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1 Превод: ‘Всеки човек иска да го хвалят’ – [1 – O]. С цифра в квадратни скоби на това място и по-нататък 
в текста е обозначен ползваният интернет източник, указан в библиографията – А. Д.
2 Вж. B/B: 109. ‘Кой не обича да го хвалят’ (превод мой). Навсякъде, ако не е отбелязано друго, преводите 
са мои – А. Д.
3 Немска пословица: Ein gutes Lob ist Goldes wert (B/B: 321).
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Omnes mortales sese laudari optant [1]1; Тонкое чувство удовлетворения 

от похвалы все-таки есть у каждого! [2]; Що е слънцето за полето, 
туй е похвалата за сърцето [3]; Wer hat’s nicht gern, daß man ihn lobt2 – 
латинската и руската сентенция, както и българската и немската пословица 
свидетелстват за похвалата като универсално явление в човешката култура 
и език.

В българския, руския и немския език обаче наред с названия за 
положителната ценност похвалване неизменно присъстват названия за 
антиценност прехвалване: бълг. xвала/ похвала – хвалба; рус. похвала 
– похвальба, хвалить (разг. хвастать); нем. Lob – Lobhudelei, loben 
(разг. презр. Belobhudeln) [4]. Похвалата извиква положителни емоции и 
асоциации: справедливата похвала е благоухание [3], добрата похвала 
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струва колкото злато3, похвалата от враг звънти – за разлика от хвалбата, 
която в народните представи дори е отместена към сферата на нечистото 
табу като например: собствената хвалба вони4.

Ето защо цел на настоящото емпирично изследване е установяването 
на сходства и различия в отношението на българската, руската и немската 
езикова общност към ценности и антиценности, което изкристализира от 
паремиите за хвалба в трите езика5. Тази цел обуславя едно по-внимателно 
вглеждане в преводните съответствия на фраземите6 в лексикографските 
източници и евентуално предлагане на по-сполучлив паремиен еквивалент 
или аналог7.

Паремиите (пословици и поговорки – от гр. paroimia ‘поговорка’, 
‘пословица’, ‘притча’) са устойчиви фразеологични единици с поучително 
съдържание. Това ги доближава до крилатите фрази8. Едноизреченската 
структура е друго свързващо звено между паремии и сентенции, но 
тук можем да причислим също така стихове на народни песни и на 
стихотворения в народностен стил с характерния поетически похват, 
при който (за разлика от анжамбмана) всеки стих образува завършено 
изречение (Zeilenstil) (Sowinski 1973: 77). Друг същностен белег на паремии, 
сентенции и поетически творби, който ги сближава, е тяхната образност, 
респ. символика:

Но какво всъщност е символът? Нека го определим като изобразяването на 
интелектуално или духовно понятие посредством форма, която го обобщава 
и изразява посредством конкретен или словесен образ (Prior 1993: 5).

Изхождайки от понятията символ в поезията, културен символ 
и езиков символ, както и от характеристиките на жанра “eпидейктична 

