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НАЦИОНАЛНИТЕ ОБРАЗИ В ОГЛЕДАЛОТО 
 НА ЕЗИКОВИТЕ ОБРАЗИ

Abstract: Issues connected with representing specific linguistic and cultural informa-
tion of words and resistant collocations in the new bilingual dictionaries are treated in this 
paper. This dictionary represents a metaphorical image of a specific ethnos and offers options 
for an adequate translation. It is a translated dictionary, which describes the Bulgarian national 
language images in the aspect of the Bulgarian cultural cognitive space. Besides interpreta-
tion, the dictionary entries contain a rich illustrative material from the Bulgarian history and 
folklore. The dictionary represents both a metaphorical and symbolic rethinking of traditions 
in the language; it includes shaped words, which name various phenomena of the extra lin-
guistic reality. This type of dictionaries with linguistic and cultural information are addressed 
mainly to foreigners and are good helpers in foreign language training, in translation and in 
scientific research, in describing the picture of the world.

Keywords: national images, linguistic and cultural information, lexicographical de-
scription, dictionary entry

Обект на настоящата разработка са националните образи, свързани с 
българския етнос, които са закодирани в емблематични езикови образи, не-
известни на други народи и етноси. Това могат да бъдат както специфични 
думи, така и устойчиви изрази, свързани с културата на страната и народа. 

Културата е характерна черта на всичко, което съществува в социалното 
битие. Тя е показател за равнището и качеството на всички форми на общест-
веното съзнание, на всички видове, свързани с общественото битие. Това 
е саморазвиваща се идея, която разкрива смисъла и значението на всичко, 
което става в света, което се създава от творческата енергия на човека. Кул-
турата обхваща различните социални явления и същности. В нейния състав 
се включват всички видове и начини на живот, свързани с бита на хората – 
това е религия, морал, изкуство, наука, икономика, производство, право и др. 
Всички елементи на социалния организъм си взаимодействат, като определят 
съдържанието на културата. Езикът, мисленето, манталитетът и културата на 
конкретните народи са свързани така тясно, че практически образуват едно 
ментално-семиотично цяло. Различните етноси живеят в среда, свързана със 
специфични географски, исторически, социални, битови и пр. условия, които 
и сътворяват различните езикови образи.

Лексикографията може да се разглежда като вид служба, която осъщест-
вява общуването между лингвистиката, науката за езика и обществото, което 
е заинтересувано от познаването на езика, а лексикографската продукция – 
това е най-важното, с което науката се отчита пред обществото (Морковкин 
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1987: 38). По тази причина напълно е възможно лексикографското описание 
на цялата лексикална система, която е свързана както с обществото, така и с 
говорещия човек. Идеята за антропоцентричното лексикографиране е акту-
ална още от 80-те години на миналия век. Руският лингвист Ю. Н. Караулов 
издига принципно нов за лексикографията проблем: „човекът и речникът, 
речникът на личността и личността в речника“ (Караулов 2010: 42). Разработ-
ването на двуезични речници с лингвокултурологична информация е важна 
задача, свързана с чуждоезиковото обучение, с превода и с всички въпроси, 
отнасящи се до междукултурната комуникация, която е актуална за съвремен-
ния глобализиращ се свят.

За руски език са разработени нов тип речници с лексикографска инфор-
мация:

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Упо-
требление. Культурологический комментарий. Отв. ред. д-р филол. наук В. 
Н. Телия. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006 (Георгиева 2013: 270).

2. Алефиренко, Н. Ф., Золотых, Л. Г. Фразеологический словарь: Куль-
турно-познавательное пространство русской идиоматики. Москва:  
ЭЛПИС, 2008 (Георгиева 2013: 270 – 271).

3. Национально-пищевая традиция в зеркале языковых образов. Лингво-
культурологический словарь на материале русского и казахского языков. Под 
ред. д-ра филол. наук Е. А. Юрина. Томск, 2013.

Такъв тип речници, свързани с български език, все още не са разработе-
ни. Колектив автори от Пловдивския университет и от Дагестанския държа-
вен университет (гр. Махачкала, Русия) разработва българско-руски речник 
на думите и устойчивите изрази с национална конотация. Речникът е пред-
назначен за рускоговорещи специалисти, изучаващи български език. Сферите 
на описание са: фолклор, история, бит на българина.

