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Abstract: The article considers the notion of the lie through an analysis of Bulgarian, 
French and Romanian idiomatics. It is presented as word with certain characteristics and as 
action in various manifestations. Special attention is given to the richness and similarities of 
the images the three languages use. The predominant attitude to the lie and deceit is negative. 
Cunning is shown to be of dual nature and to elicit ambiguous appraisal.
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I. Изследователски обект
Основен обект на настоящата работа e един от най-сложните и многоас-

пектни феномени – лъжата, и по-конкретно отражението на този феномен в 
езика, който е безпристрастен регистратор и носител на богата информация за 
човека и неговия свят. Поставяме си за цел да разгледаме с какви характеристи-
ки и чрез какви образи се представя лъжата в български, френски и румънски и 
каква оценка получава. Ще се позовем на идиоматиката на тези три езика, коя-
то може да определим като съвкупност от устойчиви изрази, представляващи 
както същинска фразеология, така и паремии, колокации, сравнения, крилати 
фрази, благословии и клетви (относно използваната терминология вж. Калди-
ева-Захариева 2013: 32 – 52). Това не изключва за целта на анализа да бъде 
включена, разбира се, и интересната информация, която може да се почерпи 
от отделни лексикални единици, свързани с изследваните семантични полета. 

II. Общите познания за лъжата
Лъжата е повсеместна, наблюдава се във всички сфери на живота и е 

присъща както на отделния човешки индивид във всяка възраст, така и на 
широки групи от хора. В аксиологичен план феноменът лъжа също е сло-
жен – оценките за него не са еднозначни, биват дори полярни. Осъждана като 
абсолютно зло и противоречаща на човешкото достойнство (вж. Кант 2010: 
156), лъжата също така е преценявана и като естествена част от човешките 
взаимоотношения (Петров 2008: 73), чието отсъствие дори би било пречка 
за обществото (вж. Солен 1999: 44). Съществуват и разбирания, че „лъжата 
е не извращение на нашата природа, а неин основен елемент [...], [че тя] има 
своята роля във всяка наша връзка с друг човек“ (Лезли 2012: 14) и дори се 
разглежда от някои като съществена предпоставка за развитието и еволюция-
та на човешкия вид (Лезли 2012: 17 – 26).
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Следва да се направи уточнението, че понятията лъжа и измама ряд-
ко биват разграничавани и най-често авторите, които засягат темата, правят 
уговорката, че използват двата термина като взаимозаменяеми (макар и да 
признават, че разлика може да има – вж. Лезли 2012: 29). И в действителност, 
ако се позовем напр. на Речника на българския език (РБЕ), всяка от тези две 
лексикални единици фигурира в (част от) дефиницията на другата, а обединя-
ваща в двата случая се явява семата заблуждаване. 

За да дадем кратко определение на изследваните понятия, ще цитираме 
американския психолог и специалист в разпознаването на лъжата П. Екман, 
който дефинира „понятието лъжа или измама като действие, при което един 
човек има намерение да въведе другиго в заблуда и го прави предумишлено, 
без предварително уведомление за целта си и без ясно изразено от мишената 
желание“ (Екман 2011: 20). Също според него съществуват два вида лъжа 
– прикриване на истината или премълчаване и съответно – фалшифициране 
или изкривяване, изопачаване.

III. Лъжата ↔ измамата и нейното присъствие

Приемаме да разглеждаме лъжата в двете ѝ основни по наше виждане 
проявления – като словесна лъжа и като действие – измама, обикновено съп-
роводено със словесна лъжа, водещо до материални щети за измамения и до 
облагодетелстване на измамника.

За широкото и повсеместно присъствие и за голямата честота, с кои-
то се характеризира лъжата, поне според много социологически проучвания 
(вж. напр. цитираните изследвания у Фрай 2006: 20), би могло да се съди 
и по голямото количество фразеологични изрази, паремии и разнообразните 
лексикални единици особено в разговорната реч със семантика ‘лъжа, мамя’. 
Но от изследвания тук материал много малка част реално пряко отразява това 
– напр. паремиите:

 
Б. Ние лъжем трима, а нас лъжат триста Р. După adevăr a umblat şi de minciună 

a dat Ф. Mensonge et fraude sont le train du monde; Chacun parle et ment, et fait comme il 
entend. 

Интересна своеобразна причина за изключителното присъствие на лъжа-
та в човешките общества се крие в задължителното за нейния успех условие 
да звучи като истина, а това поражда необходимост от добре обмислено при-
критие, което обикновено и най-често се осъществява чрез изричане на друга 
лъжа и дори на няколко поредни лъжи: 

Б. Една изречена лъжа води след себе си друга Р. Începi c-o minciună şi trebuie să 
spui o mie pe lună; Minciunile una pe alta se ajung; O minciună spusă cere alte şapte ca să 
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fie acoperită Ф. Le mensonge appelle le mensonge; Un mensonge va s’augmentant, à mesure 
qu’il se répand; Une menterie en fait cent. 

Поговорките косвено подсказват и за честотата на явлението.

