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ЗА НОВИТЕ ДВУЕЗИЧНИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ 
РЕЧНИЦИ И АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЯ 

ПОДХОД ПРИ ЛЕКСИКОГРАФИРАНЕТО

Abstract: In the image basis of phraseological units data about life and culture of 
different peoples are decoded. The cultural elements are taken from the denotatum which 
lies in the basis of the image of the phraseological unit. In bilingual phraseological units it 
is important not only to select an analogical adequacy but to supply information about their 
image basis. In this paper a translation of the image basis and a description of the cultural 
discourse referring to science, history, religion, philosophy, the social sphere, etc., is given. 
This is an important link in the reconstruction of different fragments of the picture of the 
world, specific for any linguistic and cultural community.
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Съществуващите двуезични фразеологични речници – руско-български: 
РБФР (1980), РБТФР (1994) и българско-руски: БРФР (1974) са преводни, т.е. 
към всяка единица се дава съответен функционален еквивалент, с изключение 
на тези случаи, „когато такъв еквивалент според авторите липсва или пък не 
съответства на изходната единица стилистично или граматично“ (БРФР 1974: 
10). Те са съставени от български лексикографи русисти преди няколко десе-
тилетия с цел да се подпомогне изучаването и преподаването на руски език, а 
също така и преводът. Те носят отпечатъка на своето време.

Фразеологичният корпус на всеки език е своеобразен източник на знания 
за културата на народа. В дълбочинните връзки на устойчивите единици са 
закодирани сведения за живота на конкретната страна: за нейната история, 
география, климат, за манталитета на народа и начина му на живот през раз-
лични времена и др. Културните елементи се черпят от денотата, който лежи 
в основата на образа на устойчивата единица, а за да бъде описана тя, тряб-
ва преди всичко да се разшифроват метафорите, да се намерят образите, да 
се намерят верните връзки между думите, словосъчетанията и културните 
категории и, разбира се, да се опише културният дискурс, а той може да се 
отнася към науката, историята, религията, философията, социалната сфера 
и под. Анализът на образната основа (вътрешната форма) на фразеологич-
ните единици в системата на фразеосемантичните полета е важно звено при 
реконструкцията на различни фрагменти от картината на света, специфични 
за една или друга лингвокултурна общност. При сравняването на фразеоло-
гичните корпуси даже на такива близкородствени езици, каквито са руският 
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и българският, се откриват генетични връзки, типологични общности, а така 
също и национално своеобразие на образите.

Засиленият антропоцентричен подход през последните десетилетия при 
описанието на фразеологичните системи, изоморфизма на езика и култура-
та са едно от основните положения на съвременната научна лексикографска 
парадигма. В резултат на подобни изследвания и наблюдения се появиха ед-
ноезични речници, които представят руските фразеологични единици (ФЕ) в 
културологичен аспект (БФСРЯ 2006; Алефиренко, Золотых 2008). 

БФСРЯ (Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. 
Употребление. Культурологический комментарий) е съставен от колектив 
руски лингвисти под редакцията на д.ф.н. В. Н. Телия. Съставителите спра-
ведливо отбелязват още в Предисловието, че речникът няма аналог в све-
товната лексикографска практика. При тълкуването на 1500 фразеологизми 
се описва и ситуацията, в която се употребява фразеологичната единица. В 
заглавието на речниковата статия се дава свитата форма на устойчивото сло-
восъчетание с цел да се намери правилният избор на фразеологизма в обик-
новената реч (Например: Без году неделя делать что-л). Дадено е тълкуването 
на единицата („Совсем недолго, очень непродолжительное время. Имеет-
ся ввиду, что лицо или группа лиц /Х/ выполняющие какие-л. профессио-
нальные обязанности или обладают определенным социальным статусом в 
течение короткого времени, поэтому не имеют достаточного опыта в двоем 
деле /Р/, мало знакомы с ним“ – БФСРЯ 2006: 28). Стилистичните бележки 
отразяват условията на употреба на фразеологизма, като се взема предвид 
демократизацията на съвременната реч („говорится с неодобрением“). С това 
е свързано и използването на илюстративен материал от всички жанрове на 
печатната продукция, включително и от интернет. За всеки фразеологизъм е 
дадена етимологична, страноведска справка и културологичен коментар. За 
пръв път в световната практика фразеологизмите се описват като културни 
знаци. Културологичният коментар съотнася описваната единица със сферата 
на културата като специфична знакова система, която отразява от древността 
светогледа и светоосъзнаването на света от човека. В този коментар се про-
следяват линиите на смислови връзки между актуалното значение на фразео-
логизма и действащата образна основа, а също така и съвременните културни 
постановки. Те се семантизират от носителите на езика чрез възприемането 
на образната основа на фразеологизма или изплуват в съзнанието им на ниво-
то на неосъзнатото владеене на културнозначимите смисли, например: обли-
вать грязью, заваривать кашу, перемывать косточки, волк в овечьей шкуре и 
др. Речниковата статия в БФСРЯ е своеобразен лингвокултурологичен „порт-
рет“ на фразеологичната единица (БФСРЯ 2006: 6–14).