4 Цялата немска пословица гласи: Eigenlob stinkt, Freundes Lob hinkt, Feindes Lob klingt (BNFR: 1037).
5 Такива ценности (респ. „добродетелите на душата“ у Аристотел) са мъдрост, справедливост, храброст, 
умереност, великодушие, щедрост, благост, съпричастност (Zimmermann 1993: 23). В лингвокултурното 
изследване на Румяна Петрова (2013) върху български паремии за присмех и похвала като преобладаващи 
похвални ценности са посочени учение, знание, ум, мъдрост (в 129 паремии), трудолюбие (в 100 паремии), 
честност, достойнство, чиста съвест (в 75 паремии), Добро, добрина, добър човек (в 66 паремии). 
Интересно е, че най-голяма духовна ценност е Бог (в 201 паремии), докато  вярата в Бог се среща само в 11 
паремии. На най-голям присмех са подложени антиценности като простотия, невежество и простащина 
(в 130 паремии), следвани от самохвалство, перчене и големеене (в 111 паремии).
6 Терминът фразема тук се използва като хипероним, обхващащ паремии и фразеологизми. Успоредно 
с паремия се употребява синонимът фразеотекстема, успоредно с фразеологизъм – фразеолексема. За 
разнобоя относно терминологията във фразеологията виж у Donalies 1994.
7 Петрова отграничава паремиен еквивалент от паремиен аналог по следния начин: „Паремийните 
еквиваленти имат равнозначен лексикален състав, еднакво съдържание (денотативно значение) и 
еднакъв смисъл, докато аналозите имат различен лексикален състав и съдържание и еднакъв смисъл.“ 
(Petrova 2013: 31).
8 Именно това сходство позволява да потърсим близост между паремии и сентенции по отношение на 
съдържащата се в тях символика на ХВАЛБА. Ето защо в статията спорадично присъстват сентенции 
от известни личности (най-вече творци) от трите култури, както и латински сентенции в руслото на 
европейските културни традиции.
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(тържествена / похвална) реч”9, изследването очертава различни 
семантични измерения на понятието хвалене и представя техни 
смислообрази в популярни български, руски и немски пословици и 
поговорки. Корпусът обхваща български, руски и немски паремии от 
онлайн източници, немски паремии от сборника на Анелиз и Хорст Байер 
(В/В), както и фраземи от едноезични и двуезични фразеологични речници 
(BFR, BNFR, NBFR, NER, NRFR).

Поетически символ

Същината на символиката е очертана в следната сентенция на 
Гьоте: „Символиката превръща явлението в идея, идеята в образ така, че 
идеята в образа да бъде винаги безкрайно въздействаща и недостижима 
и – дори и изказвана на всички езици – да остане неизказуема“. 10 „Поетът 
превръща живота в картина“ 11 – така Карстен Родe лаконично перифразира 
описанието на немския класик за оформянето му като творец. Става дума 
за момент от Седма книга на „Поезия и истина“: 

Така започна онзи път, от който цял живот не можах да се отклоня, 
именно, да пресъздам в образ, в стихотворение това, което ме радваше или 
измъчваше или занимаваше по някакъв начин […] (Gyote 1976: 230).

1. Символът е смислообраз

Херман Понгс дефинира Sinnbild като „сетивен знак за означение на 
нещо несетивно, духовно или душевно“, в който се припокриват „смисъл 
и образ, същевременно смисълът, вложен в образа, има много по-широк 
обхват.“12 Предвид тази дефиниция като българско съответствие на Sinnbild 
със значение ‘сетивен знак, носител на смисъл’ и като синоним на символ 
по-нататък се използва думата смислообраз, а като синоним на символика 
– смислообразност (Dimitrova 2007: 22).

Според Херман Хесе, който е съвременник на Понгс, „вечността на 
сюжета“ в едно произведение се състои в това, че героите „преди всичко са 
просто хора, а не представители на своето време“13. В този смисъл творецът 

9 Този жанр е известен като похвално слово (най-вече в старобългарската литература) и като тържествено 
слово.
10 „Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, dass die Idee im Bild immer 
unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich 
bliebe.“ (Goethe. „Maximen und Reflexionen“ – 1113, quoted in Rohde 2006: 229)
11 „Der Dichter verwandelt das Leben in ein Bild […]“ (Rohde 2006: 229)
12 Това определение на символа е на Херман Понгс в „Das Bild in der Dichtung“ от 1939 г. (Gontrum 1958: 
1). В речника на Герхард Варих в обяснението на Symbol (от гр. symbolon ‘разпознавателен знак’) също 
фигурира Sinnbild: „Symbol = einen tieferen Sinn andeutendes Zeichen, Sinnbild; bildhaftes, anschauliches, 
wirkungsvolles Zeichen für einen Begriff oder Vorgang, oft ohne erkennbarem Zusammenhang mit diesem.“ 
(WahrigWb). Като символ на Немския романтизъм е посочено синьото цвете (die blaue Blume). По-
подробно за различни схващания за символ виж у Dincherova 2014: 47–49.
13 В „Beim Lesen des Grünen Heinrich“, 1907 (Hesse 1978: 257).
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разграничава Sinnbild (смислообраз) от Abbild (отпечатък) и подчертава, че 
„остава смислообразът, а не отпечатъкът“14.