 IV. Лъжата – слово
Лъжата най-често се възприема като слово, отъждествява се със словото. 

Впрочем една румънска пословица пряко посочва Şi minciuna e vorbă – „и 
лъжата е слово“. А O minciună zboară ca glonţele („една лъжа лети като кур-
шум“) е интересна с паралела, който изгражда с редица пословици за лошата 
дума. В някои от тях също се акцентува на факта, че лошата дума е бърза 
(като вятъра, куршума, светкавицата) и стига безпрепятствено надалеч:

Б. Лошата дума отива по-надалеч. Р. Vorba de rău se duce ca glonţul; Cuvântul e 
ca vântul, nu se ajunge nici cu armăsarul, nici cu ogarul; Vorba rea merge din gură în gură 
ca fulgerul.

Всъщност лошата дума се асоциира с отрицателна оценка спрямо няко-
го или нещо, т.е. назовава действително нещо неприемливо, осъдително. Слу-
хът, клеветата (също думи) не отговарят на действителността, не са истина, 
те се изграждат върху лъжа. Самите те са лъжа, а като се знае общоприетата 
осъдителна оценка на лъжата (Който лъже – на въже), лоши думи са лъжли-
вите, лоши думи са слуховете и клеветите. 

Ще се спрем на още идиоматични изрази, отнасящи се до лъжата като 
казване, говорене на неистини – неверни неща, на измислици – фантазии: 

Б. врели-некипели говори/приказва; ни врели, ни кипели говори/приказва; бабини 
деветини говори/приказва; бабешки приказки говори/приказва; дрънка/мели врели-неки-
пели Р. a spune basme/baliverne/verzi şi uscate/poveşti; a înşira/a îndruga/a turna gogoşi; a 
înşira/a îndruga/a turna basme; a spune/a vorbi câte în lună şi în stele; a tăia (la) piroane; a 
toca verzi şi uscate Ф. en dire des vertes (et des pas mûres); conter monts et merveilles; conter 
des coquecigrues; raconter des salades.

Освен глаголите говоря, казвам, разказвам, a spune, conter и т.п., харак-
теризиращи тук лъжата като вербален акт, впечатление правят глаголи като 
a înşira (‘редя’) и îndruga (‘преда’). От една страна, те потвърждават лъжата 
като вербален акт чрез идеята за протяжност – речта, словото или означава-
щото (според Сосюр 1992: 100) има линеен характер. От друга страна, те пре-
пращат към представата за голямо количество (също като a turna (‘изливам’) 
в един от примерите). А конкретно a îndruga (‘преда’), който в румънски се 
употребява и самостоятелно със значения ‘преда грубо’ и оттам ‘нареждам 
безсмислено, говоря неясно, лошо или несвързано, дърдоря, бръщолевя’, се 
свързва и с представата за обърканост. 



392

Идеята за многословие се предава и чрез множественото число на пря-
кото допълнение в почти всички разглеждани тук глаголни изрази. Откриваме 
я също в поговорките:

 
Б. Който много сборва (говори), или много знае, или лъже. Много приказки без 

лъжа не биват. Р. Vorba multă nu e fără minciuni; Nici somn lung/mare fără visuri, nici 
vorbă lungă/multă fără minciuni; Adevărul într-un cuvânt, iar minciuna în mii şi sute Ф. 
Comme grand dormir n’est pas sans songe, grand parler n’est pas sans mensonge.

 
Откроява се ФЕ a tăia (la) piroane („режа/сека пирони“), който е еквива-

лентен на българската ФЕ сека гвоздеи само във второто си значение (‘много 
ми е студено’), а в първото си значение означава ‘говоря неверни неща, лъжи; 
много лъжа’ и е еквивалентен на лъжа на поразия; лъжа, та се късам; лъжа 
на провала; разправям опашати лъжи. Чрез използвания еднакъв, но раз-
четен различно тук образ говоренето на лъжи се свежда до натрапчив шум, 
оприличен на тракането на зъби. 

Интересна асоциация се наблюдава при a mânca borş/castane/rahat/
ciuperci/praz. Тук образът е свързан с дъвчене на храна, присъстваща в скром-
ното ежедневие. Така се подсказва за външния израз на действието (движение 
на челюстта, на устата) – то е представено като физическата дейност, сходна 
на предъвкване, и по този начин се постига внушение за изреченото, казаното 
като за нещо, оголено от съдържание (срв. разтягам/тегля локуми – ‘говоря 
многословно и безсъдържателно’ (вж. БТР). 

Много от разглежданите единици впрочем означават и ‘безсмислени, 
глупави приказки’. 

Лъжата е представена и като разказ, приказка, красива или невероятна, 
наивна или изпълнена с преувеличение и необоснована хвалба:

 
Б. Приказки от хиляда и една нощ. Р. poveşti de adormit copiii; poveşti vânătoreşti; 

frumoasă poveste dar mare minciună. 

Лъжата се състои в изказване на тези, неотговарящи на действителността 
или напълно противоположни на истината: 

Б. На черното вика/казва бяло. Р. Mincinosul vede colac şi zice mălai; a spune că 
laptele-i negru.

