не съумявам да започна 

нещо смислено’. 
87 Илюстриращи примери:  
die Hände regen Fried [мърдам/размърдвам ръце] = ‘работя усърдно’; 

стоя със скръстени ръце/ със сгърнати ръце Икон, Нич  ‘бездействам, 

нищо не работя, нищо не правя’. 
88 Илюстриращи примери:  
sich auf die Hinterbeine setzen Röh [сядам на задните си крака] = 

‘напрягам се’; 

клатя си краката Нич ‘нищо не работя, бездействам’. 
89 Илюстриращи примери:  
über etwas sitzen Röh [седя над/върху нещо] = ‘работя продължително 

върху нещо’; 

седя си на гъза/на задника Нич ‘не предприемам нищо, не участвам в 

нещо’. 
90 Илюстриращи примери:  



 

 

Група Нещо се прави с много голямо усилие, водещо до 

умора – група Нещо се получава наготово: 

- фразеологизми с компонент Brot /хляб.
91

 
Група Нещо се прави с много голямо усилие, водещо до 

умора – група Бездействие: 

- фразеологизми с компонент sich krummlegen [прегърбвам 
се, превивам се] – компонент гръб;

92
 

- фразеологизми с компонент Arsch/гъз/задник;
93

 

- фразеологизми с компонент Pferd /кон;
94

    

- фразеологизми с компонент Teufel/ дявол.
95

 
Група Нещо трябва да се направи; подтикване към 

действие – група Нещо се получава наготово: 

- фразеологизми, насочващи към концепт Schlafen/спане;
96

 

                                                                                                     
sich ins Werk/Zeug legen Fried, Röh [лягам в нещо] = ‘мъча се, напрягам 

се’; 

Друго е да поседнем, а друго да полегнем Слав. 
91 Илюстиращи примери:  
nach Brot gehen Fried [вървя след хляба] = ‘търся си работа; отивам да 

работя’; 

ям търкулнат хляб Нич ‘живея наготово, без да се трудя’. 
92 Илюстриращи примери:  
sich krummlegen Fried [превивам се/прегърбвам се] = ‘много се мъча, 

напрягам се’; 

лежа на гърба си Нич ‘нищо не работя, бездействам, лентяйствам’. 
93 Илюстиращи примери:  
Arbeiten, dass einem das Wasser im Arsch kocht Röh [някой работи така, че 

му ври водата в задника] = ‘когато се работи много здраво’; 

седя си на гъза/на задника Нич ‘не предприемам нищо, не участвам в 

нещо’. 
94 Илюстриращи примери:  
arbeiten wie ein Pferd Fried [работя като кон] = ‘прекомерно, извънредно 

много работя’; 
вися/дремя като кон пред празни ясли Нич ‘стоя без да върша нещо’. 
95 Илюстриращи примери:  
arbeiten/schuften auf Teufel komm raus Ник-Гъл [работи докато дяволът 

излезе навън] = ‘работя докато ми свършат силите, до краен предел’; 

ходя да си паса дяволите Нич ‘бездействам, губя си времето’. 
96 Илюстриращи примери:  



 

 

- фразеологизми с компонент зооним;
97

 

- фразеологизми с компонент Götter [богове]/Господ.
98

 

 

 

Вътрешен самоконтрол (от немския модел) – Външен 

контрол (от българския модел):  
- фразеологизми с компонент Blut/кръв;

99
 

- фразеологизми с компонент Nerven/нерви;
100

 

- фразеологизми с компонент Rücken/гръб;
101

 

                                                                                                     
Schlafen bringt kein Brot ins Haus Beyer [Спането не носи хляб в къщата] 

= ‘от бездействие няма полза’; 

Той спи и намира софрата сложена Слав. 
97 Илюстиращи примери:  
Gebratene Tauben fliegen einem nirgends ins Maul Beyer [Печените гълъби 

никъде не влетяват/не влизат летейки в устата] = ‘нищо не се получава 

даром, без усилие’; 

