


210

ОТНОШЕНИЕТО КъМ ДРУГИТЕ,  
ОТРАЗЕНО В ИСПАНСКИТЕ И БъЛГАРСКИТЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ, СъДъРжАЩИ 

ЕТНОНИМИ. СъПОСТАВИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Боряна Кючукова-Петринска
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

This paper represents an attempt of Contrastive Cross-Cultural Study of Spanish and Bulgarian 
phraseological units that contain ethnonyms which are considered to be culturemes. The analysis 
focuses on the various symbolic values that are associated with these culturemes.
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1. Задачата на изследването е да проследи и установи кодираната във 
фразеологията онази част от културата на испаноезичната и българоезична-
та общности, която е свързана с различни вярвания по отношение на дру-
гите етноси. За тази цел ще бъдат анализирани испанските и българските 
фразеологични единици, в чийто състав влизат съществителни и прилага-
телни за обозначаване на етническа принадлежност. Тук се налага да напра-
вя някои уточнения.

Първо, във връзка с изследвания емпиричен материал, терминът фразе-
ологична единица се схваща в тесния смисъл на думата – това, което испан-
ският фразеолог Гарсия-Пахе влага в понятието locución (2008).

Второ, имайки предвид една от основните характеристики на фразеоло-
гичните единици, а именно тяхната институционализация, като емпиричен 
материал са привлечени само онези устойчиви словосъчетания, които са 
кодирани в испанските и българските фразеологични речници.

На трето място и във връзка с традиционно приписваната на тези устой-
чиви словосъчетания висока степен на идиоматичност следва да отбеле-
жим, че в съвременните лингвистични изследвания, повлияни в последните 
години от когнитивизма, понятието мотивираност изпъква на преден план 
както като теоретичен проблем, така и като критерий при класификацията 
и съпоставителния анализ на фразеологичните единици (Памиес Бертран, 



211

2007: 229). Освен това разкриването на мотивираността, снижаването на 
непрозрачността на дадена фразеологична единица е от огромно значение 
в чуждоезиковото обучение (Арибас Естерас, 2007: 74), защото не бива да 
забравяме, че културната компетентност е задължително условие и за ко-
муникативната компетентност. С други думи, от значение е и кои са ком-
понентите на даден израз, защото в тях е кодирана и специфичната за всяка 
културна общност интерпретация на света. В този смисъл, от особена важ-
ност е и понятието културема, което според Памиес Бертран съвпада с по-
нятието културен символ на Доброволский и Пирайнен. Културемата е по-
тясно понятие от символа; тя съвпада само с онези символи, които са верба-
лизирани във фразеологията (Памиес Бертран, 2007: 230). Всяка културема 
може да се асоциира с различни символични значения, на които отговарят 
различни фразеологични съчетания (Памиес Бертран, 2007: 231–232).

При анализа на фразеологичните единици, съдържащи етноним, из-
хождаме от идеята, че този компонент представлява културен символ или 
културема. Целта е да бъдат откроени отделните им символни значения, на 
базата на което ще се извърши сравнението в междукултурен план.

2.1. Символно значение „чужд“, „неразбираем“/„свой“, „разбираем“. 
Тук ще цитирам кратък откъс от книгата на Цветан Тодоров „Страхът от 
варварите“, с който се илюстрира особеното отношение към тези, които не 
говорят нашия език:

Думата [варварин], както е известно, произлиза от Древна Гърция, къ-
дето била общоупотребима, особено след Гръко-персийските войни. Тя 
влизала в опозиция с друга дума и двете заедно позволявали световното 
население да бъде разделено на две неравни части: елините, сиреч „ние“, 
и варварите, сиреч „другите“, чужденците. За да се разпознае принадлеж-
ността на човек или общност към едната или другата група, се съдело по 
владеенето на гръцкия език: в този случай варварите били тези, които не 
го разбирали и не го говорели, или пък тези, които слабо го говорели.
  