Но както е отбелязал един американски сенатор, известен с ораторския 
си талант, лъжите не само са в разрез с истините, но обикновено са в кавга и 
помежду си. Представата за подобно противопоставяне личи в някои изрази 
с компоненти антоними или със семантика, препращаща към всякакъв вид 
неща, разнородни и дори несъвместими:
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Б. дрънка врели-некипели; дрънка бивалици и небивалици Р. a înşira verzi şi uscate; 
a vorbi cegă şi păstrugă; a zice/a spune vrute şi nevrute. 

Тук можем да отнесем и израза два пъти едно не казва. Идея за смесица 
и разнородно съдържание се съдържа и в образа на фрeнския фразеологизъм 
raconter des salades. 

Обещаването на неизпълними, невъзможни неща се възприема също 
като лъжа (вж. повече у Захариева 2008): 

Б. златни планини обещава; сваля звезди<те> <от небето>; сваля месечината 
<от небето> Р. a promite cerul şi pământul Ф. promettre la lune; promettre des monts d’or; 
faire des promesses en l’air; promettre monts et merveilles. 

 
Говоренето на неистини, на красиви приказки, на неизпълними обещания, 

многословието и пр. са характерни съставки на езиковата демагогия – едно 
по-сложно явление в сравнение с обикновената лъжа (Димитрова 1999: 6).

V. Лъжата – действие (обикновено съпроводено и от словесна лъжа)

Правят впечатление немалко изрази, включващи в състава си глагол за 
движение: 

Б. ходи с лъжовника в джоба; ходи с лъжите в торбата; обикаля с лъжите в 
торбата; търчи-лъжи; Лъжата върви напред, а истината – подир; Лъжата върви 
напред, ама далеч не отива Р. a umbla cu ocaua mică; a umbla cu caţa; a umbla cu mâţa-n 
sac; a umbla cu traista cu minciuni; a umbla cu cioara vopsită; a umbla cu minciuna-n dinţi; 
a umbla cu plosca; a umbla cu şoalda; Minciuna umblă-n lume, iar dreptatea stă la un loc. 

Глаголът със семантика ‘обикалям’, ‘движа се’ в тези изрази характери-
зира не само лъжата, но и самия лъжец – движението, смяната на местона-
хождението изглежда важно условие както за успеха и разпространението на 
една неистина, така и за оцеляването на нейния преносител. Защото, както се 
твърди в редица пословици в трите езика, Лъжата върви напред, а истината 
– подир; Le mensonge ne marche que sur une jambe, la vérité sur deux „лъжата 
върви на един крак, а истината на два“; Cine umblă cu traista cu minciuni n-o 
duce mult „който обикаля с торбата с лъжи, не стига далеч“, т.е. рано или къс-
но лъжецът бива разкрит (вж. у Лезли 2012: 83 – „за патологичните лъжци е 
невъзможно да поддържат дълготрайни отношения от какъвто и да е харак-
тер, нито да се задържат по-дълго на работа ... принудени са да сменят сре-
дата ... подобно на паразити, които търсят нови гостоприемници“). Същата 
констатация, но от друга перспектива се прави и от френската поговорка A 
beau mentir, qui vient de loin – който идва отдалеч и е непознат, може лесно да 
излъже. Подобни са Celui qui se marie loin va tromper ou sera trompé; Celui qui 
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va loin chercher trompé est ou tromper va и Далеч ме, мамо, ожени, лесно да се 
похваля; Ожени ме, мамо, на чуждо село, лесно да се хваля. Тук далечното и 
чуждото се асоциират с непознатото, с липсата на достатъчно информация, 
а това улеснява лъжеца или самохвалкото, който често може да си припише 
качества, заслуги и т.н., които реално не притежава. Но от друга страна, има 
риск и той самият да бъде подведен. 

Изразите Б. ходя с лъжовника в джоба и Р. a umbla cu minciuna-n dinţi 
подсказват готовност да се лъже по всяко време, че лъжата може да бъде 
обичайно, постоянно поведение. А ФЕ ходя с лъжите в торбата и a umbla 
cu traista cu minciuni внушават и идея за голямо количество. Любопитен е 
българският глаголен израз с функция на съществително търчи-лъжи, който 
носи представата за особена активност в поведението на лъжеца. 

Овчарската тояга, фалшивата теглилка, примамката и торбата, боядиса-
ната врана (в някои от разглежданите примери) са представени като атрибути 
на измамника и лъжеца – те показват разнообразието от похвати, с които си 
служи лъжецът – средство за подчиняване и насочване в желаната от него по-
сока (елемент на скрит натиск), средство за привличане, подмяна (един обект 
вместо друг), прикриване и т.н. Думата лъжовник в бълг. ФЕ за въображаема 
книга, за записани лъжи допълва широкия спектър от средства за измама като 
предпоставка за успех. 