зяпа, дано му паднат печени врабчета отгоре Нич, Слав ‘получавам 

наготово, без труд нещо’. 
98 Илюстриращи примери:  
Die Götter geben ihre Güter keinem Faulen Beyer [Боговете не дават 
благата си на мързеливия] = ‘който няма желание за работа, няма да 

получи исканото наготово’; 

пада ми от Господа /от небето Нич ‘получавам нещо наготово, съвсем 

без труд’. 
99 Илюстриращи примери:  
kaltes Blut bewahren/behalten Fried, Röh [запазвам студена кръв] = 

‘запазвам самообладание, хладнокръвие’; 

разиграва ми се кръвта Нич ‘силно се ядосвам, разгневявам се, 

нервирам се много или ме обхваща някакво силно вълнение’. 
100

Илюстриращи примери:  
 (die) Nerven behalten Fried, Röh [запазвам нерви/нервите] = ‘не се 

оставям да ми се наруши вътрешното равновесие; действам обмислено в 
някаква тежка ситуация’; 

хващат ме нервите Нич ‘изпадам в силно раздразнено състояние, силно 

се разгневявам; ядосвам се много’. 
101 Илюстриращи примери:  
einen breiten Rücken haben/ auf jemandes Rücken geht viel Fried [имам 

широк гръб] = ‘не се оставям да ме извадят от равновесие’; 



 

 

- фразеологизми с компонент Kopf /глава;
102

 

- фразеологизми с компонент Herz/сърце;
103

 

- фразеологизми, насочващи към концепт поглед;
104

    
- фразеологизми с компонент Hund /куче;

105
 

- фразеологизми с компонент Frosch/ жаба;
106

 

- фразеологизми с компонент блясък [Schein] – компонент 
почернявам;

107
 

                                                                                                     
пръсвам се откъм/ през гърба си Нич ‘обхваща ме силен гняв, много се 

разгневявам; вбесявам се’. 
102 Илюстриращи примери:  
einen kühlen/klaren Kopf bewahren/behalten Fried [запазвам хладна/ясна 

глава] = ‘не се вълнувам, мисля и действам трезво’; 

качи ми се кръвта в главата Нич ‘силно се вълнувам, обикновено от 

гняв’. 
103 Илюстриращи примери:  
kühl bis ans Herz (hinan) Fried [хладен до сърцето] = ‘обмислям нещо 

хладнокръвно, без да се поддавам на чувствата си’; 

яд ми капе на сърцето Нич ‘ядосвам се’. 
104 Илюстриращи примери:  
keine Miene verziehen/ eine Miene zu verziehen Fried, Röh [не изкривявам 

изражението на лицето] = ‘не променям изражението на лицето си, 
въпреки гнева/радостта си; не показвам чувствата си’; 

гледам на кръв Нич ‘много съм сърдит, навъсен и съм готов да се 

карам’. 

Концептът поглед е заложен с помощта на компонента гледам – в 

немския фразеологизъм присъства компонентът изражение; като 

фразеологизъм в опозиция може да се посочи и (nach außen hin) das/sein 

Gesicht wahren Fried [запазвам лице/лицето си (за навън)] = ‘не показвам 

външно какво мисля и чувствам’. 
105 Илюстриращи примери:  
seinen inneren Schweinehund bekämpfen/besiegen/überwinden Röh 

[побеждавам вътрешното си куче-свинар (куче за глигани)] = ‘познавам 

слабостите си и се стремя да ги преодолея’; 
заяли са ме кучетата Нич ‘ядосвам се’. 
106

 Илюстриращи примери:  
 kalt wie ein Frosch sein Röh [студен като жаба] = ‘без следа от емоции’; 

бълвам гущери и жаби Нич, Слав ‘в силно раздразнено състояние съм и 

говоря язвително, с озлобление, с омраза срещу някого или по някакъв 

повод’. 