2. Символът е кондензат от мотив, респ. кондензат от 
сюжет

Елизабет Френцел йерархично определя сюжет, мотив и символ, 
трите компонента на съдържанието на поетическата творба, като „три 
степени на одухотворяване на материала“, почерпан от писателя за нейното 
създаване: „сюжетът може да се сгъсти в мотив, а въздействието на мотива 
може да се усили чрез превръщането му в символ“ (Frenzel 1988: 24). Както 
редица мотиви, така и редица паремии са изкристализирали от сюжета 
на народни приказки или песни. Илюстриращ пример е българската 
поговорка Посмали, Манго, (посмали)! – ‘не лъжи чак толкова!’15

Културен символ

Ханс-Георг Гадамер (Gadamer 2000) изхожда от етимологията 
на символ – гръцката дума, която обозначава ‘чиреп за спомен в знак на 
гостоприемство’ (лат. tessera hospitalis) – и очертава най-общо понятието 
като „нещо, по което човек разпознава някого като стар познайник“ 
(Gadamer 1977: 42). Философът посочва редица символи на преходността в 
нидерландските натюрморти от XVII век – мишка, молец, муха, изтляла 
свещ. Интересно е, че понякога един натюрморт съдържа повече от един 
смислообраз на мимолетността на човешкото съществование – така 
например картината Vanitas („Суета“) на Питер Клас от 1630 г. изобразява 
череп, пясъчен часовник и изтляла свещ. Символът, от една страна, е кул-
турно обусловен феномен, а от друга страна, подобно на мотиви и крилати 
фрази, може да “надскочи” границите на дадена култура и историческо 
измерение и да оплоди друга чужда култура и по-късни времена16.

Един пример онагледява “странстването” на културния символ мед, 
„смятан за чиста и свещена храна“. В Древна Гърция медът символизира 
„поетически гений; красноречие; мъдрост; храна на боговете“, а в 
християнската религия – „сладостта на Божието слово“ (Simvoli: 129). В 
древноримската, българската, руската и немската култура мед същевременно 

14 В оригинал: „Denn bleibend ist nur das Sinnbild, nie das Abbild“ (В „Beim Lesen des Grünen Heinrich“, 1907 
(Hesse 1978: 260). Като пример за смислообраз Хесе назовава Вилхелм Майстер у Гьоте: „Героят не е човек 
с ярка индивидуалност, нито неповторим и впечатляващ – героят сме ти и аз.“ (Във „Wilhelm Meisters 
Lehrjahre“, 1911 (Hesse 1978: 280).
15 „От приказката за циганина, който избягал от гората от страх и казал после, че видял триста мечки, а 
„другите му отговорили посмали, Манго!; тогава той казал, че били сто, десетина и накрая си признал, 
че шумка шумна, Манго трепна“. (Вълчев, Д. „Пословици от Дупнишко“, СбНУ, Х/1894: 190 (BFR II: 161) 
Приказката е пресътворена от Асен Босев в стихотворение, където срещаме израза Посмали ги, Манго! 
([5]). Българската поговорка Посмали малко!, вероятно образувана по аналогия на посмали, Манго, е 
шеговит упрек към самохвалци.
16 По-подробно в книгата на Мирча Елиаде „Образи и символи“. Виж и библ. справка по Dincherova 
2014: 51.
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е езиков символ със значение ‘приятни, но неискрени думи на лицемерен 
човек/ приятел’:

лат. Mel in ore, verba lactis, fel in corde, fraus in factis 17;

бълг. На устата мед, зад гърба гроб (NBFR: 482);

рус. (1) Рѣчи, какъ медъ, а дѣло какъ полынь; вариант: Рѣчи, что снѣг 
/ медъ, а дѣла, что сажа / полынь (Daly 1862: 726, 728); (2) На языкѣ 
медъ, а подъ языком ледъ; вариант: На языкѣ медокъ, а на сердцѣ 
ледокъ (Daly 1862: 726); (3) Кончик языка сладок, а корень его – гнил 
[26];

нем. (1) Honig im Munde und Galle im Herzen (B/B: 134); (2) Im Munde 
den Honig, im Herzen den Stachel (B/B: 272).