В много ФЕ със значение ‘лъжа, мамя’ метафоричният образ предста-
вя движение, което е наложено, в което се въвлича обектът/излъганият 
(водене, разхождане, разиграване, носене, танц, теглене/дърпане, пътуване, 
изпращане някъде):

 
Б. води за носа някого; разиграва като маймуна някого; праща за зелен хайвер 

някого; праща за липови ябълки някого; праща на баня някого; праща на кино някого; 
праща някого да лапа мухи Р. a duce pe cineva cu cobza; a duce pe cineva cu vorba; a purta 
pe cineva cu vorba; a duce cu iordanul /cu preşul/cu zăhărelul; a o da în tango cu cineva; a 
trage pe cineva pe sfoară Ф. mener qqn en voiture; emmener qqn en voyage; mener qqn en 
barque /en bateau; emmener qqn à la campagne. 

Те показват, че субектът има реална власт над физическите действия, над 
поведението на обекта – така се постига внушение за силно влияние и дори 
за пълно подчинение. Това личи и от първото значение на ФЕ в български 
и френски език водя за носа някого и mener qqn par le nez (чийто образ е 
преосмислен и представя и семантиката ‘лъжа, мамя’), а именно ‘подчинил 
съм някого напълно на своята воля и го карам да върши послушно всичко, 
което желая; постъпвам с някого, както желая’. Представата за подобно под-
чинение може би се изгражда по-пряко при френските изрази с употреба на 
каузативната форма (фактитивна конструкция), с която се показва, че върши-
телят действа под влиянието на подбудител (Чаушев 2001: 38): faire monter 
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à l’arbre; faire marcher quelqu’un; faire aller quelqu’un; faire danser quelqu’un. 
При другите цитирани примери основен компонент е глагол със значение 
‘водя’ – a duce, mener, emmener. В изграждането на образа на тези ФЕ често 
е включено средството, което реализира (въже, килимче, кораб, лодка, кола) 
или подпомага (музикален инструмент – кобза, захарче, сладки приказки) 
това придвижване. 

Интересно е, че глаголът мамя и негови производни имат в някои българ-
ски диалекти значение ‘водя след себе си, завеждам някъде, довеждам’ (вж. 
БЕР и знач. 6 на мамя в РБЕ, както и подвеждам). Не по-малко любопитна е 
етимологията на румънския глагол a înşela (‘мамя’), който според някои ети-
молози е вероятно да произлиза от глагола омоним a înşela (‘оседлавам’), до-
колкото в арумънски съществува фразеологизъм с подобен образ („поставям 
седло на някого“) със значение ‘мамя, лъжа’ (вж. Dicţionarul limbii române).

Може да се отбележи, че в повечето български ФЕ акцентът пада вър-
ху дестинацията или върху предмета, който пратеният някъде (излъганият) 
трябва да намери – в едни от случаите екзотичният им характер, а в други об-
ратно – тяхната баналност, подсказват несериозната или нереалистична цел 
на „пътуването“ и оттам самата лъжа, на която става жертва измаменият. Ос-
вен това ролята на лъжеца тук е само на инициатор на движението (той пра-
ща, а не участва лично в него), докато в румънските и френските ФЕ той се 
откроява с това, че съпровожда, води след или със себе си своята жертва. Все 
пак и в български може да се открие подобен прочит и подобна метафора – в 
преносните значения на извозвам и прекарвам някого. Ще обърнем внимание 
още и на това, че пращам някого на кино има и второ значение ‘причинявам 
голяма неприятност някому’.

Трябва да посочим, че във френски съществуват ФЕ с подобен образ – 
пращам някого някъде за нещо или да прави нещо, но той получава друго 
тълкувание – семантиката на всички тези ФЕ е ‘отпращам, отървавам се от 
някого, прогонвам някого’: 

Ф. envoyer balader; envoyer promener; envoyer jouer; envoyer paître; envoyer cueillir 
de l’oseille; envoyer sur les roses; envoyer à la balançoire; envoyer au bain; envoyer au 
diable/à tous les diables; envoyer à vatan.

Всъщност тези два начина на интерпретиране имат нещо общо – лъжата 
в някои случаи е средство да се отпрати нежелано лице. За това свидетелства 
и изразът emmener à la campagne, обединяващ и двете значения, но в диахро-
нен план (първоначалното значение е било ‘отпращам’, а актуалното е ‘лъжа, 
мамя’ може би под влияние на другите подобни изрази с компонент emmener 
‘водя’). 

Към тази група може да се сведат и библейските по произход ФЕ със 
значение ‘залъгвам, мамя някого, че проблемите му ще бъдат разрешени, като 
умишлено го насочвам към различни лица и инстанции, с което на практика 
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оставям в пълен застой нещата и скривам хитро своето бездействие и неже-
лание да помогна, да свърша работата’:

 
Б. изпраща от Понтий при Пилат някого Р. a duce/a purta/a trimite pe cineva de la 

Аna la Сaiafa; a mâna de la Аna la Сaiafa Ф. renvoyer de Ponce à Pilate.

Сред ФЕ със семантика ‘лъжа, мамя’ се открояват такива, построени 
върху метафора за възпрепятстване или ограничение на възможността за 
движение (обратно на разгледаните по-горе) – чрез поставяне, опаковане в 
нещо, връзване за нещо: 

Б. връзва на празни ясли някого Р. a pune pe cineva în calup; a lega pe cineva la gard 
Ф. mettre qqn dedans; mettre qqn dans la couverture; faire de la ficelle à qqn.