 

 

- фразеологизми, насочващи към концепт течност.
108

  

 

Директност (от немския модел) – Индиректност (от 

българския модел):   

- фразеологизми с компоненти Schloß/ключ/катинар;
109

 

- фразеологизми с компонент Zunge/език;
110

 

- фразеологизми, насочващи към концепт премълчана 

истина/казана истина;
111

 

- фразеологизми с компонент Schweigen/ 

мълчано/мълчание;
112

 

                                                                                                     
107 Илюстриращи примери:  
den Schein wahren Röh [запазвам блясъка] = ‘прикривам истинските си 

чувства’; 

Почерня като пизул/ пезул Слав, Нич ‘навъси се, ядоса се’. 
108 Илюстриращи примери:  
ein stilles Wasser (sein) Fried, Röh [тиха вода] = ‘не показвам вътрешните 

си чувства и намерения’; 

вря и кипя Нич ‘силно се ядосвам, разгневявам за нещо’. 

В българския фразеологизъм няма компонент вода, както в немския, но 

глаголите в конструкцията предизвикват асоциации за течност. 
109 Илюстриращи примери:  
Er hat kein Schloß vor seinem Munde Röh [Той няма катинар пред устата 

си] =  ‘когато човек казва открито мнението си’; 

Слагам си ключ на устата Икон ‘съзнателно не говоря, не казвам 

нищо’. 
110 Илюстриращи примери:  
seiner Zunge freien Lauf lassen Röh [оставям езика си да бяга свободно] = 

‘говоря съвсем открито, свободно, без да се предпазвам’; 

връзвам си езика Нич ‘съзнателно не казвам нищо, обикновено за да 

прикрия нещо’. 
111 Илюстриращи примери:  
Schweigen bricht Freundschaft Beyer [Мълчанието руши приятелството] 

Сим ‘премълчаната истина/информация води до загуба на доверие в 
една връзка’; 

Казвай правото, да останеш без приятели Григ/Кац. 
112 Илюстриращи примери:  
Wo Pflicht ist zu sprechen, ist Schweigen Verbrechen Beyer [Където трябва 

да се говори, мълчанието е престъпление] = ‘прикриването на 

информация е равносилно на престъпление’; 



 

 

- фразеологизми, насочващи към концепт директно 

назоваване на нещата – концепт намекване, 

загатване;
113

 

- фразеологизми с компонент Augen/очи;
114

 

- фразеологизми с компонент Esel/магаре;
115

 

- фразеологизми, насочващи към концепт навлизане в 

личното пространство – обикаляне около личното 

пространство;
116

 

- фразеологизми с  компонент ohne Umschweife [без 

заобикалки] – компонент въртя/усуквам;
117

 

                                                                                                     
Мълчано, безценно Слав. 
113 Илюстриращи примери:  
jemandem die Wahrheit ins Gesicht schleudern Fried [запокитвам, 

запращам истината в лицето на някого] = ‘казвам на някого истината, 

без да му спестявам нищо’; 

накъде бия Нич ‘какво загатвам, какво подмятам, какво искам да кажа’. 
114 Илюстриращи примери:  
jemandem die Binde von den Augen nehmen/ reißen Fried, Röh [махам, 
свалям, дръпвам превръзката от очите му] = ‘казвам на някого 

истината’; 

Правото в очи боде Слав. 
115 Илюстриращи примери:  
den Esel einen Esel nennen Röh [наричам магарето магаре] =  ‘назовавам 

нещата с истинските им имена’; 

бия самара да се сеща магарето Нич ‘говоря със заобикалки, намеквам 

за нещо’. 
116 Илюстриращи примери:  
mit der Tür ins Haus fallen Fried [падам с вратата в къщата] = ‘без 

заобикалки казвам какво мисля’; 

хвърлям камъни в градината Нич ‘правя намеци, подмятания за някого; 
намеквам нещо за някого’. 
117 Илюстриращи примери:  
etwas ohne Umschweife sagen Röh [казвам нещо без заобикалки] = 

‘казвам нещо без заобикалки, без излишни приказки’; 

въртя суча/въртя усуквам Нич ‘говоря с недомлъвки, не казвам направо 

нещо, което желая да получа или да се направи за мене’. 