Речниковата статия включва три основни части – заглавна, лингвокул-
турологична и справочна информация и илюстративна част. В заглавната част 
се дава българската дума или устойчивият израз (в курсив), съответствието 
в чуждия език (ако има синонимичен израз), превод на образната основа на 
устойчивия израз (където е нужно), лингвокултурологичен и справочен ко-
ментар на руски език и илюстративни примери от фолклора или от разговор-
ната реч на български език. Например:

Орисница – фея, предсказательница судьбы.
Действующие лица (обычно во множественном числе) при рождении че-

ловека, которые предсказывают судьбу новорожденного. Персонажи с той же 
или подобной функцией встречаются во многих мифологических традициях. 
Обычно они подчинены божеству, отвечающему за судьбу человека.

Предсказания могут быть как о счастливой жизни, об удачах в делах, а 
также о неудачах, о невезении, о трудностях, которые человек встретит на 
своем жизненном пути.
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Иллюстративные примеры из болгарских народных сказок.
•	 „Усмивка-трендафил, сълзи-маргарит.“ Орисници даряват момиче при 

раждането му с трендафил-усмивка, сълзи-маргарит. Завареницата даряват със 
смях-трендафил, сълзи-бисер“ (Даскалова-Перковска и др. 1994: 140 – 141). 

•	 „Дарът на орисницата.“ Царица се сдобива със син (след предсказа-
нието на старец). При раждането му орисниците го даряват със способност 
каквото помисли, да се сбъдва (Даскалова-Перковска и др. 1994: 229). 

•	 „Орисан да умре от змия и да бъде съживен.“ Сбъдва се орисията на 
момче… (Даскалова-Перковска и др. 1994: 347) и др. 

Употребата на думата орисница във фолклора е честотна, но в съвремен-
ния разговорен език тя се среща по-рядко. Думата не е зафиксирана в същест-
вуващите двуезични българско-руски речници.

Дръж се земьо, шоп те гази – держись земля, по тебе шопы ходят.
Шопы – этническое население, живущее недалеко от Софии, которое от-

личается упрямым характером, своеобразной философией и юмором.
Иллюстративные примеры.
•	 „Кому кукнала кукувицата“. Двама шопи чуват за пръв път кукуви-

цата, скарват се кому е кукнала. Съдят се и всеки дава подкуп на съдията. 
Съдията им казва, че кукувицата е кукнала за него, защото е получил пари 
(Даскалова-Перковска и др. 1994: 596).

„Танците при шопите са много характерни. Мъжете играят буйно, бързо, 
с много подскоци и провиквания: „Дръж се земльо, шоп те гази!“, а жените 
играят с много натрисания. Шопите имат много фин хумор, намерил отраже-
ние в анекдотите за тях.“ (www.velingrad.com/modules.php?name).

С ярка национална конотация са емблематичните собствени имена: 
Хитър Петър, Марко Тотев, Гюро Михайлов, Бай Ганьо и др. В дълбочинните 
връзки на тези устойчиви единици са закодирани конкретни сведения за кул-
турата на страната и за манталитета на народа.

Хитър Петър – Хитрый Петр; Хитрец Петр.
Это традиционный герой болгарского фольклора. Он „дитя“ анонимных 

авторов народных умотворений в период, когда трудолюбивый болгарин не 
смог противостоять управляющим и развращенным сановникам, хозяинам, 
богачам, архиереям. Образом Хитрого Петра болгарский народ противопо-
ставлялся своим хозяинам острой иронией и хитростью и всегда обводил 
всех вокруг пальца.

По историческим данным это реальный образ болгарина, жившего в XV 
– XVIII в. в небольшой болгарской деревне. Этот бедняк отличался исключи-
тельной хитростью, мудростью, сообразительностью, что и закодировано в 
его имени – Хитрый Петр.
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Иллюстративные примеры.
•	 „Заплатил с песен.“ Хитър Петър няма пари, за да си плати консуми-

раното в гостилницата. Предлага на гостилничаря да изпее песен; ако му се 
хареса песента, Хитър Петър няма да плаща. Изпява няколко песни, но гос-
тилничарят не ги харесва. Накрая изпява: „Ой, Петре, Петре, стани си плати 
на гостилничаря!“. Гостилничарят харесва песента и Хитър Петър си отива, 
без да плати (Даскалова-Перковска и др. 1994: 505). 

