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ВЪНШНИЯТ ВИД НА БЪЛГАРИНА,  
ОТРАЗЕН В УСТОЙЧИВИТЕ СРАВНЕНИЯ 

МАРИЯНА ВИТАНОВА  

 
Mariyana Vitanova 
 
THE APPEARANCE OF BULGARIANS REFLECTED IN PHRASEOLOGICAL UNITS 
 
The article deals with phrazeological units expressing Bulgarian appearance. The analysis 
of some language comparisons reveals associative thinking of the Bulgarian people, their 
creative imagination. 
 

 
 
Една от посоките на изследванията в съвременното езикознание е разкри-

ването на културно-антропологичния портрет на различните народи, отразен 
в езика. Антропоцентричността на всеки език се проявява най-силно в негова-
та лексика и фразеология.  

Устойчивите сравнения заемат значително място във фразеологичните 
системи на езиците. Те са особен вид структурно-семантични единства, из-
градени въз основа на логическото сравнение. В своето историческо развитие 
човекът постоянно се сблъсква с нови, непознати явления от действителност-
та, които съпоставя и сравнява с добре познатото. Сравнението е органически 
присъщо на неговата мисловна и практическа дейност и е един от най-старите 
начини за опознаване на заобикалящия го свят (Кювлиева 1986: 5). Устойчи-
вите сравнения характеризират разнообразни човешки прояви, състояния, ка-
чества на човешката психика. Чрез тях се характеризират всички значими ас-
пекти в живота на човека, създава се представа за неговия интелектуален и 
морално-етичен образ, за социалния му статус и физическите му качества. 
Като част от фразеологията на българския език устойчивите сравнения са но-
сители на културен елемент, на фонови знания за светоусещането на българи-
на, за неговия начин на живот, бит, традиции, външен вид.  

Обект на анализ в статията са устойчивите сравнения, отразяващи вън-
шния вид на българина.  

Като базисен материал са използвани компаративните фразеологични еди-
ници, включени в речника към изследването (Кювлиева 1986), както и в дру-
ги фразеологични речници и изследвания (Ничева, Спасова-Михайлова, Чо-
лакова 1974, 1975 и др.). 

Устойчивите сравнения в българския език са източник на информация за 
различни физически характеристики и за външния облик на човека. Чрез тях 
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се оценяват човешкото тяло и неговите части, походката, облеклото, хигиена-
та, здравословното състояние.  

Ето каква представа изгражда българинът за себе си чрез устойчивите 
сравнения. 
Общ външен изглед 
‘хубост’ – Хубава като (златна) ябълка. Хубава като икона. Хубава като 

куна ‘икона’ писана. Хубава като кукла. Хубавец като стамболец. Хубав 
(красив) като ангел (ангелче). Хубав като капка. Хубав като картинка. Ху-
бав като фиданка (в градина). Хубав (красив) като нарисуван. Хубав като 
писано яйце. Красив като бог. Красива като богиня; 

‘грозота’ – Грозна като кукумявка. Грозна като крокодил. Грозен като 
дявол. Грозен като бостан-коркусу. Грозен като бостанско плашило. Грозен 
като влашки гологан. Грозен като Юда. Грозна като Баба Яга. Грозна като 
чума. Хубав като Хубен гъза (ирон.). Хубав като прасе в помия (ирон.). Хубав 
наглед като тиква на плет (ирон.);  

 Тяло 
‘слабост, стройност’ – Снага като топола. Тънък (строен) като топола. 