 

 

- фразеологизми, насочващи към концепт казвам директно 

на някого мнението си – концепт казвам нещо на 

някого, но то е предназначено за друг;
118

 

 

 

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). 

При тази опозиция ексцерпираните немски и български 

фразеологизми са противопоставени по фразеологично значение. 
Открояват се фразеологизми с компонент Tür/врата.

119
 

В българския корпус са регистрирани фразеологизми,
120

 

които са израз по-скоро на дистанцираност, отколкото на 

гостоприемство: Честому госту, зад врата е место Слав. В 
немския корпус сходно значение се открива в jemanden zwischen 

                                                
118 Илюстриращи примери:  
von Mann zu Mann/mit jemandem von Mensch zu Mensch sprechen Fried, 

Röh [от човек на човек/говоря с някого от човек на човек] = ‘когато се 

говори директно, открито един с друг’; 

Тебе думам, дъще, сещай се, снахо Нич, Слав ‘употребява се като намек 
за нещо, обикновено неприятно за този, към когото се отправя’. 
119 Илюстриращи примери:  
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’; 

откривам/разтварям вратата/ вратите Нич ‘приемам някого с 

готовност и желание някъде’. 
120

 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.  

 



 

 

Tür und Angel abfertigen Röh [отпращам някого между вратата и 

пантата] = ‘говоря с някого набързо, на крак’.  

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.  

 

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,
121

 докато в 

българската общност се оценява според обвързаността с 

групата, важна е родовата близост.
122

 В германската общност се 

разграничават лични и работни взаимоотношения, докато в 

българската общност те се смесват. 

                                                
121 Илюстриращи примери:  
Schluß mit der Vetternwirtschaft/Vetterleswirtschaft! Röh [Край с 

шуробаджанащината] = ‘край със злоупотребата на роднински и 

приятелски взаимоотношения, която води до заемане от роднини и 

приятели на служби без личен принос, без необходимата професионална 
компетентност’ 
122 Илюстриращ пример:  
имам вуйчо владика Нан, Нич ‘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’. 



 

 

Немското желание за работа с непознати
123

 се 

конфронтира с българската неангажираност спрямо 

непознат.
124

 

 

Равнопоставеност (от немския модел) – Приспособяване (от 

българския модел):   
- фразеологизми с компонент Elle/лакът – фразеологизми с 

компонент аршин;
125

 

- 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.
126

 Йерархичността в български фразеологизми е 
изразена чрез компонент стълба.

127
      

- фразеологизми с компонент крал [König] – фразеологизми с 

компонент цар;
128

 

                                                
123 Илюстриращ пример: Man hat lieber mit Fremden zu tun als mit 

Freunden Beyer [ По-добре да си имаш работа с чужди, отколкото с 

приятели] = ‘служебните и личните отношения трябва да се разделят; 

работата с непознати не ангажира в личен план’. 
124 Илюстриращ пример: Чужда хижа – чужда грижа Григ/Кац. 
125 Илюстриращи примери:  
mit gleicher Elle messen Fried [меря с един и същ лакът] = ‘оценявам по 

един и същ начин’; 

меря с два аршина/меря с двоен аршин Нич ‘преценявам по различен 

начин еднакви прояви на различни хора’. 
126 Илюстриращи примери:  
in einer Reihe mit jemandem stehen Fried [стоя на един ред /в една редица 

с някой] = ‘равностоен съм с някого’. 
127 Илюстриращ пример: Този свят е стълба, едни се качват, други 

слизат/един слязва, друг са качва Икон, Слав. 