•	 „Уважението е за дрехите“. Хитър Петър е пренебрегнат в кафенето, 
защото е облечен зле (в стари, окъсани дрехи). Връща се отново, облечен в 
нови дрехи – оказват му почести, черпят го. Той изсипва полученото кафе 
върху дрехите, тъй като оказаното му уважение е за тях (Даскалова-Перковска 
и др. 1994: 507). 

Хитрый Петр получил прозвище „хитрый“, так как у него был острый 
ум. Он всегда всех перехитрывал – хозяина, у которого служил; парикмахера, 
если не было денег на бритье; повара, если не было денег на еду и т.п. При 
нем всегда был мешок с шутками и ложью. Это один из главных героев бол-
гарских народных сказок.

Марко Тотев – Невезучий. 
Это реальное лицо. Профессиональная карьера Марко Тотева блестяща 

– он известный адвокат, который жил и работал в Великом Тырнове и всегда 
выигрывал защиты юридических дел и сделок. Он любил играть в покер, но 
почти всегда проигрывал. Раз он выиграл и как раз в это время мимо кафе 
прошла траурная процессия, картежники вышли на улицу проститься с по-
койником, тогда и игра прервалась. Тогда Марко Тотев сказал: Марко Тотеву 
никогда не везет. У Марко Тотева, однако, была слава неудачника, рокового 
человека, шутника, остряка. Для болгар это имя стало нарицательным для 
невезучести. Употребляется в ситуациях, когда кому-либо не везет в начина-
ниях. 

Иллюстративные примеры.
•	 „Името на Марко Тотев е станало нарицателно за несполука. Днес ду-

мите „Голям маркототевец съм“ са единица мярка за липса на късмет. За 
родни места на героя съвременниците му посочват Търново и Трявна. Марко 
Тотев слага край на спора, като собственоръчно написва, че е роден в старата 
столица през 1858 година. (https://bg.wikipedia.org/wiki/Марко_Тотев).

•	 „Скоро Ивето (Ивинела Самуилова – бел. ред.) ми разказа следния 
случай. Качила се тя един ден в такси и изведнъж, след като нещо се чуло 
по радиостанцията от диспечерната, шофьорът започнал да се вайка какъв 
карък е, как все на него се случват „тези неща“ и т.н., и т.н. Тя попитала какво 
е станало и той ѝ се оплакал, че от три часа висял без работа на стоянката на 
такситата и тъкмо взел нея, пристигнала заявка за много дълъг курс, от който 
щял да изкара съответно повече пари. И започнал да ѝ обяснява, че това му 
се случвало редовно, че той е най-големият Марко Тотев на света и че дори 
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Господ да му набута късмета отзад, той пак „щял да го изпърди“, както се 
изразил.

Тогава Ивето му предложила да се преименува.
– Как? – попитал шофьорът.
– Ами например, вместо да си казваш, че си Марко Тотев, си казвай, че 

си Розов Лозобунгер с голям късмет – му отговорила тя.“ (Бъчев 2015).

Гюро Михайлов – простодушно-исполнительный, наивный человек.
Это реальное лицо, которое строго соблюдало свои обязанности. Гюро 

Михайлов болгарский солдат Пловдивского отряда, который погиб во время 
пожара, выполнив свой служебный долг (25.12.1880 г.). Он охранял здание, 
в котором сохранялись важные документы и деньги, там находился и штаб 
милиции и жандармерии, потому и была круглосуточная охрана из пяти чело-
век. Когда вспыхнул пожар, дежурные офицеры и жандармы с трудом успели 
спасти деньги, часть важных документов и знамена армии. Пожар быстро 
разрастался и все, кроме Гюро Михайлова, панически покинули здание. Гюро 
Михайлов остался на своем посту, несмотря на разрастающийся пожар. Он 
строго соблюдал Устав Армии, который постановлял, что часовой обязан ох-
ранять все, что ему доверили, и не должен покидать пост до того, пока его не 
сменят, даже если его жизни грозит опасность.

Бухгалтер штаба Иван Костов пробовал спасти Гюро Михайлова и на-
стаивал, чтобы Гюро Михайлов покинул горящее здание, но Гюро Михайлов 
направил на него штыки и строго сказал: „Без приказа командира я никогда 
не оставлю пост!“ Командир был вынужден прийти и отменить приказ, но 
пожар разрастался и в огне погиб как Гюро Михайлов, так и командир отряда 
и еще три солдата, которые пробовали спасти его. 