Съставеният от руските лингвисти Н. Алефиренко и Л. Золотых Фразе-
ологический словарь. Культурно-познавательное пространство русской иди-
оматики дава тълкуването на фраземите в аспекта на съотношението език 
– познание – култура. (Авторите предпочитат термина фразема – С. Г.). В реч-
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никовата статия е представена многостранна интерпретация на фраземите. 
В нея присъстват три основни части. 1. Заглавна част, обща характеристика 
на фраземата и обща характеристика на граматичните £ свойства и нейните  
парадигматични свойства: фразеосемантични варианти, синонимни и анто-
нимни отношения (например: взять быка за рога; синонимы: без оглядки;  
засучив рукава; брать/ взять с бою; ставить/ поставить вопрос ребром;  
антонимы: из-под палки; становиться/ стать в тупик; легко сказать!). 
2. Илюстративна част, която разкрива типовата съчетаемост на фраземата, 
структурните £ варианти и смисловото съдържание. 3. Взаимодопълващи се 
рубрики, които показват: а) функционално-комуникативното своеобразие на 
фраземата (нейната граматична форма, синтактична роля и, ако е важно, ин-
тонационното своеобразие) (например: „в образной речи в функции сказу-
емого, в некоторых случаях в функции определения. Глагол используется в 
форме прош. и наст. времени в ед.ч., а также в форме инфинитива“); б) дадена 
е лингвокултуроведска характеристика; в) представен е лингво прагматичният 
потенциал на фраземата (къде, от кого и кога се употребява, към кого е адре-
сирана, с какви комуникативно-прагматични намерения се използва и под. 
(„используется для выражения готовности, не раздумывая, включиться в са-
мую трудную работу для решения самых трудных вопросов“); г) определен е 
концептът, който лежи в основата на фразеологичното значение („Решитель-
ность“); д) даден е лингвокултурният статус на говорещите, които обикнове-
но използват дадената фразема в своята реч („Обыденная лингвокультура“) и 
е) отбелязани са асоциативно-смисловите средства за запазване на дадената 
фразема в активната зона на езиковото съзнание („Языковая память поддер-
живается словами-ассоциатами: 1. взаймы, деньги, в руки, давать, за горло, 
чужое, нахрапом; 2. Злой, племенной, свирепый упрямый; бычара; 3. Копыта, 
большие, животного и др.) (Алефиренко, Золотых 2008: 46–47).

Представеният тип фразеография е основана на синенергетичното раз-
пределение на информацията за различните свойства на фраземата, подчи-
нена е на главния принцип при лексикографирането: сведенията, които се 
съдържат в речниковата статия, трябва да са свързани, да се допълват, да оси-
гуряват достатъчна за потребителя информация. По своята информационна 
значимост при фразеографирането, астектите, които разкриват свойствата на 
фраземата, са неравнозначни, но тяхното корпоративно действие позволява 
максималната £ репрезентация. Новият фразеологичен речник описва руска-
та идиоматика в аспекта на руското културно-познавателно пространство. 
Освен тълкуването, речниковите статии съдържат нов илюстративен матери-
ал (главно от съвременната художествена литература и от езика на медиите).

