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Abstract: The present paper is dedicated to fixed sequences expressing intensity in 
Bulgarian and French. The object of this study are the adjective sequences containing a 
comparison with като/comme. Analyzed is the semantic mechanism behind the expression of 
intensity. The paper examines the variety of images included in this category of comparative 
structures in the two studied languages. The investigation throws light on the similarities and 
the differences of the associative thinking of the bearers of Bulgarian and French languages 
which gave rise of this type of comparative sequences.
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1. Увод

Устойчивите сравнения (нататък – УСр) с интензифициращ или усилващ 
характер са преобладаващият семантичен тип УСр, при които компаратумът 
означава много висока степен на признака или особено голяма интензивност 
на действието, назовани в лявата част на сравнението. При тази категория 
сравнения сравняващата част придобива значението на интензификатор и 
изпълнява функцията на наречието за степен ‘много’/‘très, beaucoup’, но за 
разлика от него осъществява тази функция непряко, като привлича образа 
на предмет (в най-широк смисъл), избран сред многообразието от предмети, 
реални или въображаеми:

хитър като лисица ‘много хитър’,
rusé comme une fouine ‘букв. хитър като белка – много хитър’,
работя като вол ‘работя много’,
travailler comme un cheval ‘букв. работя като кон – работя много’.
Предметът, представен чрез асоциативен образ, е обикновено характерен 

носител на признака или действието, които са основание на сравнението, и 
то във възможно най-високата степен на тяхната изява. Той служи като обоб-
щен представител на дадено свойство, като еталон за сравнение, което, както 
отбелязва В. Кювлиева, „отслабва веществената, предметната основа на срав-
нението и поражда неговото усилващо или уточняващо значение“ (Кювли-
ева-Мишайкова 1986: 46).

Мотивацията за избора на предмета еталон може да бъде както обектив-
на, при която основанието на сравнението е органически присъщо или свой-
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ствено за компаратума (бял като сняг, като мляко; blanc comme (la) neige, 
lait), така и напълно произволна и конвенционална (прост като фасул, solide 
comme le Pont-Neuf ‘букв. здрав като Пон Ньоф’). Независимо дали е обек-
тивно или условно мотивиран, изборът на образеца за сравнение е плод на 
човешкия опит и познание за света. Този избор е проявление на световъзпри-
емането на дадена езикова общност и отразява етноспецифична система от 
оценки и представи. Оценъчността се отнася не само до избора на еталона за 
сравнение, но и до този на сравнителното основание:

твърд като камък, като желязо, като кремък,
бърз като заек,
пия като смок,
dur comme la pierre, du (le) marbre, du bois, du béton,
rapide comme un éclair ‘букв. бърз като светкавица – много бърз’,
paresseux comme une couleuvre ‘букв. мързелив като смок – много мър-

зелив’.

2. Процес на „фразеологична абстракция“
Процесът, при който се осъществява частична загуба на предметния ха-

рактер на компаратума за сметка на придобиване на обобщаващо значение, на 
значение на еталон на приписвания на субекта признак, качество или действие, 
се определя от В. Кювлиева-Мишайкова (1986) като „фразеологична абстрак-
ция“. Необходимо е да се отбележи, че този процес настъпва постепенно, като 
достига най-висока степен при така наречените многозначни устойчиви срав-
нения от съкратен вид (чрез редуциране на tertium comparationis). Например:

като луд → работя като луд ‘работя много’, смея се като луд ‘смея се 
много силно’, тичам като луд ‘тичам много бързо’;

comme la peste → ennuyeux comme la peste ‘très ennuyeux’ (‘букв. доса-
ден като чумата –много досаден’), craindre, redouter comme la peste ‘craindre 
énormément’ (‘букв. страхувам се като от чума – много сe страхувам’).

Това дава възможност на компаратума, както отбелязва Ст. Калдиева-За-
хариева (2013), да се свързва с все повече лексикални реализатори на tertium 
comparationis поради разширяване на неговото семантично поле.

Фразеологичната абстракция е налице както при адективни, така и при 
глаголни УСр с усилващ характер.