Цветан Тодоров (2009:33)

В испанските и в българските фразеологични единици до голяма сте-
пен е отразено разделението между „ние“ и „другите“ въз основа на ези-
ка, който се говори. В двете езикови общности говоренето на един и същи 
език се възприема като гаранция за ясна, разбираема мисъл, а говоренето на 
различни езици – за неяснота на мисълта и невъзможност за постигане на 
разбирателство.
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Hablar idiomas diferentes [dos o más perss.]. (DFDEA)
Hablar el mismo idioma/lenguaje [dos o más perss.]. (DFDEA)
Говорим на различни езици/Приказваме на различни езици. Книж. (ФР-
БЕ)
Говорим на един <и същ> език./Имаме един <и същ> език. Книж. (ФРБЕ)

Като синоними на Hablar idiomas diferentes в испанския съществуват 
и редица фразеологизми, които конкретизират езика, който възпрепятства 
разбирането: китайски, еврейски, арамейски, арабски, гръцки, възпри-
емани като нещо далечно, екзотично, трудно за изучаване и поради това – 
неразбираемо:

(hablar) en chino. (DFDEA, DDFH)
parecer/ sonar chino. (DFDEA)
sonar a chino. (DDFH)
(hablar) en hebreo/ (hablar) en arameo./(hablar) en arábigo. (DFE)
hablar griego. (DFE)

В същото време говоренето на родния език се възприема като достатъч-
но условие за постигане на целите на общуването:

български разбираш ли. Неодобр. (ФРБЕ)
decir/hablar en cristiano. (DRAE, DFE, DDFH, DFDEA).

Ето защо, според фразеологията, да се преструваш, че не разбираш, е 
равносилно на това да се правиш на чужденец – на швед в испанските фра-
зеологизми и на американец или японец – в българските:

hacerse el sueco1. (col) (DFDEA, DFE, DDFH)
правя се на американец. Жарг. (ФРБЕ, ФСРБЕ)
правя се на японец. Жарг. (ФРБЕ)

Чуждият език също така е този, на който може да се ругае или да се 
изразява неуважение към другите:

jurar en hebreo/arameo..2 (DDFH)
наприказвахме се френски. Диал. (ФРБЕ)

1 Някои автори изразяват несъгласие с мнението, че тук sueco е етноним и смятат, че про-
изхожда от латинската дума soccum […].(DDFH, Гарсия-Пахе: 387)

2 Свързва се с покръстването на евреите в Испания през Средновековието. Арамейският 
се е говорел в Юдея (DDFH).
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2.2. Символично значение „лъжец“ и „лъжа“, „измамник“, „измама“. За 
изразяването му в испанския език се открояват културемите казак, китаец, 
циганин, а на български – арменци, циганин/ циганка, техните синоними 
катунар/ катунарка, манго, като етнонимът циганин е подсилен от раз-
лични модификатори като влашки, дърт, брадат.

(mentir) como un cosaco. (DDFH)
cuento chino. (col) (DFDEA, DRAE, DFE)
tener más trampas que una película de chinos. (DFE, DDFH)
ser un gitano. (DDFH)
влашки циганин. (ФРБЕ)
за девет цигани, лъжа. (ФРБЕ)
като брадат/влашки/дърт циганин, лъжа. (ФРБЕ)
като катунарка/катунин, лъжа. (ФРБЕ)
като циганин/като циганка. (ФРБЕ)
като циганин 5. Диал. (НФРБЕ)
посвали, манго, посвали. Диал. (ФРБЕ)
посмали, манго, <посмали>. Диал. (ФРБЕ)

Пророк манго много знай, бей, в това дере като каже я има вода, я няма, 
тъй и излязваш /Пророк манго много познава, бей, в това дере като каже 
я има вода, я няма, тъй и излязваше. Диал. Ирон. (НФРБЕ)

Покрай вас арменци живеят ли? (НФРБЕ)

2.3. Символично значение „наивен“, който лесно може да бъде изма-
мен. В испанските фразеологизми то се носи от етнонимите индианец и 
китаец:

¿somos indios? 1 (DRAE)
(engañar) como a un chino. (DFDEA)
engañar a alguien como a un chino. 1.. (DRAE, DFE, DDFH)3

2.4. Символично значение „мръсен“, „нечистоплътен“, „неспретнат“, 
„раздърпан“ и др. под. На испански – циганин, на български – циганин, 
хърватин, германец.

hecho un gitano. (DFE)
ir como un gitano (estar/andar hecho un gitano//parecer un gitano). (DDFH)

3 Свързва се с пътуванията на Марко Поло (1254-1324) до земите на днешен Китай  
(DDFH).
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изпаднал германец. 2. (ФРБЕ)
като хърватин. Диал. 3. (ФРБЕ)
като циганин/циганка. 2 (ФРБЕ)
чегато се е родил в цигански ишлик. Диал. Ирон. (ФРБЕ)

2.5. Символично значение „разхвърляно“, „мръсно“ (за място), и др. 
под. В българския eзик се предава, подобно на значението „мръсен“, „раз-
дърпан“, чрез циганин и евреин (чифутски), докато в испанския не съ-
ществуват културеми етноними за изразяването на това символно значение.