Сегодня болгары с пренебрежением употребляют выражение „Стоит на 
посту как Гюро Михайлов“. Для многих это наивный человек, который жерт-
вовал собой, чтобы выполнить долг патриота, который жертвовал собой не-
нужно во имя выполнения служебных обязанностей. (www.nabore.bg/statia/
gyuro-mihailov-e-geroi-1333-14 /12.10.2015)

Иллюстративные примеры.
„И днес мнозина подхвърлят пренебрежително: „Абе, тоя какво стои 

там като Гюро Михайлов!“. Но всъщност малцина са онези, които знаят кой е 
този 20-годишен младеж, който се е жертвал, за да изпълни своя патриотичен 
дълг.“ (www.nabore.bg/statia/gyuro-mihailov-e-geroi-1333-14)

Миналия път си говорихме за безсмислените саможертви и за това как 
в националистическата митология, за да си герой, трябва не да си извършил 
нещо велико, а да си се минал по велик начин, без да постигнеш нищо полез-
но. Изключително добър пример за това е образът на Гюро Михайлов, който 
за всеки нормален човек е символ на самоубийствена тъпота, но който отка-
чените нео-нацистчета-националистчета у нас обожествяват именно защото 
е бил тъп и упорит и се е самоубил „геройски“… (www.nabore.bg/statia/gyuro-
mihailov-e-geroi-1333-14)
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Бай Ганьо (Ганьо Сомов, Ганьо Балкански) название представителей 
болгар с отрицательными чертами. 

Бай Ганьо – литературный герой фельетонов болгарского писателя Алеко 
Константинова. Он жил в период, когда Болгария вышла из владений Ориен-
та и перешла к европейскому образу жизни, к статусу Европы (XIX в.). 

Это был мелкий торговец розового масла, представитель болгарского 
народа, который отличался ярко выраженными ориентальскими чертами в 
одежде и в поведении (в начале своего появления), а потом приобрел харак-
терные черты внешнего вида европейского человека (одевался во фрак, а на 
голове – цилиндр; фрак и цилиндр заменили колпак и антерию (крестьян-
скую верхнюю одежду на ватной подкладке). С ним всегда были перекидные 
мешки с розовым маслом. Он часто ездил по Европе на железной лошади (на 
поезде), катался на фаэтоне. Популярность нового представителя болгар спо-
собствовала превращению Бай Ганьо и в героя фольклора.

 Во второй половине XX века родился новый герой – инженер Ганев (ин-
женер Балкански) (www://bg.wikipedia.org/wiki:/Бай-Ганьо).

Иллюстративные примеры.
•	 „Помогнаха на Бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямур-

лук, наметна си той една белгийска мантия и всички рекоха, че бай Ганьо е 
вече цял европеец. Хайде всеки от нас да разкаже нещо за Бай Ганя.“ (www://
bg.wikipedia.org/wiki:/Бай-Ганьо)

•	 Бай Ганьо е герой на всички времена. В неговия образ Алеко Констан-
тинов е събрал отрицателните черти, присъщи на българина през 90-те годи-
ни на XIX в. Може да се каже, че и днес в XXI в. има хора с подобно негатив-
но поведение на Бай-Ганьовото.

•	 „Бай Ганьо е алчен, скъперник, егоист, лукав хитрец и лъжец, лицемер, 
има огромно самочувствие, причина за което е неговото материално състоя-
ние. Такива са т.нар. днешни „баровци“. Той е богат търговец, във всичко тър-
си облага, иска да удари „кьоравото“. Както някои млади „бизнесмени“ той е 
груб, агресивен, нахален, необразован и невъзпитан. Хора с тези качества се 
наблюдават и в наше време. И могат да бъдат наречени „внуци“ на Бай Ганьо. 
Днес тези наши съвременници може да ги срещнем навсякъде: в училище, 
на улицата, във влака, в автобуса и къде ли още не. За съжаление, може да 
кажем, че точно младото поколение е носител на Бай-Ганьовото поведение. 
Липсва му възпитание, морал, съображение, уважение и честност.“ (www://
bg.wikipedia.org/wiki:/Бай-Ганьо).