Известно е, че езикът и културата на страната трябва да се усвояват ед-
новременно. Двуезичните речници с лингвокултурологична информация са 
ориентирани главно към чуждия адресат. Те са добри помощници в чуждое-
зиковото обучение, превода и в изследователските търсения при описание на 
картината на света. 
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Двуезичните фразеологични речници представят семантичния еквива-
лент на устойчивото съчетание. Например, баню задавать/ задать/ устро-
ить кому (прост. – б. 1. Тегля калая, един калай някому; трия/ натривам сол 
на главата на някого/ лук на главата на някого; дам/ давам някому да раз-
бере; калайдисвам/ калайдисам; хокам/ нахоквам някого; 2. Хвърлям/ дръп-
вам някому един бой; натупвам/ натупам; напердаша/ напердашвам някого 
(РБФР 1980: 143). Значението на фразеологизма е: 1. Силно ругая някого; 2. 
Жестоко бия и под.

Семантичните съответствия в двата езика имат различна образна основа. 
В руската ФЕ тя е свързана с банята, а в българската – с действия, свързани с 
калай, лук, физическа разправа.

Компонентът баня е външният етнокултурен словесен маркер на руския 
фразеологизъм. Той е закодиран и в самото значение. Добре е в речниковата 
статия да се дадат културологични сведения, свързани с дадената фразеоло-
гична единица, като например: „културно-семантичната маркираност води 
началото си от преданието за Болеслав Храбрый, завоевателя на Киев, който, 
когато отивал на баня, често вземал със себе си провинили се младежи и зада-
вал такую баню, за която те дълго не можели да забравят“. Съществува и мне-
ние, че това словосъчетание е една обикновена когнитивна метафора: човек, 
който излиза от руска баня, изглежда така, като че ли много са му се карали, 
били са го. Лицето му обикновено е червено, потно, очите уморени. Същест-
вува също представата за миенето в руска баня (сауна) като за доброволно 
мъчение: намирайки се в банята, засилват парата, заливат с канче нагретите 
камъни, качват се на по-високо, където е и по-горещо, пляскат се с метли от 
бреза и оттук следва усещането за опасност, която се съдържа в обобщеното 
значение на фраземата (Алефиренко, Золотых 2008: 3). 

Принципно важно за разбирането на националната специфика на фразео-
логичния фонд на конкретния етнос е възстановяването на екстралингвистич-
ната (извънезиковата) ситуация, която е обусловила възникването на фразео-
логичния образ, определянето на неговия изходен (изначален) модел. Фразе-
ологизмите са единици с културна маркираност. В дълбочинните им основи 
са закодирани сведения за конкретната страна и за живота на хората в нея. 
Основният принцип при организирането и описанието на материала в двуе-
зичния фразеологичен речник е антропоцентричният подход, прагматичната 
ориентация (взема се предвид адресатът). При формиране на актуалното фра-
зеологично значение на базовото словосъчетание протичат сложни процеси, 
следи от които се откриват в образната основа на фразеологичната единица. 
Специфично-национална, свързана с конкретния етнос, е семиотичната връзка 
между образната основа и значението на фразеологизма. Ето защо идеята за 
нов тип фразеологични двуезични речници е не само да се подберат езикови 
съответствия, които се употребяват в аналогични ситуации, но и да се преведе 
образната основа на езика на превода. Знанията за образната основа дават цен-
ни културологични сведения за живота и манталитета на носителите на езика.



273

За да бъде разбран образът, е добре да се даде превод на образната осно-
ва. При работа с илюстративния материал при съставяне на Българско-руски 
речник на фразеологизмите алогизми (съвместно с Л. К. Байрамова) се откро-
иха 2 специфични момента (Байрамова, Георгиева 2011: 1–12).

І. В езика на превода има аналогична ФЕ, но образната £ основа е различ-
на, свързана е с жизнения опит, с бита на хората, например: 

Паднал е на пъпа си – родился в сорочке/ в рубашке – употребява се за 
човек, който е сполучил в живота, който живее много добре, много щастливо 
и спокойно – (буквален превод) (Кто-либо) упал на свой пупок – о человеке, 
которому повезло в жизни, который живет очень хорошо, счастливо и спокойно 
(БРФБ 1974: 108);

Парен каша духа – обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду; пуганая 
ворона и куста боится – употребява се иронично за човек, който след като е 
пострадал за нещо, се предпазва и от неща, които не представляват никаква 
опасност – (буквален превод) Обжегшийся дует на кашу – ироническое, о 
человеке, который пострадал от чего-либо и бережет себя вещей, которые не 
представляют собой никакой опасности;

Правя на бъзе и коприва някого – разделать под орех, разносить в пух и 
прах – знач. ‘хокам някого, карам му се много’ – (буквален превод) Превра-
тить кого-либо в бузину и в крапиву – ‘сильно ругать кого-либо’;

Прави си гаргара с някого / нещо – собаку съесть (в чем.л.); щелкать 
что-л. как орехи; это мне раз плюнуть – употребява се, когато някой с лекота, 
без усилия се справя с нeщо или с някого – (буквален превод) (Кто-либо) по-
лоскает рот (кем-либо/ чем-л.) – кто-либо легко, без особых усилий справ-
ляется чем-либо и кем-либо и др.