С компонент стълба е регистриран и немски фразеологизъм: die Treppe 
hinauffallen Fried [изкачвам стълбата] = ‘изкачвам се по стълбата на 

длъжностната йерархия, въпреки че се е очаквало обратното’. 
128 Илюстриращи примери:  

Könige sind auch Menschen Beyer [И кралете са хора] = ‘властимащите 

също са смъртни хора, те не са по-различни от другите’; 

Бог на небе, цар на земя/Цар на земята, Бог на небето Икон, Слав. 



 

 

 

- фразеологизми, насочващи към концепт 

равнопоставеност – към концепт йерархичност;
129

 

- фразеологизми с компонент Vogel/птица;
130

 

- фразеологизми с компонент  Hände /ръка/ръце;
131

 

- фразеологизми, насочващи към концепт по-ниско 

социално стъпало.
132

 

 

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 

                                                
129 Илюстриращи примери:  

An einem runden Tische ist jeder Platz der erste Beyer [На една кръгла маса 

всяко място е първото] = ‘когато се води разговор между равностойни 

партньори’; 

Аз на теб заповядвам, а ти на комуто мож Слав. 
130 Илюстриращи примери:  
Die Krähe ist auch ein Vogel Beyer [И враната е птица] = ‘хората не 

трябва да се подценяват – всички са равнопоставени’; 

Сяка птичка  има над себе си (и) сокол Икон, Слав ‘в йерархията всеки 

има началник’. 

Концептът птица има различно тълкувание в двата противопоставени 

фразеологизма. 
131 Илюстриращи примери:  
Andere Leute haben auch Hände Beyer [И другите хора имат ръце] = ‘не 

ги подценявай; отнасяй се с другите като с равностойни’; 

долна ръка Нич ‘човек, който е от по-бедните, по-простите; който е от 

по-нисък обществен слой’. 
132 Илюстриращи примери:  
Wer unten liegt, ist auch ein Kerl Beyer [Който лежи долу, също е човек] = 

‘и хората, които са на по-ниско социално стъпало, заслужават хуманно 

отношение’; 

в краката ми е Нич ‘разпореждам се с някого, както пожелая, изцяло ми 

е подчинен и е напълно на мое разположение’. 



 

 

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.
133

 Към втора 

група Негативно отношение към този, който закъснява се 
отнасят два български фразеологизма.

134
 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.  

 

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 

бяха регистрирани много малък брой немски фразеологизми, 
свързани със завистта (вж. гл. 3.1.1.). Това обстоятелство обаче не 

означава, че тази ценностна ориентация напълно липсва в 

немския модел. Напротив, конструктивната завист се посочва 
от отделни изследователи като присъстваща в ценностната 

система на германската общност (срв. Kijacová 2012). По този 

начин тя е в опозиция на деструктивната завист в българския 

ценностен модел.
135

 В немския корпус се откриха фразеологизми 

                                                
133 Илюстриращи примери:  
като по часовник Нич ‘с голяма точност, редовно, ритмично’; 

Време, който печели, сила печели Григ/Кац; 

Който превари, той натовари Сим. 
134 Илюстриращи примери:  
на угризки (съм дошъл) Нич; 

стигам на опашката Нич ‘пристигам някъде късно, когато вече нещо е 

на края’. 
135 Конструктивната завист като основа за конкурентни отношения в 

стремежа за надмощие и себедоказване може да се обвърже с високото 



 

 

с компоненти Neid [завист], neiden [завиждам], der Neidische 

[завистник], израз на отрицателно отношение към тази ценност.  

Някои от тези конструкции имат  български съответствия.
136

 
Успоредно с тях се откриха и такива, в които на завистта се гледа 

като на нещо неизбежно.
137

 В двата корпуса присъстват 

фразеологизми, структурата на които е израз на идеята 
‘предпочитам да ми завиждат, отколкото да ме съжаляват’.