Образы, связанные с климатическими условиями страны: 
Баба Марта – Баба Марта. 
Образ праздника связан с началом весеннего обновления. Погода в мар-

те непредвиденная – может быть солнце, а может идти и снег. Тогда говорят, 
что Баба Марта сердится. Этот месяц имеет особый символ – мартеници. Это 
обрядовое по своему предназначению украшение, которое сделано из ниток 
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(белый и красный цвет обязательно присутствуют), и 1 марта болгары вешают 
себе и близким, родным, друзьям это украшение как символ здоровья. Цвета 
в мартеницах имеют особый смысл: белый символ чистоты и счастья, крас-
ный – символ жизни, силы, крови. Так болгары отмечают традиционно начало 
праздника Бабы Марты с пожеланиями здоровья и плодородия в начале нового 
цикла в природе. Традиция связана с земледельческими культами к природе.

Иллюстративные примеры. 
•	  „Човекът с лошия късмет и Баба Марта.“ Сиромах почита деня на 

Баба Марта. От благодарност тя му помага да забогатее. (Даскалова-Перков-
ска и др. 1994: 253).

•	 „Марта жена и аз жена“ (Наказание за присмех). Баба изкарва овце 
на паша рано напролет, подлъгана от хубавото време, и се присмива на Баба 
Марта, че вече не може нищо да ѝ стори – „Марта жена и аз жена“. Извед-
нъж настава страшен студ, пастирката и животните ѝ се вкаменяват. (Даска-
лова-Перковска и др. 1994: 293).

Баба Марта герой многих сказок, связанных с временами года и символь-
ными действиями, выполняемыми в это время.

Голям Сечко – Лютый январь.
Герой сказок о месяцах и временах года. Голям Сечко – олицетворяет 

зимний месяц январь, он старший брат Бабы Марты. Употребляется в ситуа-
циях, когда в январе стоит лютый мороз.

Иллюстративные примеры.
•	 „Малък Сечко и Голям Сечко“. Малък Сечко (февруари) казал, че ако 

не го е срам от брат му Голям Сечко (януари), ще направи така, че гърнето от 
едната страна да ври, а от другата да замръзва. (Даскалова-Перковска и др. 
1994: 90).

Малък Сечко – Холодный февраль.
Герой сказок о месяцах и временах года, это младший брат Бабы Марты 

и олицетворяет холод. 
• „Баба Марта и Малък Сечко.“ Баба Марта и братята ѝ Малък Сечко и 

Голям Сечко държат виното си в обща бъчва. Братята изпиват виното и на 
сестра си. Когато разбира това, Марта се сърди. След това си казва, че все 
пак братята ѝ са го изпили, засмива се. Затова Баба Марта е ту сърдита, ту 
засмяна. С това се обяснява променливото време през месец март. (Даскало-
ва-Перковска и др. 1994: 90).

Пижо и Пенда – Пижо и Пенда.
Это популярные герои юмористических произведений болгарского писа-

теля Елина Пелина. Пижо и Пенда представители шопского региона страны. 
Их ирония и юмор противопоставлены условиям и образом их жизни. Они 
герои многих острых анекдотов.
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Это собственные имена мужчины и женщины, реальные герои быта, свя-
занные с мужским и женским началом. Словосочетание употребляется в си-
туациях, когда говорится о неразлучной паре.

Иллюстративные примеры.
• „Много ви харесвам, но не мога да не забележа, че и вие се подведохте на 

тенденцията в последните години Пижо да се изобразява бял, а Пенда – червена. 
Класическата мартеница е с червен Пижо и бяла Пенда.“ (http://krokotak.
com/2013/02/da-ne-zabravyame-klasikata-pizho-i-penda/).

Представеният проект за тип преводен речник е основан на синергетич-
ното разпределение на информацията за различните свойства на национално 
маркираните единици (лексикални единици и устойчиви словосъчетания) и 
е подчинен на главния принцип на лексикографирането: сведенията, които се 
съдържат в речниковата статия, трябва да са свързани, да се допълват, да оси-
гуряват достатъчна за потребителя информация. Този тип речник представя 
българските национални езикови образи в аспекта на българското културно 
познавателно пространство и е предназначен за рускоговорещ потребител. 
Словникът му може да бъде използван при представянето на образите на раз-
лични чужди езици.

Този тип речници с лингвокултурологична информация са адресирани 
главно към чуждия адресат. Те са добри помощници в чуждоезиковото обуче-
ние, превода и в научноизследователските търсения при описването на кар-
тината на света.
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