като в цигански ишлик. Диал. Ирон. (ФРБЕ)
като в чифутска авра. Ирон. 2. (ФРБЕ)
като в чифутска чаршия. Ирон. (ФРБЕ)
(разхвърляно) като в чифутска чаршия. Диал. (НФРБЕ)
чифутска чаршия. Ирон. (ФРБЕ)

2.6. Символично значение „ревнив“. В испанските фразеологизми не-
гов носител е мавърът и турчинът.

ser un moro. (DFDEA)
ser un turco. (DFE)

2.7. Символично значение „отмъстителен“, приписвано на каталунци-
те.

justicia catalana. (DFE, DDFH)

2.8. Символично значение „жесток“, приписвано на власите и катала-
ните (каталунците).

(шляпам, бия) като влашки чокоин. Диал. (НФРБЕ)
каталански син. Диал. (ФРБЕ)

Интересно е да се отбележи, че културемата на близките символични 
значения „отмъстителен“ и „жесток“ за двете езикови общности е катала-
нът (каталунецът). Причината за това са събития, свързани с историята на 
Балканите4.

4 В испанския език изразът възниква във връзка с действията на каталанските наемници, 
които се бият на страната на Византия за защитата на Константинопол от турците. (DDFH). 
В българския език се свързва с името на каталаните, от чиито нашествия и безчинства преди 
нахлуването на турците в Балканския полуостров е останал у българите неприятен спомен 
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2.9. Символично значение „избухлив“, „зъл“, „лют“. В българската 
фразеология тези качества се приписват на циганите и на съседни нам на-
роди – най-вече на албанците, но също и на сърбите и на турците.

арнаутска пиперка/чушка. (ФРБЕ)
(лют) като арнаутска пиперка. Диал. (НФРБЕ)
като арнаутска чушка, лют. Диал. (ФСРБЕ)
кисел като арнаутин. Диал. (ФРБЕ)
лютив като арнаутска чушка. Диал. (НФРБЕ)
лют като арнаутска чушка. Диал. (НФРБЕ)
(лош, зъл) като сръбска свиня. Диал. (НФРБЕ) 
кисел като турчин през (на) Рамазан. Диал. (ФРБЕ)
(зъл) като писмен циганин. Диал. (НФРБЕ)

2.10. Символично значение „пияница“. Пиянството испанците свързват 
с турците, казаците, поляците и немците, а българите – с казаците, ци-
ганите и арапите.

beber como un tudesco/polaco/cosaco. (DFE)
coger una turca /curda/. (DDFH)
като казак, нарязвам се. (ФРБЕ)
нарязвам/ нарежа се като казак. (ФСРБЕ)
като циганин се напивам. (ФСРБЕ)
нарязвам/ нарежа се като мъртъв циганин. (ФСРБЕ)
хванал арапина. Диал. (ФРБЕ)

2.11. Символично значение „лакомник“. Според испанската фразеоло-
гия лакомията е присъща на немците, а според българската – на помаци, 
хървати и цигани.

comer como un tudesco (DRAE)
свивам като ахрянин. Диал. (ФРБЕ)
като хърватин. Диал. (ФРБЕ)
имам циганско сърце. (ФРБЕ)
(мераклия) като циганин за бял джигер. Диал. (НФРБЕ)

2.12. Символично значение „неучтивост“, „лоши обноски“, „липса на 
възпитание“. В българския и в испанския език съществуват почти идентич-

(П. Р. Славейков, Български притчи или пословици или характерни думи, І, с. 92, цит. по 
ФРБЕ, стр. 477).
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ни фразеологизми, но в българския културемата е англичанин, а в испан-
ския – французин. В българския неучтивост се приписва и на арменците.

(despedirse, irse, marcharse) a la francesa. (DRAE, DFE)5

измъквам се/ измъкна се по английски. Неодобр. (ФРБЕ)
арменска визита. Подигр. (НФРБЕ)

2.13. Символично значение „мъчение“, „страдание“, приписвано спо-
ред испанската фразеология на китайците:

martirio chino. (DFE, DDFH)6

tortura china. (DFE, (DDFH)

2.14. Символично значение „алчен“ „скъперник“. Според испанската 
фразеология тези недостатъци са свойствени на египтяни, евреи и фини-
кийци, а според българската – на евреите и циганите.

hacer el egipcio. (DDFH)
ser un fenicio/judío. (DDFE)
трепери ми ръката като на чифутин. Диал. Подигр. (ФРБЕ, ФСРБЕ)
у събота, кога взема от евреите. Диал. Ирон. (ФРБЕ)
стиснат като циганско дупе. Грубо. Подигр. (НФРБЕ)

2.15. Символично значение „страхлив“, изразявано в българската фра-
зеология със съществителното циганин и прилагателното агупски (циган-
ски).