Тънка (стройна) като фиданка в градина. Тяло (телце) като на риба (рибка). 
Тънък като вретено. Тънък като остен. Тънък като пръст. Тънък (слаб) ка-
то свирка;  

‘слабост, мършавост’ – Сух като билка. Слаб (тънък, сух) като вейка. Сух 
като пастърма. Мършав като пастърма. Слаб (тънък, сух) като чироз. Сух 
като печен заек. Стана като изпран. Слаб (тънък) като че през кюнец ми-
нал. Слаб (тънък) като че са го мачки цицали. Слаб (тънък, сух) като (глист, 
комар, щиглец). Слаб (тънък, сух) като скелет; 

‘нежност, финес’ – Крехък (нежен) като гургулово яйце. Лек като перо 
(перце). Лек като перушина (перушинка); 

 ‘дебелина’ – Дебел като свиня (прасе, шопар). Тънок като свиня (ирон.). 
Угоен като дунавска свиня. Кръвен като попова свиня. Дебел като прасе. Де-
бел като шопар. Наклал се като шопар. Пълен като бик. Наклал се като бик. 
Попове като волове. Дебел като бомба. Дебел като буре (каца). Дебел като 
(цигански) тъпан. Наклал се като битолски просяк; 

‘сила, издръжливост’ – Як (силен) като бик. Як като катър. Як (силен) ка-
то кон; 

‘за жена без корем и бюст’ – Плоска като дъска и т.н. 
Части на тялото 
 глава – Глава като картоф ‘малка глава’. Глава като крина. Глава като 

шиник. Глава като чутура ‘голяма глава’; 
лице – Образ като опинец. Сурат като гьон ‘много грозно лице’;  
коса – Коса като коприна ‘мека коса’. Коса остра като четина. Коса 

права като праз. Бял като гъска (обикновено за коса на възрастен човек). 
Побелявам като памук. Рошав като гарга; 

зъби – Зъби като бисер. Зъби като ориз ‘бели зъби’. Зъби като тесли ‘ос-
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три зъби’; 
очи – Очи като череши ‘хубави, кръгли и много черни’. Очи като маслини 

(маслинки) ‘много черни’. Очи като на бивол. Очи като плочи ‘много голе-
ми’. Очи като на жаба ‘много изпъкнали’; 

вежди – Вежди (като) гайтани. Вежди като (морски) пиявици ‘извити 
вежди’; 

уши – Клепнали му ушите като на дърта свиня; 
нос – Нос като чушка ‘дебел и обикновено зачервен нос’. Нос като пат-

ладжан ‘много голям нос’ или ‘посинял от студ или препиване нос’; 
брада – Остра като четина; 
врат – Врат като на бик ‘дебел врат’; 
ръце – Ръце като лопати ‘големи ръце’; 
крака – Крака като (солунски) диреци ‘много дебели’. Крака като мото-

вили ‘много дълги’; 
корем – Търбух като тъпан. Надут като гайда; 
кожа – Тънка като цигарена книжка. Гладка като порцелан. Бяла като 

гъркиня. Бяла като кадъна. Бяла като попадия. Бяла като патка. Бял като 
прясно мляко.Червен като капица. Цървен како приш. Черен като арапин. 
Черен като негър. Черен като циганин. Черен като маслина. Бел како егюп-
тин ‘циганин’ (ирон.). Бел како арапин (прон.). 

задник – Задник като тезгях и др.  
Цвят на лицето 
‘бледен, бял’ (от страх) – Побелявам като вар. Пребледнявам като плат-

но. Пребледнявам като стена. Пребледнявам като липа във вода. Пребледня-
вам като слепачка тиква по беритба; 

‘бледен, жълт’ – Бледен (блед) като платно. Бледен (блед) като мум. Бле-
ден (блед) като мъртвец. Бледен (блед) като смърт. Бледен (блед) като сте-
на. Пожълтявам като восък. Прежълтявам като восък. Пожълтявам като 
смин. Прежълтявам като ягорида ‘зелено кисело грозде’;  

‘жълт’ (от страх, болест) – Жълт като восък. Жълт като каун (пипон). 
Жълт като лимон. Жълт като смин. Жълт като краставица. Жълт като 
папуняк. Жълт като мъртвец. Жълт като смъртник. Жълт като че през 
змии бегал; 

‘червен (ален)’ (при вълнение, смущение) – Червен (ален) като божур. 
Червен (като) варен рак; 

‘червен (румен)’ (като израз на здраве и хубост) – Червен като ябълка. 
Цървен како тетовска ябълка. Червен (румен) като трендафил. Цървен како 
ружица. Червенея се като битолски просяк. Червен като балдевски просяк; 