138
 

 

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].
139

 

 

Желание за съвместна дейност  

Ценността в работата присъства като контрапункт на 

ценността нежелание за съвместна дейност
140

 – и двете 
ценности са характерни за българския модел, при това те нямат 

                                                                                                     
самочувстие и вярата в собствените сили и възможности, присъщи на 

германската общност, а на деструктивната завист да се погледне като 

резултат от ниско самочувствие, непозволяващо на индивида да приеме 

и аплодира чужди постижения. 
136 Илюстриращ пример: Der blasse Neid tut sich selber Leid Сим = 

‘завистта сама себе си поболява’, Който е завистлив, светът му е крив 

Сим. 
137 Илюстриращ пример: Neid ist des Glücks Gefährte Beyer = Дето 

хубост, там и завист Сим. 
138 Илюстриращ пример: Wer keine Neider hat, der hat kein Glück Beyer 
= Докато ти завиждат, радвай се, започнат ли да те окайват – 

тежко ти Сим. 
139 Илюстриращ пример: Selbst ist der beste Bote Beyer =  Вълкът сам 

си върши работата, затова му е и вратът дебел Икон, Слав.  
140 Тази опозиция в рамките на един и същи модел оформя своеобразен 

ценностен профил на членовете на българската общност.  



 

 

аналози в немския модел (вж. гл. 3.1.1.).
141

  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 немски съответствия, 

предимно с компонент Hand-Hände [ръка-ръце].
142

 

 
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. Действеност присъства както като ценност, характерна и 

за двата модела, така и като ценност в опозиция на 

пасивност, бездействие. Българската културна общност 
се намира в период на преход по отношение на 

действеността, това се вижда и от анализа в количествен 

план: 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 – 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).  

                                                
141 Открити са отделни немски конструкции, малкият брой на които 

обаче не позволява те да бъдат представителна извадка за двете 
ценностни ориентации. 
142 Илюстриращи примери:  
Eine Hand wäscht die andere Beyer = Ръка ръка мие Сим; 

Mit einer Hand allein kann man nicht klatschen Beyer = Сама ръка и в 

морето не може да се умие Сим. 

 



 

 

3. Пасивност, бездействие и действеност са в своеобразна 

опозиция в рамките на българския модел и  в работата са 

представени с почти еднакъв брой фразеологизми (225 : 
229). 

4. Отношение към закона в немския модел до известна 

степен се припокрива с тази ценност в българския модел, 
но отношението на двете съпоставяни културни общности 

към закона е различно: с положителен знак за германската 

и предимно с отрицателен за българската общност. 

5. Признание според компетентност и индивидуални 
заслуги присъства в двата модела, но в българския модел 

е налице 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 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. В двата модела тази ценност е 
представена чрез относително малък брой фразеологизми, 

но заема близки позиции (по количествен показател). В 

българския модел признание според компетентност и 

индивидуални заслуги е в опозиция на признание 

според статус и групова принадлежност. 

6. Регистрираните в корпуса български фразеологизми не 

потвърждават традиционното схващане за убедителните 
позиции на гостоприемство в ценностната йерархия на 

българската общност. В корпуса преобладават 

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. При 
съпоставката гостоприемство е в опозиция на 

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. 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 приоритета в ценностната 

система на българите: ценност желание за съвместна 

дейност в културологични изследвания е посочена на 

предни позиции, а в настоящото изследване 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 присъства 
ценност желание за съвместна дейност.  

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: 

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. Фразеологизмите, които отразяват 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. Съпоставката изведе на преден план 
приликите в отношението на двете културни общности 

към времето, а именно наличието на брой фразеологизми 

със сходна образна мотивация; три обособени семантични 
групи от фразеологизми присъстват и в двата 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.  

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 общности. Съпоставителната работа с 

фразеологизми от двата корпуса дава 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 

постигнат крайната си цел. За българите покорството е 
преди всичко израз на безпомощност.  