С подобна семантика и вътрешна форма са и глаголите ficeler (‘завързвам 
с връв’), empaqueter (‘пакетирам’), както и българският глагол връзвам. 

Близки по отношение на използвания образ са ФЕ, представящи измама-
та и лъжата като поставяне на капан:

 
Б. пуска/хвърля въдицата; вкарва в капана <с двата крака> някого; вкарва в клоп-

ка<та> някого; вкарва в примката някого; поставя капан/клопка/примка на някого; 
уплита/вплита/улавя/хваща в мрежите/примките си някого Р. a atrage pe cineva în 
cursă; a pune cuiva laţul/un laţ; a pune cuiva <o> cursă Ф. tendre un panneau à qqn; tendre 
un piège à qqn; tendre un filet à qqn; tendre des rets à qqn; tendre un appât à qqn; attirer qqn 
dans ses filets; prendre qqn dans des rets; prendre qqn au piège; prendre qqn au trébuchet. 

Те подсказват и предварително обмислено и организирано действие за 
реализацията на лъжата. 

В редица ФЕ лъжата се асоциира с игра, изиграване, (правене на) номе-
ра, фокуси, шега или подигравка:

 
Б. изиграва игра някому; изиграва комедия<та>; изиграва номер някому; скроява 

номер някому; погажда номер някому Р. a scoate panglici pe nas; a scoate panglica; a juca 
papuşile Ф. jouer un tour à qqn; jouer un tour de son métier; jouer un tour de maître gonin; 
jouer la comédie; jouer une/des pièce(s) à qqn; faire une/des pièce(s) à qqn; servir un plat de 
son métier; faire un tour de passe-passe; monter une farce à qqn; monter un bateau à qqn.

Това личи не само от залегналия в тях образ, но понякога и от другите 
значения при някои от изразите – напр. румънските ФЕ a scoate panglici pe 
nas и a scoate panglica („вадя панделки от носа“; „вадя панделката“) са с пър-
во значение ‘правя фокуси, фокуснича’ и второ значение – ‘лъжа, мамя’, при 
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което се наблюдава повторно преосмисляне на словосъчетанията. Подобна е 
ФЕ a juca papuşile („разигравам куклите“) – ‘1. правя куклен спектакъл 2. го-
воря лъжи, мамя’. Някои от вече разгледаните по-горе френски ФЕ като faire 
aller и faire marcher имат и значение ‘подигравам се с някого’, ‘разкарвам/
разигравам’ – разкарването от едно място на друго може да се възприеме и в 
комична светлина като подигравка – закачка. В това ни убеждават и някои ФЕ, 
които може да се определят като паронимни – напр. изигравам игра някому 
(‘измамвам, излъгвам някого’) и изигравам номер някому ‘съзнателно устрой-
вам лоша шега на някого, създавам му някаква неприятност, подигравам го с 
някаква постъпка’. 

Тук може да се потърси и връзката на лексикално равнище между кон-
цептите игра, лъжа/измама и подигравка – срв. в български изигравам с 
едно от значенията си (преносно, разговорно) ‘измамвам, излъгвам някого’ 
и подигравам; в румънски a se juca cu cineva (и a-şi bate joc cu cineva); във 
френски se jouer de qqn – със значения ‘измамвам’ и ‘подигравам се’. Ин-
тересна е етимологията на френския глагол за ‘мамя’ – tromper – според É. 
Littré най-старата му позната употреба, свързана със семантичното поле на 
лъжата, е като възвратен глагол именно в значение ‘изигравам някого’, като 
по-късно е придобил и семантика ‘подигравам се с някого’, аналогично на se 
jouer. Всъщност tromper по своята поява е свързан с израза jouer de la trompe 
и първоначално е означавал ‘свиря на ловджийски рог’ (тук ще отбележим, 
че ‘свиря’ и ‘играя’ на френски се предават с една и съща дума – jouer). Не 
по-малко интересна е и друга хипотеза за произхода на този глагол във френ-
ски – от faire aller comme une toupie („въртя като пумпал“; trompe – ‘пумпал’), 
която в основата си е доста близка до предходната – играя си като правя да се 
движи (срв. с горните ФЕ).

Подигравката предполага не много добро, дори пренебрежително отно-
шение спрямо обекта, към който е насочена. Това дава основа на негативната 
конотация на ФЕ за ‘мамя, лъжа’. Потвърждение за представата за лъжата и 
измамата като за негативно явление (което се възприема с неприятните си 
страни и последици) намираме и при анализа на семантиката на не малко 
многозначни ФЕ: напр. при румънските a face pe cineva din cal măgar; a face 
pe cineva toporul и a-i face cuiva una şi bună образът е преосмислен и в друга 
посока, поради което те носят освен значение ‘мамя’ и значенията съответно 
‘унижавам’, ‘набивам’ и ‘наказвам’. 