‘син’ (вследствие от алкохолизъм, студ) – Посинявам като патладжан;  
 Ръст 
‘висок’ – Висок като върлина. Висок като топола. Висок като фиданка в 

градина; 
‘едър’ – Едър (голям) като планина; 
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‘нисък, дребен’ – Малък като запетайка. Малък като пиперка (ирон.);  
Походка 
‘грациозна походка’ – Вия се като лоза. Вия се като змия. Извивам се ка-

то змия. Вия се като каиш. Стъпвам (стъпям) като на пара. Стъпвам (стъ-
пям) като на петолевки;  

‘лека, безшумна походка’ – Стъпвам като котка; 
‘тромава походка’ – Ходя като хамата кокошка. Вървя като мечка. Ходя 

като коза на лед. Вървя като кьорава патка. Вървя като пиян. Вървя като 
спънат кон. Ходя като сляп (слепец) без тояга. Вървя като в турски гроби-
ща; 

‘уморена походка’ – Влача се (мъкна се, ходя) като пребит. Влача се 
(мъкна се, ходя) като пребита змия. Влача се (мъкна се, ходя) като пребито 
куче; 

‘енергична походка’ – Ходя като кон. Ходя, като че земята меря; 
‘внимателно, предпазливо пристъпване’ – Стъпвам като подковано мага-

ре на лед. Стъпвам като на тръни; 
Здравословно състояние 
‘здраве’ – Здрав като бик. Здрав като елен. Здрав като камък. Здрав като 

канара. Здрав като кочан. Здрав като кремък. Здрав като челик. Здрав като 
битолски просяк;  

 ‘болнавост’ – Здрав като кошница и др. 
Хигиена 
‘неприятна миризма, нечистоплътност’ – Воня като пръч. Смърдя като 

пор; 
‘небръснат, с брада или дълга коса’ – Ходя (тръгна) като поп; 
‘мръсен’ – Черен като кютук. Ходи като циганин. Ходи като катунарка. 

Чист че гато се е родил в цигански ишлик (ирон.); 
Облекло 
‘спретнато’ – Облечена като кукла. Стегнат (докаран, пременен) като от 

кутия изваден; 
 ‘небрежно, раздърпано’ – Ходя като хърватин. Ходя като циганин. Ходя 

като изпаднал германец. Ходя (тръгна) като просяк. Пременен като за душа 
‘Задушница’;  

‘дрипаво’ – Дрипава като циганка и др. 
Най-често сравненията се правят с животни, срв. кукумявка, щиглец, гарга, 

папуняк, крокодил, глист, пиявици, комар, риба, рибка, рак, жаба, свиня, пра-
се, шопар, бик, вол, катър, кон, пръч, коза, елен, заек, пор, растения или тех-
ните плодове – божур, трендафил, смин, праз, ягорида ‘зелено кисело гроз-
де’, череши, ябълка, тиква, картоф, пиперка, капица ‘червена чушка’, пат-
ладжан, каун, краставица, лимон, липа, топола, фиданка, билка, библейски 
персонажи – Юда, ангел, ангелче, дявол, църковна утвар – икона, приказни 
герои – Баба Яга, етноними – хърватин, циганин, егюптин, германец, гърки-
ня, кадъна, арапин, жителски названия – стамболец, музикални инструменти 
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– свирка, гайда, тъпан, болести – чума, приш, платове – платно, коприна, па-
мук, предмети от бита – буре, каца, шиник, крина, чутура, тесли, кюнец, тез-
гях, хранителни продукти – пастърма, чироз, ориз, строителни материали – 
вар, плочи, лексеми, свързани със смъртта – смъртник, мъртвец, мум ‘му-
мия’, гробища и др. Персонификацията се базира върху сходство във форма-
та, външния вид, оценката и др.  

В някои от устойчивите сравнения се срещат диалектни думи като опинец, 
мачки, куна, ягорида, каун, пипон, капица, ружица, челик, кютук, бостан-кур-
кусу, шиник, сурат, егюптин и др.  