Мед и растително масло са традиционни китайски смислообрази 
за фалшиво приятелство (Simvoli: 129). Интересно е, че една българска и 
една немска пословица също предлагат масло, респ. Butter, като езиков 
символ на ласкави, но фалшиви думи:

бълг. С устата си мед и масло лее, в сърцето си пелин и отрова 
(NBFR: 482);

нем. Butter im Munde, Schwerter im Herzen (B/B: 62), досл. ‘Масло в 
устата, мечове в сърцето’.

Отчитайки взаимозависимостта между култура и език, Дмитрий 
Доброволски и Елизабет Пирайнен определят културния символ като 
„феномен със собствена, но и с вторични функции, който се възприема 
от дадена културна общност като носещ значение елемент в “текста” 
на съответната култура“. Културни символи могат да бъдат „природни 
елементи (вода, огън), небесни тела (слънце, луна), животни (орел, 
лъв), растения (дъб, роза), артефакти (брадва, мост)“, цветове, числа, 
геометрични фигури, Тайдзи-ту като символ на Безкрайното с двете сили 
Ин и Ян и пр. – все неща, придобили допълнително абстрактно значение 
(Dobrovolskij, Piirainen 1996)18. Авторите подразделят символите с оглед на 
тяхната популярност в даден културен ареал на силни и слаби културни 
символи (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 56, 58)19.

17 ‘Мед на устата, думите – мляко, жлъч в сърцето, коварство в постъпките’ ([1, M]). Сходен смисъл има 
сентенцията Ubi mel, ibi fel – ‘Където е медът, там е отровата’, т.е. ‘който говори сладко, носи неприятности’ 
([1, U]).
18 Виж и у Dincherova 2014: 53.
19 Срв. също и у Dincherova 2014: 54. 
Например черният цвят е силен символ на траур и е свързан с черната магия в западноевропейските 
култури, а в хералдиката символизира благоразумие и мъдрост. Синият цвят е слаб символ като „цвят 
на Дева Мария като Господарка на небето“, както и християнски смислообраз на вечност, вяра и вярност 
(Simvoli: 235).
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Езиков символ

Доброволски и Пирайнен дефинират езиковия символ като „елемент 
на първична знакова система, който, от една страна, при първичния прочит 
има определено значение, а от друга страна, в определен контекст получава 
временна “символична” функция“. Разглеждайки фразеологизма като 
езиков символ, двамата автори застъпват становището, че културният и 
езиковият символ „могат да се припокриват изцяло или частично, но също 
така и да се различават един от друг“ (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 60)20.

Потвърждение на схващането на Доброволски и Пирайнен за 
асиметричното съотношение между езиков и културен символ намираме 
при съпоставяне на символиката на най-често срещаните, свързани с 
ХВАЛБА компоненти в български, руски и немски паремии с тяхната 
традиционнa културна символика у Дж. Купър (Simvoli). Така например 
културни смислообрази на лукс / разкош са козел, свиня и маймуна 
(Simvoli: 120), но паремии, отнасящи се до ХВАЛБА в смисъла на ‘големеене; 
надуване’ с компоненти козел, свиня и маймуна като езикови символи за 
благосъстояние не бяха открити.

Друг пример – от трите културни символа на гордост/ горделивост 
– лъв, паун и паднал ездач – лъв и паднал ездач изобщо не бяха открити 
като компоненти на паремии в обсега на ХВАЛБА. Единствено паун се 
среща в паремиите на трите езика, като културният символ21 се припокрива 
частично по значение с езиковия символ паун ‘човек, който се самоизтъква; 
надува се, държи се горделиво’:

бълг. Перча се като паун с опашката си (bnr. bg)22;

рус. Ворона въ павлиньихъ перьяхъ (Daly 1862: 817);

нем. Es meint mancher, er sei ein Adler, und ist nur ein Pfau (B/B: 32).