2.1. Адективни компаративни структури
Адективните компаративни структури изразяват значение за абсолютна 

степен на проявление на признака на сравнението, обозначен от прилагател-
ното име. Важно е да се обърне внимание, че задължително изискване за ре-
ализиране на тази функция е семантичната структура на прилагателното име 
да има скаларен характер, тоест да назовава признак, които може да бъде из-
мерен според степените на градационна скала. Дясната част на устойчивото 
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сравнение в значението си на „фразеологичен интензификатор“ (термин на 
Кунин, цитиран от Кювлиева 1986: 46) е съотносима с наречията за степен 
‘много, напълно, съвсем’ / ‘très, fort, extrêmement’:

пиян като казак ‘много пиян’,
ясен като бял ден ‘съвсем ясен’,
heureux comme un roi ‘très heureux’ (‘букв. щастлив като цар’),
jaloux comme un tigre ‘extrêmement jaloux’ (‘букв. ревнив като тигър’).

2.2. Глаголни компаративни структури
При глаголните УСр процесът на фразеологична абстракция протича по 

сходен начин, като сравняващата част означава много висока интензивност 
на действието, назовано от tertium comparationis глагол. Общата семантика е 
адвербиална и сравняващата част е съотносима с наречията за количество и 
степен ‘много, извънредно, доста’ / ‘beaucoup, fort, excessivement’:

инатя се като магаре на мост ‘много се инатя’,
почервенявам като рак ‘почервенявам много, силно’,
fumer comme un dragon, comme une locomotive ‘fumer beaucoup’ (‘букв. 

пуша като дракон, като локомотив’),
boire comme une éponge ‘boire excessivement’ (‘букв. пия като гъба’).
Тук компаратумът съчетава често функцията на две наречия с количест-

вено значение, което насища усилващата семантика:
напивам се като свиня, като казак ‘напивам се извънредно много’,
викам като заклан, колкото ми глас държи ‘викам много силно, много 

високо’,
frapper comme un sourd ‘frapper très fort’ ‘букв. удрям като глух’,
courir comme un dératé ‘courir très vite’ ‘букв. тичам като без далак’.
Особеност при немалко на брой глаголни УСр е разширяването на значе-

нието на компаратума интензификатор, който предоставя както количествена, 
така и качествена характеристика на действието от сравнителното основание:

лъжа като (дърт) циганин ‘лъжа много и нагло’,
воня (мириша) като пор ‘воня много силно и неприятно’,
manger comme un ogre ‘ям много и лакомо’ (‘букв. ям като човекоядец’),
crier comme un sourd ‘викам много силно, с настървение’ (‘букв. викам 

като глух’).

3. Адективни компаративни структури с компаратор като/comme
В рамките на настоящето проучване, което е част от по-широко съпоста-

вително изследване на УСр в българския и френския език, ще се ограничим 
до разглеждане на адективните компаративни структури с компаратор като/
comme. Впрочем моделът със сравнителна дума като в българския език и 
comme във френския език е най-разпространен и в двата езика. Обект на 
анализ са 129 признака прилагателно име, които изпълняват функцията на 
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съпоставителна основа на 356 УСр в българския език, и 92 признака при-
лагателно име във френския език, които са съпоставителна основа на 161 
УСр. Езиковият материал е ексцерпиран от Речник на устойчивите сравне-
ния в българския език, който съпровожда монографичното изследване на Веса 
Кюв лиева върху УСр в българския език (Кювлиева 1986), и Le Dictionnaire 
des еxpressions et locutions figurées на A. Rey, S. Chantereau, от поредицата на 
речниците Robert.

3.1. Процес на еталонизация
Анализът на адективните компаративни структури с интензифициращ 

характер изисква изясняване на механизма на семантична трансформация, 
при която сравнението като най-прост начин на образно описание постепенно 
избледнява и започва процес на еталонизация. Признакът на сравнението се 
съпоставя сам със себе или, по-точно, се съотнася към най-високата степен на 
своята реализация. Тя се олицетворява от предмет, в чиято дефиниционна ха-
рактеристика този признак участва (оттук и неговият категориален характер) 
като се проявява в максимално висока степен. Обектът, с който се сравнява, 
изпълнява функцията на предмет еталон, на прототипен носител на признака 
на сравнението:

лек като перце, като перушина,
agile comme un écureuil ‘букв. пъргав като катерица – много пъргав’.
Тук става дума за така нареченото „стереотипирано сравнение“ 

(„comparaison stéréotypée“ (Dubois et al 1980: 110), на базата на което се раз-
вива значението на интензификатор на цялата структура.