 
Все пак може да се посочи един тип ФЕ, отнасящ се по-скоро до безобид-

на шега, закачлив номер, при който някой бива излъган най-често с неверни 
съобщения – vendre du poisson d’avril; donner/faire un poisson d’avril à qqn 
(„продавам/давам/правя априлска риба на някого“) и отговарящ на българска-
та колокация първоаприлска лъжа. Тук най-вероятно се преплитат два раз-
лични факта, впечатлили създателите на този фразеологизъм – от една страна, 
изразът препраща към епохата на Шарл IX, когато той с наредба е преместил 



398

началото на календарната година на първи януари (а както е известно до 
преди това началото е било отбелязвано на първи април, за което свиде-
телства и самата етимология на названието на този месец (вж. Мокиенко 
1990: 53 – 54). От друга страна, образът във ФЕ се свързва с познанието 
за разположението на слънцето по това време на годината в съзвездието 
Риби. ФЕ обединява чувство за хумор (появилият се във Франция обичай 
да се правят фалшиви подаръци на вече отменената дата) и астрономиче-
ски познания (вж. още Вижри 1992: 134). Не е изключено този тип ФЕ да 
отразява още и наблюдението на непостоянните и непредвидими метеоро-
логични условия, присъщи на месец април (неслучайно в български (вж. 
БЕР) съществуват диалектни названия като лъжитрев, лъжичко, лъжко и 
др. за този месец).

И при разгледаните в тази група изрази се налага на вниманието мно-
гообразието в образите (игра, фарс, шега, комедия, пиеса, номер, фокус), но 
същевременно при някои ФЕ изпъкват по-ярко и познанията и ловкостта, не-
обходими за осъществяването им (maître ‘майстор’, métier ‘занаят’).

От повечето от тези ФЕ става ясно също и че лъжата предполага предва-
рително обмисляне, стратегия, подготовка, изграждане, монтаж, което косве-
но подсказва и за необходимостта от умения, талант у този, който се заема с 
това – номерът е хитро замислено (и изпълнено) действие, а ролята изисква 
предварително обмислен план и подготовка, също като действията, означени 
с глаголите скроявам, монтирам/сглобявам/построявам, поставям (все ком-
поненти, участващи във вътрешния образ на въпросните ФЕ). Ще добавим и 
някои показателни в това отношение колокации – Р. a croi/a ticlui o minciună 
Ф. faire/échafauder un mensonge. 

Ще се спрем и на още една група, която може да бъде обособена измежду 
ФЕ, означаващи ‘лъжа, мамя’ – обединяващ елемент при тях е представата 
за действието лъжа, за измамата като начин за въздействие върху сетивата. 
То може да се изразява в попречване на тяхното нормално функциониране, 
така че обектът на лъжата да не види, да не узнае истината за действителните 
обстоятелства, постъпки и т.н.:

 
Б. хвърлям прах в очите на някого; замазвам очите някому Р. a arunca <cu> praf 

în ochii cuiva; a da cu praf în ochii cuiva; a-i pune cuiva perdea/perdele la ochi; a lega la 
ochi pe cineva; a fura/a lua capul cuiva Ф. jeter/lancer/envoyer/mettre de la poudre aux yeux; 
endormir le mulot. 

Следва да се отбележи, че ФЕ хвърлям прах в очите на някого и неговите 
съответствия във френски и румънски действително произлизат от обичай, 
съществувал в Древен Рим, излезлият по-напред състезател при надбягвания 
да хвърля шепа прах по участниците, останали зад гърба му, за да ги затрудни 
(прахът попадал в очите им).
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А наблюдението на тактиката на грабливите птици, които кръжат над 
плячката си, за да я хипнотизират, е в основата на образа в endormir le mulot 
(„приспивам полската мишка“). 

Друга форма на въздействие върху сетивата е създаването на условия те 
да възприемат в по-добра светлина действителността – за целта нещата се 
представят като по-благоприятни, по-приятни, по-примамливи отколкото ре-
ално са, търси се постигане на по-силен ефект, на силно впечатление: dorer 
la pilule à quelqu’un („позлатявам хапчето на някого“), faire voir des étoiles/la 
lune en plein midi à quelqu’un („правя някой да види звезди/луната посред бял 
ден“).

Френският ФЕ faire voir des étoiles en plein midi à quelqu’un освен със 
значение ‘мамя, измамвам някого’ се характеризира и със значение ‘замайвам 
с нанасяне на силен удар’. Така действието мамя, лъжа косвено се поставя в 
един план с вид агресивно поведение, сходно на това, залегнало директно в 
образа напр. на хвърлям прах в очите на някого. Всъщност тук имаме пример 
за изграждане на значение с по-голяма абстрактност чрез повторно преосмис-
ляне на образа.

Тези две подгрупи би могло да се разглеждат евентуално и като варианти 
на премълчаване, скриване на истината и съответно фалшифициране на ис-
тината. В много малко идиоматични изрази се засяга пряко премълчаването, 
скриването на истината – напр. Б. икономисвам <от> истината; спестявам 
истината (‘послъгвам, лъжа’) Р. Cine ascunde adevărul, acela vinde minciuna 
(но съществува и Ф. Celui qui se tait, ne ment pas – „който мълчи не лъже“).