ІІ. В езика на превода няма подобен образ и трябва да се търсят други 
начини за семантизиране на устойчивата единица, например:

Пази си чергата – употребява се за човек, който се старае да постъпва 
така, че да не го сполети нещо лошо, нищо да не застрашава положението, 
което си е изградил – (буквален превод) (Кто-либо) сторожит свой поло-Кто-либо) сторожит свой поло-
вик – человек, который старается поступать так, чтобы не произошло что-
либо плохое, чтобы не угрожало его положение в обществе, которое он себе 
создал;

Пет за четири – (приблизително: небо коптить) – употребява се пре-употребява се пре-
небрежително, за да се подчертае, че нещо е свършено, направено небрежно, 
лошо, набързо или че някой живее безсмислено, празно, като не върши нищо 
полезно – (буквален превод) Пять за четыре – пренебрежительное, под-
черкивается, что что-то сделано небрежно, плохо, наспех, или что кто-либо 
живет бессмысленно, не делая ничего полезного, но (Говоря) пет за четири 
– ломать чепуху; три пишем, два в уме – знач. ‘Говоря глупости’ – (буквално) 
Говорить пять вместо четыре – знач. ‘Говорить глупости’;

18  70 години българска академична лексикография
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Под вола теле търси – (приблизително) в чужих глазах видит соринку, 
в своих и бревна ни видит – употребява се, когато някой търси най-дребни 
поводи, за да се заяде с някого, да му причини някаква неприятност – (буква-– (буква-(буква-
лен превод) (Кто-либо) под волом ищет теленка – кто-либо ищет мелких 
поводов, чтобы придраться к кому-либо, причинить ему какую-нибудь непри-
ятность;

Пременил се Илия, погледнал се, пак в тия – употребява се в случаи, 
когато за някого се твърди, че се е променил, но всъщност промяната е само 
външна, а неговите навици, обичаи, характер са си останали същите – (бук- – (бук-бук-
вален превод): Переоделся Илья, посмотрел на себя – он все тот же – о 
человеке, который утверждает, что изменился, но в самом деле изменения 
лишь внешние, а его привычки, увлечения, характер остались те же самые. 

Прави силно впечатление голямата конкретност на образа в българските 
ФЕ и по-голямата обобщеност в руските, например:

Моя хата с краю, ничего не знаю – Ни лук ял, ни лук мирисал; Нет дыма 
без огня – Има си крушка опашка; Кончил дело, гуляй смело – Шапка на то-
яга; Не учи ученого – На стар краставичар краставици не продавай и др.

Наблюденията на илюстративния материал показват, че образната основа 
на голяма част от българските ФЕ е построена на реални битови действия, 
(понякога и на безсмислени съчетания, например, краставици на таркале-
та). Те потвърждават мнението на Т. Цивьян, която пише: „фразеологията на 
балканските народи е монтаж на уникалното от неуникални елементи“ (Ци-
вьян 2009: 4).

Двуезичните фразеологични речници с превод на образната основа и 
културологичен коментар представляват ярка илюстрация на съчетанието на 
преводния, тълковния и антропоцентричния принцип при лексикографиране-
то. В този тип речници освен актуалното съответствие на устойчивата еди-В този тип речници освен актуалното съответствие на устойчивата еди-свен актуалното съответствие на устойчивата еди-
ница в речниковата статия е илюстриран и преводът на образната основа на 
изходната фразеологична единица, а така също и устойчивото съответствие в 
езика на превода (ако има такова). Преводът на образната основа на фразео-
логичната единица има за цел да представи начина на мислене на народа, ха-
рактерен за конкретния етнос, свързан е с неговия бит и начина на свързване 
на езиковия комплекс с актуалното значение на устойчивата единица.

Съставянето на такъв тип двуезични речници е предстояща задача както 
за лексикографите, така и за преподавателите по чужд език.
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