При част от устойчивите сравнения опорната дума е носител на директна 
положителна или отрицателна семантика, срв. Хубав като картинка. Строен 
като топола. Красива като богиня. Грозен като бостанско плашило. Грозна 
като Баба Яга. При други се търси ироничен ефект. Негативното отношение 
се реализира чрез противоречието между семантичната характеристика на 
сравняващата част и семантиката на опорната дума, в резултат на което се 
променя значението на цялото съчетание, срв. Хубав като прасе в помия. Ху-
бав наглед като тиква на плет = много грозен. Тънък като свиня = много де-
бел. Чист че гато се е родил в цигански ишлик = мръсен. Малък като пипер-
ка = голям. Здрав като кошница = болнав. Бел како арапин = много черен 
(Ничева 1987: 23) и др.  

При сравняването на някои части от тялото е налице и образно опоетизи-
ране, например вежди като пиявици, вежди като гайтани, очи като череши, 
снага като топола, строен като фиданка в градина и др. (Кювлиева 1986: 
82). Тези сравнения са по-характерни за народнопоетичното творчество.  

В отделни устойчиви сравнения характеристиката е маркирана джендарно 
– сравнението се отнася само за представителите на един от двата пола, напр. 
облечена като кукла (обикновено за жена или момиче), момиче (мома) като 
пъпка, момиче (мома) като кукла, хубава като златна ябълка ‘много хубаво 
момиче’, плоска като дъска ‘за жена без бюст и корем’, ходя като поп ‘мъж с 
набола, необръсната брада’ и други. 

 Устойчивите сравнения с компонент етноним в повечето случаи имат от-
рицателна семантика. Представителите на другите етноси обикновено симво-
лизират небрежен външен вид и нечистоплътност, дрипаво облекло – Ходя 
като хърватин. Ходя като циганин. Ходя като изпаднал германец. Дрипава 
като циганка. Ходи като катунарка.Чист че гато се е родил в цигански иш-
лик и др. Изключение правят устойчивите сравнения за белота на кожата, ка-
то и тук е налице джендърна маркираност – сравнението се свързва с предста-
вителки от женски пол на другия етнос, срв. Бяла като гъркиня. Бяла като 
кадъна. При сравняването с представители на други народи се проявава връз-
ката със семантичната опозиция свой-чужд. 

Основните цветове, които се срещат в устойчивите сравнения, са бял, че-
рен, червен, жълт и син. Чрез тях се отбелязват различни особености на вън-
шния вид на човека. Така например черното означава мургав тен на кожата 
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(Черна като циганка), черен цвят на коса и очи (Коса черна като смола. Очи 
черни като трънка), мръсен човек (Черен като кютук). Червеното е символ 
както на здраве и хубост, така и на руменина вследствие на някакво емоцио-
нално състояние.  

Интересно е да се отбележи, че в отделни устойчиви сравнения прилага-
телното жълт се отнася към плодове и зелунчуци със зелен цвят, срв. Пре-
жълтявам като ягорида ‘зелено кисело грозде’. Жълт като краставица и 
други.  

Постоянната употреба на някои сравнения става причина преносното им 
значение да придобие универсалност в определен социум (Романкевич 2007: 
74). По пътя на семантичното преобразуване (кондензация) названията в по-
широко употребяваните устойчиви сравнения придобиват образнометафорич-
но значение, срв. Дебел като свиня → свиня ‘дебел човек’. Дебел като буре 
(буре) → буре (бъчва) ‘дебел човек’. Висок като върлина → върлина ‘висок 
човек’ и др. (Кювлиева 1986: 62; Легурска 1987: 135 и други). 

Анализът на устойчивите сравнения в българския език разкрива асоциа-
тивното мислене на българина, неговото богато въображение. Значенията на 
компаративните фразеологизми са свързани с практическия опит и културно-
историческите традиции на носителите на българския език. Езиковата карти-
на на света, която устойчивите сравнения разкриват, се отличава с антропо-
центричност и пейоративност. Чрез компаративните фразеологизми човекът 
изразява своето отношение към заобикалящата го действителност.  
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