Прави впечатление, че част поне от разгледаните ФЕ за лъжа/измама но-
сят представа за някакъв елемент агресивност – било в използвания образ, 
било в другите значения при полисемните ФЕ. Наличието на такива случаи 
и в трите езика подсилва усещането за доста силни логически връзки между 
двете явления. И това не е случайно – както отбелязва френският социален 
психолог Г. Дюранден, лъжата е вид „отклонена агресия“ или дори „замести-
тел на агресията“ и представлява „пестене на сили по време на битка“ (Дюран-
ден 1972: 20). А румънската пословица е фиксирала и трагичната възможност 
лъжата да се свърже дори с причиняване на смърт: Pentru o minciună se face 
moarte de om („заради една лъжа може да се предизвика човешка смърт“). 

VI. Оценка на лъжата
Изследването на идиоматиката показва, че преобладава отрицателната 

оценка на феномена лъжа/измама. Лъжата се възприема като носеща вреда 
не само на обекта (измамения), но и на самия субект (лъжец/измамник) – има 
ефекта на бумеранг (Който дроби лъжи, в своята паница ще ги намери), па-
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губна е за душата му (Cine spune minciună, întâi obrazul işi ruşinează, iar mai 
pe urmă sufletul işi ucide; Mentir, tromper, embler et question, encheminent l’âme 
à perdition), руши доверието в него от страна на другите (Който веднъж 
излъже, дваж му вяра не хващат; Cine a minţit odată, şi-a mâncat credinţa 
toată), носи му тъга, страдание (Кой лъже, той тъжи, кой оре, той добре; 
Qui d’autrui tromper se met en peine, souvent lui advient la peine) и неизбежно 
наказание (Който лъже – на въже!).

 
Въпреки тази негативна оценка, която би могла да се обобщи с румън-

ската поговорка Minciuna nu te duce la bine („лъжата не води до добро“) и с 
българската Грехота е да лъжеш, но и срамота да се лъжеш, човек е видял 
все пак, че в някои случаи тя може да помогне в името на нещо добро:

 
Б. Ако с право не върви, ти поизкриви! Р. Minciuna uneori e bună; Minciuna sparge 

case de piatră, dar alteori preţuieşte mai mult ca un adevăr nespus la locul lui.

Но пък цитираната тук българска пословица е обезстойностена и отрече-
на като мъдрост от П. Р. Славейков, който пише за нея „И тая е една от кал-
павите български пословици, която учи на безхарактерност“ (вж. Стойкова 
2007: 197). 

VII. Хитростта
Ще се спрем накратко върху хитростта, която в своята проява е свързана 

с прибягване до измама в известен смисъл, до подвеждане, до отклоняване 
от някаква истина за нещо и е свързана с неискреност – всичко това с оглед 
да се постигне някаква цел. Тя често се разчита в положителен ракурс – асо-
циира се с ловкостта, находчивостта и изобретателността. Това е залегнало 
във фолклора и художествената литература на трите езика (срв. приказките 
за Хитър Петър в български, за Пъкала и Тъндала в румънски, Хитрините на 
Скапен (Молиер) във френски и др.). Може да се открият сходства с изкус-
ната лъжа и по-специално с лъжата, представена чрез образа на играта или 
чрез образа на измайсторяването (вж. по-горе). Хитростта предполага повече 
качества и предимства у нейния носител, дори повече сетива спрямо остана-
лите, с които да ги превъзхожда: 

Б. и на гърба/врата си има очи Р. oltean cu douăzeci şi patru de măsele Ф. avoir bon 
nez.

В следващите ФЕ хитростта се свързва и с придобит опит (предаден от 
родителите или получен чрез претърпени премеждия, при странствания, пъ-
тешествия и т.н.), с натрупани познания: 
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Б. от стара майка дете; от стара кокошка яйце; гърмян заек Р. pui de lele Ф. être 
plus malicieux qu’un vieux singe; un vieux renard; un vieux routier

Б. знае Аврам къде зимуват раците; знае и на дявола дупките Ф. savoir la rubrique; 
savoir le tour de son bâton; connaître les ficelles.

Асоциира се и с уменията на търговеца: 

Б. купува те и те продава Р. te vinde fără bani Ф. il serait bon à vendre vache foireuse.

Изобщо хитростта, видяна откъм находчивостта, остроумието и способ-
ността понякога да разрешава проблемни ситуации, се възприема положи-
телно. Но оценката в редица случаи не е еднозначна, както се вижда от след-
ната констатация на Алеко Константинов: „Когато в другите народи думата 
„хитър“ е синоним на лукав, вероломен и прикачена на някое лице, би го 
понижила в мнението на обществото, у нас с епитета хитър се кичат като 
с най-почтена декорация: „Брей, хитро момче излезе, да е живо на баща си, 
всинца ни измами! Не можахме да го излъжем! Ашколсун. Браво!“. 