Епидейктична реч

Във връзка с разглежданата проблематика представлява интерес 
схващането на руския филолог, културолог и философ Сергей С. Аверинцев 
20  По този въпрос виж също и у Dincherova 2014: 54. 
Един пример за обусловеността на езиковия от културния символ ни предоставя смислообразът куче: 
„Котки и К. като помощници на вещици може да изобразяват вещици, които докарват дъжд. Оттук 
произхожда англ[.] raining cats and dogs ‘вали като из ведро’.“ (Simvoli: 108).
21 Паун е соларен символ и означава „безсмъртие, дълголетие, любов […]. Перчене, гордост и суета са 
качества, приписвани на П. сравнително отскоро. […] Христ. Безсмъртие; възкресение […] символ на 
светците, защото опашката му прилича на ореол. Разперена в кръг, тя символизира издигането над 
земните неща.“ (Simvoli: 156).
22 Паун като езиков символ на красота, достойнство, висш ранг; дълголетие и любов в българския 
фолклор се припокрива в голяма степен с културния символ паун: „Паунът […] изглежда да се е развъждал 
много, защото много е познат на народната вяра и на народните песни – пише Димитър Маринов, който 
изследва родните традиции в началото на ХХ век […]. Според него пауни развъждали в болярските 
стопанства и оттам идва изразът Да се носи и подноси като паун в болярските двори, често срещан в 
коледарските благословии.“ [6].
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за реториката изобщо като „искусство хвалы и хулы, энкомия и псогоса“23, 
както и неговото виждане за органичната свързаност на противоположните 
явления похвала и охулване и за възможността за превращение на 
едното явление в другото24. Античното ораторско изкуство е обособено в 
„Реторика“ на Аристотел в три жанра публична реч: съдебна, епидейктична 
и съвещателна; при това античният философ обръща внимание върху 
връзката между епидейктична и съвещателна реч25.

Епидейктичната реч представлява интерес по отношение на 
измеренията и символиката на ХВАЛБА в паремиите. От друга страна, 
поучителната функция на паремиите ги доближава до съвещателната реч 
– ето защо не е учудващо, че редица български, руски и немски народни 
мъдрости, свързани с ХВАЛБА, представляват напътствия под формата на 
заповедни изречения. Такива паремии тук обозначаваме по аналогия на 
съвещателна реч като съвещателни паремии.

Отправен момент за жанровото обособяване на публичните речи у 
Аристотел е триизмерният модел на комуникация с компоненти оратор, 
тема (предмет на речта) и слушател (Zimmermann 1993: 18).

Успешният прочит на похвалната реч изисква от оратора висока 
степен на артистичност.26 Но актьорската дарба също така е предпоставка за 
успешна симулация, когато става дума за неискрена похвала. Такива случаи 
наблюдаваме в диапазона от ласкателство (като хвалене с цел собствена 
изгода) и подлизурство / подмазване (като угодническо хвалене на по-
висшестоящи)27 до лицемерие (като преследване на злонамерни цели под 
маската на доброжелателност и неискрено хвалене)28, което е пресечната 
точка между хвалба и хула. Ето защо положителното въздействие на една 
похвална реч изисква от оратора не само „актьорство“, а и притежанието на 
добродетели: „Който иска да хвали други хора, трябва сам да е достоен за 