3.2. Компаратум – предмет еталон
Предметът еталон в позицията на компаратум изпълнява функцията на 

архетип, на своеобразна единица мярка, спрямо която се съотнасят останали-
те предмети. Той не препраща към конкретен предмет в цялото многообразие 
от неговите признаци, а към съответстващия на дадената дума концептуален 
клас от същности. В пряка връзка с категориалната семантиката на компара-
тума е използването на нечленувано съществително в ролята му на сравня-
ваща част в българските УСр. Впрочем дясната част на сравнението се заема 
основно от съществителни имена (наперен като петел, работлив като пчела, 
гол като пушка, беден като църковна мишка).

При френските УСр доминират съществителни имена, въведени от неоп-
ределителен член в единствено число в неговата генерична функция:

malin comme un singe ‘букв. хитър като маймуна’, bête comme une oie 
‘букв. глупав като гъска’, rouge comme une tomate ‘букв. ‘червен като домат’,

следвани от такива с определителен член, който също придава обобщава-
що значение на съществителното:

bon comme la romaine ‘букв. добър като маруля’, libre comme l’air ‘букв. 
свободен като въздуха’, jaune comme la cire ‘букв. жълт като восък’.
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Останалите определители във френския език – частичен член (dur comme 
du bois, du béton ‘букв. твърд като дърво, бетон’) и притежателeн определител 
(bête comme ses pieds ‘букв. глупав като краката си’) се срещат много по-рядко.

Може да се твърди, че при „стереотипираното сравнение“ парадигмата 
на сравняващата част е почти затворена. Изборът на компаратума и този на 
признака като основание на сравнението е несвободен и е свързан със стере-
отипни нагласи, формирани под влияние на културното обкръжение. В тази 
връзка Ст. Буров отбелязва, че „принципите, върху чиято база се формират 
категориите като вместилища от типични и по-малко типични представители, 
имат универсален характер, но психологичните представи за структурата на 
определена категория се изграждат както върху основата на обективно съ-
ществуващите характеристики на обектите, така и на знанията на индивида 
за тях и на неговата преценка за тяхната важност“ (Буров 2006: 14). Ето защо 
е основателно е да се говори както за обективна, така и за културна обуслове-
ност на прототипичната категоризация.

4. Структурни и лексикално-граматически характеристики  
на адективните устойчиви сравнения с интензифициращ характер

4.1. Структурни характеристики
Съпоставителният преглед на българските и френските адективни УСр 

с интензифициращо значение от работния корпус показва сходство на струк-
турната им организация и лексикален състав, както и тематична близост по 
отношение на избора на обекта на сравнение и предметната съотнесеност на 
сравненията.

Структурният модел на разглежданите сравнения е общ А+ като/comme 
+S (тук не разглеждаме различните схеми на този модел), като компаратумът 
е почти задължително съществително име, самостоятелно представено (блед 
като платно, beau comme un chérubin), по-рядко в съчетание с характеризира-
що го прилагателно (нахален като конска муха, méchant comme un âne rouge) 
или с несъгласувано определение (строен като фиданка в градина, sec comme 
un coup de tique) или друго пояснение (гол като от майка роден; joli comme 
tout). Посоченият структурен модел е и най-продуктивният в двата езика.

4.2. Лексикално-граматически характеристики
Анимализмът е отразен в преобладаващ брой УСр в българския и френ-

ския език. Най-често образът на сравнението се изгражда от лексикални еди-
ници, означаващи животни:

червен като рак, кротък като агне, гладен като вълк, пъргав като сър-
на, мокър като кокошка;

rouge comme une écrevisse, doux comme un agneau; gai comme un pinson, 
connu comme le loup blanc, muet comme une carpe;
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следвани от названия на природни обекти и явления:
тежък като камък, като земя, като пръст, бърз като вятър, бял като 

сняг;
vaste comme la mer, ferme comme un roc, rapide comme la foudre, blanc 

comme (la) neige, ennuyeux comme la pluie.
По отношение на тематичната характеристика на основанието на сравне-

нието доминираща е антропоцентричната ориентация на разглежданите ези-
кови единици и в двата езика. Човекът с неговите физически, интелектуални 
и психически качества, социален статус и поведение е в центъра на сравни-
телното описание:

здрав като канара, строен като топола, дебел като свиня, тъп като 
галош, кисел като оцет, беден като църковна мишка;

blond comme les blés, adroit comme un singe, mince (élancé) comme un 
peuplier, bête comme un panier, fort comme un chêne, joli comme un cœur, fin 
comme l’ambre, pauvre comme Job.