агупско сърце. (ФСРБЕ)
агупска треска ме тресе. Диал. (ФРБЕ)
хванала ме е агупската треска. Диал. (ФРБЕ)
циганско сърце. Неодобр. (ФРБЕ)

2.16. Символично значение „многознайко“, „дървен философ“, припис-
вано  на арменцте и французите.

арменска уста. Неодобр. (НФРБЕ, ФСРБЕ)
арменска ми е устата./имам арменска уста. (ФСРБЕ)
француз акълия. Диал. Ирон. (ФРБЕ, ФСРБЕ)

5 Французите на свой ред казват Filer à l’ anglaise, (DDFH), букв. тръгвам си по англий-
ски.

6 В Книга на чудесата Марко Поло дава сведения за изтънчената жестокост, която проя-
вяват китайците при измъчването на затворниците. (DDFH)
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2.17. Символично значение „глупак“. Според българската фразеология 
глупостта е присъща на албанците и помаците.

албански реотан съм. Жарг. Пренебр. (ФСРБЕ)
имам албански реотан (реотани)/загрявам като албански реотан. 
Жарг. Пренебр. (ФСРБЕ)
ако съм помак, <та> не съм ахмак. Диал. (НФРБЕ)

2.18. Символично значение „робски труд“ в испанските фразеологизми 
се въплъщава от етнонима негър.

como un negro. (DFDEA)
trabajar como un negro (ser algo un trabajo de negros). (DDFH)

2.19. Символично значение „усърдие“, „трудолюбие“. В испанската 
фразеология откриваме и такива положителни качества, чийто културен 
символ са японците, китайците и римляните.

huelga a la japonesa. (DFE)
(labor, trabajo) de chinos (DFDEA)
trabajo/labor de chinos [ser; parecer; hacer]. (DDFH)
(trabajar) como un chino. (DFDEA)
de romanos 2) (DFDEA)
obra/trabajo de romanos. (DFE)

2.20. Стереотипи за цвят.
В българския език съществуват стереотипни сравнения, въведени с ка-

то, които се отнасят до черно, шарено и бяло:
• За черен цвят на кожата съществуват фразеологизми, в чийто състав 

влизат етнонимите арапин, негър, циганин:

(черен) като арап<ин>/(черен) като негър/(черен) като циганин. 
(НФРБЕ)
бял като арап<ин>. Ирон. /бял като циганин. Ирон. (НФРБЕ)
бой на негри в тъмна нощ. Шег. (НФРБЕ)

Тези стереотипни сравнения представляват синоними на фразеологиз-
мите като катран черен, като гарван черен, бял като въглен, бял като 
катран и др. и определено излизат извън рамките на политически корект-
ното.
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• За шарен съществува фразеологизъм с прилагателното цигански:
(шарен) като циганска торба. (НФРБЕ)
• За бял цвят – изрази с кадъна и гъркиня:
(бяла) като кадъна./(бяла) като гъркиня. (НФРБЕ)

Изводи:

И за двете езикови общности са характерни фразеологични единици, 
в чийто състав влизат етноними и техни производни. Оказва се, че според 
фразеологията много по-рядко, по-скоро като изключение, виждаме в дру-
гите нещо положително и достойно за възхищение или уважение. Обикно-
вено става въпрос за недостатъци, които им приписваме, резултат от на-
шите предразсъдъци към тях. А както посочва Л. Андреева, за „ключова 
променлива“ във всяка теория за предразсъдъците се смята стереотипизира-
нето. Стереотипът представлява свръхгенерализирано понятие, формирано 
въз основа на непълна и двусмислена информация, който обаче допринася 
за възприемането на твърде сложния свят, който ни заобикаля (Андреева, 
2007: 86).

В анализираните испански и български фразеологозми откриваме 
различни културеми, отражение на различните ни вярвания и представи, 
обусловени от различния бит и история. От приведения езиков материал 
е видно, че определен етноним може да е носител на различни символичи 
значения, както и че различни етноними могат да изразяват едно и също 
символично значение, като между двете култури се установяват сходства 
и различия както по отношение на съществуващите културеми, така и по 
отношение на изразяваните от тях символични значения.
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