23 Ученият заявява: „[Т]акой подход ко всем на свете вещам – неотъемлемая черта ритора.“ (Averintsev 
1984: 359).
24 „Инверсия „хулы“ легко дает „хвалу“; но, к сожалению, обратный поворот на 180° тоже происходит 
легко.“ (Averintsev 1984: 359)
25 „[Уводите към епидейктичните речи] имат връзка и със съвета: например, че трябва да почитаме 
почтените хора.“ (Aristotel 1993: 183)
26 „[Н]е едни и същи оратори имат успех във всички видове речи. Там, където има най-много актьорство, 
има най-малко точност.“ (Aristotel 1993: 182)
27 Срв. бълг. Дето ся храниш, там да хвалиш (Petrova 2013: 217);  Дето има власт, там има и ласкателство 
(в „Искрици или разни поучителни приговорки“, 1869 г. (Slaveуkov 1979, IV: 164); рус. Отъ кого чаютъ, 
того и величаютъ; Чей хлѣбъ ѣмъ, того и пѣсенку пою/ того и вѣмъ (Daly 1862: 729) – паремията е 
пълно съответствие на нем. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe (NRFR: 106, № 1077). Противоположно 
на угодническото поведение, отразено в тези народни мъдрости, е доблестното поведение на „дядо“ 
Славейков, вследствие на което той губи службата си: „[А]ко бях приел да хваля министерството и 
да го галя или поне да мълча за неговите несвестни мерки во вреда на държавата, за неговите нагли 
постъпки и произволи в ущерб на конституцията, то можех да си остана при службата поне […].“. 
Виж по-подробно в „Отчислението ми“, Целокупна България, г. I, 15/23.08.1879 г. (Slaveykov 1981, VII: 373). 
28 Срв. рус. Лесть – лицемерие, угодливое восхваление; Лесть – это подхалимаж [7].
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похвала, иначе похвалата лесно ще съвпадне с вреда.“29. В този дух са една 
руска и две немски пословици:

рус. Похвальба не холопское (не крестьянское) дѣло (Daly 1862: 812);

нем. (1) Es ist eine Schande, was der Pöbel lobt (gutzitiert.de), досл. 
‘Позор е това, което сганта хвали’; (2) Was Narren loben, das ist getadelt 
(B/B: 186), досл. ‘Което хвалят глупаците, това е порицано’.

Епидейктичната реч изпълнява функцията с основно мерило 
„честност“, респ. „безчестие“ да възхвали или порицае темата. Ето защо 
нейна характерна стилистична черта е преувеличението30, на което служат 
стилистични средства като метафора31, повторение32, епитет33 и хипербола34.

Въздействието на епидейктичната реч върху слушателя е 
обусловено от неговия интерес „към голямото, към собственото, към 
учудващото, към приятното“35. „Голямото“ в различните измерения на 
хвалбата е прекрасното и почетното, а при порицанието – грозното 
и позорното. Тези естетически и етически категории предизвикват 
определени чувства у слушателя36. Както Аристотел, така и Квинтилиан 
отнася епидейктичната реч към status qualities, ето защо според него този 
жанр – с възхвала или порицание на даден обект – служи за „поддържането 
на стойности, които са споделяни от обществото“, напътства слушателя 
по отношение на определени ценностни ориентири и в този аспект се 
доближава до съвещателната реч.37