За двояката оценка на хитростта подсказва анализът на групата ФЕ, 
включващи в състава си компонента дявол. Част от тях като ФЕ дявол из ви-
ровете, a fi dat dracului (naibii) са със семантика ‘много хитър’, дори ‘много 
способен, много умен’. Но други като румънските ФЕ a fi dracul împieliţat 
и a fi dracul pe uscat имат освен значение ‘хитър’ и значение ‘много лош, 
зъл, проклет човек’, а a fi dracul împieliţat означава също и ‘неукротим, буен’. 
Така хитростта се свързва с подлостта, коварството, приравнява се с пороци-
те (срв. френската ФЕ avoir du vice със значение ‘хитър’, където основният 
компонент vice означава ‘недостатък, порок’).

Немалко са изразите като и дявола подковавам <на леда>; на дявола цър-
вули обувам; и дявола ще преметна, които подлежат на различна интерпрета-
ция според контекста, в който са употребени: Обади му се, помоли го да ти 
помогне! Нали знаеш, той и дявола подковава на леда. Все ще намери как да 
ти помогне. Пази се, много внимавай той да не се намеси, защото, знаеш 
добре, че и дявола подковава на леда и ще обърка всичко, за да извлече и от 
този случай максимум полза за себе си. 

Хитрият човек е обрисуван много често чрез изрази с компонент лисица 
или/и (по-специално във френски) с компоненти названия на други животни 
и птици:

 
Б. Кума Лиса; хитра лисица; същинска лисица; голяма лисица Р. vulpe bătrână Ф. 

un fin renard; un vrai renard; un vieux renard; fourbe comme un renard; un fin merle; un vieux 
loup; une fine mouche; être rusé comme une fouine. 

Употребеното тук прилагателно може да насочи към степента на проява 
на характеристиката, но и да придаде определен положителен или отрицате-
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лен нюанс. Например във френски език лисицата може да е „ловка“, „хитра“, 
„стара“, но и „подла/коварна“.

В български хитра лисица и съответно в румънски a fi şiret ca o vulpe 
може да придобият подобни нюанси според контекста, в който са употребени, 
доколкото хитър и şiret може да означават както ‘коварен’ и ‘лукав’, така и 
‘сръчен’, ‘ловък’ и ‘остроумен’.

Всъщност, ако се вгледаме в значенията на лексемите, означаващи ‘хит-
рост’ или ‘хитър’, ще установим, че диапазонът, в който те варират е доста 
голям – от ‘лукав’ до ‘изобретателен’, ‘насмешлив’ и ‘умен, разумен’. Ще 
посочим за сравнение, че в старобългарски думите хитрост и хитрец дори 
са имали изцяло положителна конотация със своите значения ‘умение, изкус-
тво’, ‘проницателност’, ‘майстор’, ‘мислител’; ‘творец’ – в употреба за Бога 
(вж. Старобългарски речник 2009: 1162 – 1163).

И хитрецът, също както и лъжецът, може да бъде хванат в капан и нака-
зан:

 
Б. хитрата лисана <с двата крака> в капана; хитрата сврака – с двата крака Ф. 

enfin les renards se trouvent chez le pelletier.

В тези изрази прозира отрицателната оценка на хитростта, приравнена в 
случая с измамата.

VIII. Заключение
Лъжата/измамата се откроява като многоаспектно явление, представено 

в идиоматиката на трите езика с много общи модели и с еднакви или сходни 
образи (и компоненти) при изследваните идиоматични изрази. 

Лъжата е показана като често срещан феномен, активен, разпространя-
ващ се бързо и лесно. Тя се представя специално като реализираща се в сло-
вото, чрез словото и нерядко в изказване на безсмислици и небивалици, на 
празни, голи приказки, в многословие и безсъдържателност, но и като пред-
варително обмислени действия, постъпки, с конструиране на ситуацията. 
Лъжата разчита на незнанието, непознаването и доверчивостта на хората. Тя 
подчинява, отнема свобода, създава пречки, вреди, подхранва агресия. 

Лъжата е представена в идиоматиката и с по-невинното си проявление 
– шегата, както и с подигравката, която обаче подсказва за съпътстващо обид-
но, пренебрежително отношение към обекта ѝ. 

В идиоматиката (и по специално във фразеологията) почти не се срещат 
изрази, свързани със закачливата лъжа, и напълно отсъстват по отношение на 
благородната лъжа. 

Преобладават идиоматичните словосъчетания, представящи лъжа-
та по-скоро като фалшифициране на истината, отколкото като премълчава-
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не, което би могло да се обясни с по-голямата видимост, активност, които 
предполага самото изкривяване на истината, и съответно с възможността за 
улавяне, разобличаване. 

Доминираща е отрицателната оценка за лъжата и измамата.
Хитростта в идиоматиката е показана с двойствената си природа и с 

двояката оценка за нея. 
Прави впечатление богатството на материала, наличието на фразеоло-

гични варианти и синоними, които отразяват чрез различни детайли в образ-
ността многоаспектността и разнообразието на сложното явление лъжа. 

СЪКРАЩЕНИЯ

Б. – български
Р. – румънски
Ф. – френски 
ФЕ – фразеологична единица
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