12. Ценност мнителност, недоверчивост присъства в двата 

модела. Регистрирани са голям брой случаи със сходна 
образна мотивация. От съпоставката се вижда, че 

членовете на двете културни общности не вярват лесно и 

на всеки, изпитват лоялността и коректността 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 по-

категорично проявяваща се. Ценността е представена с 

почти еднакъв брой фразеологизми в двата корпуса и 

заема много близки позиции в двата модела.  
14. Ценност скромност е характерна за двата модела. 

Откроиха се 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.  
15. Ценностите точност и организираност, чувство за ред и 

дисциплина в немския модел са представени с 

изненадващо малък брой фразеологизми, докато в анкети 

за самооценка на немскоезичната общност любовта към 



 

 

реда и дисциплината заемат най-горните позиции (срв. 

Bausinger 2009:82). 

16. Ценност индиректност от българския модел е 
представена чрез сравнително малко на брой 

фразеологизми, а в културологичните изследвания има 

водещи позиции. 
17. Компоненти в структурата на немски и български 

фразеологизми от корпуса, които са носители на 

символи, се представят чрез следните групи: соматизми, 

артефакти, християнски символи, зооними, числа, 
цветове, природни явления, компоненти, които не могат 

да се обособят в специфична група. 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. Числата като символи 
показват тенденция към полюса  абстрактност. 

18. Сравнително голяма част от регистрираните немски и 

български фразеологизми в корпуса имат за свой 
първоизточник Библията (срв. Röhrich/Mieder 1977:19, 27; 

Вътов 2002:15).  

19. Регистрирани са фразеологизми, които насочват към: 
латински сентенции, крилати фрази и събития с голяма 

важност в исторически и в социален план. 

20. Големият брой открити съответствия със сходна образна 

мотивация е основание да се твърди, че са налице 
прилики и сходства между двете съпоставяни 

фразеологични системи. 

21. Съпоставителният анализ изведе на преден план голям 
брой еднакви семантични групи и подгрупи 

фразеологизми. 

22. Съпоставителният анализ на противоположни ценности 
открои немски и български фразеологизми с едни и същи 

компоненти, които обаче са с противоположно 

фразеологично значение. 



 

 

23. В немския модел е включена ценност точност, за която в 

разработката няма български аналог. 

24. 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 немски фразеологизми, 
сравнително ограниченият брой на които не позволява те 

да бъдат представителна извадка, чрез която мотивирано 

да се обоснове присъствието на тези ценностни 

ориентации в немския модел.  
25. Ценностната ориентация завист се разглежда в 

светлината на полюсите конструктивност и 

деструктивност.  
 

Броят на изследваните в този труд фразеологизми дава 

основание да се твърди, че изводите, направени въз основа на 

изследвания езиков материал, съответстват на поставената цел и 
могат да се смятат за валидни и отнасящи се  за двете култури. 

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 гаранция за това, че 

особеният интерес към тази област на езика ще се поддържа и 
задълбочава с годините. 

 

Използвани съкращения 

Арн = Арнаудов, Михаил 
Григ/Кац = Григоров, Милко; Костадин Кацаров 
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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 
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Приноси на дисертационния труд 
 

1. В дисертационният труд  се извършва съпоставителен 
анализ, чрез който се открояват универсални и културно 

специфични характеристики, намерили отражение  във 

фразеологичните системи на немския и на българския 
език. 

2. Работата представлява синхронно съпоставително 

изследване, в което ценностни ориентации на 

съпоставяните културни общности представляват 
семантичен терциум компарационис. 

3. Приносен момент в разработката са предложените 

ценностни модели на двете културни общности. 
4. Приложеният към изследването фразеологичен корпус би 

могъл да се използва като двуезичен глосар от 

преподаватели и студенти при обучението по практически 

немски език.  
5. Корпусът от немски и български фразеологизми, 

ексцерпиран и анализиран с помощта на семантичен 

терциум компарационис, представлява база данни, които 
могат да бъдат основа на други съпоставителни 

изследвания в областта на интеркултурната комуникация, 

на контрастивната лингвистика и на теорията и 
практиката на превода. 
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