Констатираните различия се отнасят до избора на компаратум като ета-
лонен представител на определен клас предмети, носител на признака tertium 
comparationis. Примерите ни убеждават в различната асоциативност и изби-
рателност на образи в УСр.

Бълг. оса → злоба (лют като оса); праз → права коса (прав като праз); 
тепсия → равна повърхност (равен като тепсия); вятър → бързина (бърз 
като вятър); чироз → мършавина (слаб, мършав като чироз); сълза → бист-
рота (бистър като сълза); кукуряк → бодрост, свежест (бодър, свеж като 
кукуряк); смин → жълт цвят (жълт като смин); вар → бял цвят (бял като 
вар); гарга → рошавост (рошав като гарга).

Фр. смок → мързел (paresseux comme une couleuvre); тигър → ревност 
(jaloux comme un tigre); въшка → мръсотия, грозота (sale comme un pou, laid 
(moche) comme un pou); кадънка, чинка → веселие (gai comme un pinson); топ-
че, коляно, яйце, билярдна топка → плешивост (chauve comme une bille, un 
genou, un œuf, une boule de billard); маймуна → хитрост, тарикатлък (malin 
comme un singe); плъх → самота (seul comme un rat).

В единични случаи един и същи обект от действителността в двата езика 
характеризира различни признаци:

пиян като смок – paresseux comme une couleuvre ‘букв. мързелив като 
смок’;

бял като яйце – plein comme un œuf ‘букв. пълен, сит като яйце’.

4.3. Компаратум – етноним
Специфичен е и изборът на етноним в позицията на компаратум. Като 

единици с изразена образно-оценъчна същност, УСр с етноним отразяват 
ярко отношението към характерни черти на чуждия народ или етническа гру-
па, в диапазона положително – отрицателно, от гледна точка на собствената 
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ценностна система на оценяващия. В този смисъл сравненията, кодиращи ет-
нически стереотипи в българския и френския език, могат да бъдат разделени 
на две категории – сравнения, изразяващи положителна оценка, и сравнения, 
изразяващи отрицателна оценка.1

При обработка на езиковия материал прави впечатление ограниченият 
брой компаративни единици, в които етнонимът е натоварен с положителна 
конотация:

чиста като туркиня,
точен като швейцарски часовник,
точен като немец,
стабилен като швейцарска банка,
fort comme un Turc ‘букв. силен като турчин’,
fier comme un Écossais ‘букв. горд като шотландец’.
В преобладаващия брой сравнения в българския и френския език етнони-

мът разкрива отрицателни черти от образа на другите народи. Защото като че 
ли е по-лесно да видим сламката в окото на другия, а не гредата в своето, ако 
си позволим да перифразираме библейската мъдрост:

грък като влък,
гол и бос като циганин,
повлякъл се като хърватин,
пиян като (руски) казак,
кисел като арнаутин,
sournois comme un Аnglais ‘букв. потаен като англичанин’,
ivre/soûl comme un Polonais ‘букв. пиян като поляк’.

5. Иронични (оксиморонни) сравнения
Ярка националноспецифична окраска имат и компаративните структури 

от категорията на така наречените иронични, негативни, алогични или окси-
моронни сравнения. При тези сравнения по пътя на антифразата признакът 
получава противоположна, антонимна семантика заради образа, с който се 
сравнява. Обектът в сравняващата част, за разлика от традиционните УСр, не 
е прототипичният носител на признака, а точно обратно, това е носител на 
несъвместима в семантично отношение компаративна образност.

В конструкциите с признак бял като например бял като въглен, бял като 
на тенджерата (тигана) дъното, бял като циганин, бял като кюмюрджия, 
бял като егюптин антифразата поражда ироничния характер на сравнението, 
което придобива значението на антонима на признака бял ‘черен’ и придава 
ярка експресия на образа. „При тези устойчиви словосъчетания имплицитна-
та опозиция бял – черен се осмисля посредством наличието на несъответствие 

1 За повече подробности вж. Кръстева 2015.
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между обекта и приписвания признак.“ (Кръстева 2014: 103). Компаратумът 
добавя семантичния нюанс за висока степен ‘много’ и обуславя интензифи-
циращото значение на сравнението:

бял като циганин ‘много черен’.
Сред проучените адективни устойчиви сравнения с усилващо значение, 

изградени върху ирония или абсурд, не бяха установени съответствия в двата 
езика. Тук специфичното доминира над общото като всеки език си служи по 
неповторим начин с езиковата ирония като начин на светоусещане:

сит като просяк,
прав като кука, прав като въже в торба,
умен като гъска,
тънка като каца,
чист като помия,
бистър като боза,
бърз като костенурка,
здрав като кошница,
aimable comme une porte de prison ‘букв. любезен като затворническа вра-

та’,
aimable comme un chardon ‘букв. любезен като магарешки бодил’,
bronzé comme un cachet d’apirine ‘букв. почернял като хапче аспирин’,
bronzé comme un petit suisse ‘букв. почернял като млекце’,
grand comme un mouchoir (de poche) ‘букв. голям колкото носна кърпа’,
haut comme trois pommes ‘букв. висок колкото три ябълки’.

6. Редуцирани устойчиви сравнения
Необходимо е да се обърнe внимание и върху групата на така наречените 

редуцирани УСр чрез отпадане на tertium comparationis. Значителен брой от 
тях имат интензифициращо значение. В българския език преобладаваща част 
от тези сравнения означават ‘висока степен на извършване на действие’ и 
имат възможност да се съотнасят към повече глаголи, намиращи се в различ-
ни асоциативни отношения. Такива са:

като бесен,
като дете,
като луд, като побъркан,
като на шега, като на игра,
като разпран,
като попарен,
като хората,
като света,
като с вълшебна (магическа) пръчица.
При някои от тези сравнения интензифициращото значение се съчетава 

и с качествена характеристика на действието. Например като на шега озна-
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чава, че действието се извършва много лесно, с лекота, без никакви усилия, 
затруднения. Нито едно от горепосочените сравнения обаче не се свързва с 
tertium comparationis прилагателно име в значението си на интензификатор.

Във френския език също са налице „съкратени варианти“ на УСр чрез ре-
дуциране на съпоставителната основа. Част от тях предоставят качествена ха-
рактеристика на действието като се свързват с глаголни tertium comparationis. 
Това са:

(pleurer) comme un enfant ‘букв. плача като дете – плача много силно’,
(peindre) comme un pied, comme un sabot, comme une savate ‘букв. рисувам 

като крак, като патък – рисувам много лошо’.
Други като comme pas un, comme personne, comme un ange, comme la peste 

имат усилващо значение и се съотнасят към tertium comparationis както при-
лагателно име, така и глагол:

(radin) comme pas un, comme personne ‘букв. стиснат, скръндза като никой 
друг’,

(faire le café) comme pas un, comme personne ‘букв. правя кафе като никой 
друг’,

(beau, belle) comme un ange ‘букв. красив, красива като ангел’,
(danser, chanter) comme un ange ‘букв. танцувам, пея като ангел’,
(ennuyeux) comme la peste ‘букв. досаден като чума’,
(éviter) comme la peste ‘букв. бягам като от чума’.
Единствено сравнението comme tout реализира своето усилващо значе-

ние само в съчетание с прилагателно име:
gentil/mignon/joli comme tout ‘много мил, хубав’.

7. Заключение
В заключение може да се обобщи, че УСр чрез богатството си от образи 

могат да бъдат разглеждани като своеобразни места на памет, които съхраня-
ват елементи от материалната и духовна култура на определена езикова общ-
ност. Разкриването на общото, на универсалното, което несъмнено доминира 
в изследваната категория УСр в двата езика е още една стъпка към така необ-
ходимата в днешно време толерантност към другия, различния.
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