29 В оригинал: „Wer andere loben will, muß selbsten löblich sein, sonst trifft das Loben leicht mit Schäden 
überein.“ (Friedrich Freiherr von Logau (gutzitiert.de 2). 
30 „[П]о-голямата част, която утвърждава деянията като добри и полезни, е преувеличението.“  (Aristo-
tel 1993: 191)
31 „И ако желаеш да украсиш предмета, трябва да вземем метафора от най-доброто в този род, а ако 
желаеш да похулиш – от най-лошото; например, понеже противополаганията са от един и същи род, 
да кажеш, че просякът моли, а молителят проси […], тъй като и двете действия изразяват искане.“ 
(Aristotel 1993: 161)
32 „Тоя, за когото се казват много неща, по необходимост се упоменава многократно. […] поетът 
преувеличава значението на споменатото веднъж лице и го прославя.“ (Aristotel 1993: 181)
33 „При епитетите е също възможно названията да се съставят с оглед на лошото или позорното, 
например майкоубиец, но и с оглед на доброто, напр. отмъстител за баща си.“ (Aristotel 1993: 163)
34 „[С]получливите хиперболи са също метафори, например за човек с набъхтено лице: Ще го сметнете 
за кошница с черници – защото набъхтеното лице е червено, но тук степента е повишена.“ (Aristotel 1993: 
180)
35 По-подробно по въпроса у Аристотел (Aristotel 1993: 185) и Цимерман (Zimmermann 1993: 18).
36 „Да поведем слушателя към чувствата.“ (Aristotel 1993: 196) Чувства, които ораторът трябва да 
предизвика у слушателя, са състрадание, негодувание, гняв, омраза, завист, ревност, склонност към 
спор.
37 Римският реторик определя като цел на оратора „да увеличи, уголеми и декорира темата“  и подобно 
на Аристотел отчита неговата функция “съветване”, твърдейки, че ораторът „е много близо до ролята 
на педагог, на някой, който обучава.“ (Perelmen, Olbrechts-Tyteca 1969, cited in https://bg.wikipedia.org/
wiki/Епидейктична_реч).
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38 „Софроний Лихуд и его брат Иоанникий неслучайно называются нашими „первоучителями“, поскольку, 
подобно славянским первоучителям Кириллу и Мефодию, создавшим славянскую письменность, 
именно они были первыми преподавателями в Славяно-греко-латинской  академии, открытой в 1685 
году. Два брата-грека, монахи […], получившие образование в Венеции и Падуанском университете, 
прибыли в Россию […], чтобы преподавать в Москве „свободные художества“ […]. Именно братья Лихуды 
начинали в первом высшем учебном заведении России создание письменных руководств по основным 
филологическим наукам того времени.“ (Mamontova 2012: 73)
39 Става дума за „рождественное слово; чистительное слово (произносится в тот день, когда ребенку 
дается имя); начертожное/ невественное слово (произносится „на праздник брака“); благодарственное 
слово […]; победительное слово […]; возгласительное слово (на принятие царя, князя или какого-л. 
посла); слово на мазание („сие слово творится, егда кий либо царь или самодержец миром помазуется“); 
паранимфическое слово (произносится, когда ученик, „уже наученый всем наукам“, приемлет “венец 
учителства”); надмертвенное/ надгробное слово.“ (Mamontova 2012: 78).
40 Думата присъства и в други славянски езици: „укр. хвала́, блр. хвала́, сербохорв. хва́ла ‘похвала, 
благодарность’, словен. hválа – то же, чеш., слвц. chvála, польск. сhwаɫа, в.-луж. khwaɫa, н.-луж. сhwаɫа.“. Същото 
се отнася и за глагола хвалить: „укр. хвали́ти, блр. хвалíць, сербохорв. хва́лити, хвȃли̑м, словен. hváliti, hválim, 
чеш. chváliti, слвц. сhválit᾽, польск. chwalić, в.-луж. khwalić, н.-луж. chwaliś, полаб. chóle, 3 л. ед. ч. ‘хвалит’“.
Първоначалните религиозни измерения на значението на рус. хвала и обвързването му с преклонение към 
Бога са изложени в „Основополагающие размышления о хвале и поклонении“ ([8]). Редица примери от 
Стария и Новия завет за хвала в смисъл на прославяне са разгледани в „Хвала в библейском контексте“ ([9]).

Предвид включването на руски паремии в обсега на ХВАЛБА 
представлява интерес „Риторика“ на Софроний Лихуд38 (руски превод от 
1689 г.) и по-точно – книга IV, съставена от две части, втората от които, 
„О видах похвалы“, се състои от една-единствена глава, „О художестве 
панигирическия (торжественныя) похвалы“. Там Лихуд разглежда различни 
релевантни за похвалната реч фактори: „[Он] выделил семь основных видов: 
кто, что, где, чем (с чьей помощью), ради чего, как и когда.“ (Mamontova 
2012: 74). Цитатът свидетелства за стремеж към детайлно описание на 
похвалната реч, при което – за разлика от вече разгледания триизмерен 
модел – се държи сметка за редица важни фактори: освен оратор (кто), 
тема (что) и слушател, респ. място (где), моделът у Лихуд включва медия 
(чем), предназначение (ради чего), стилистичен регистър (как) и ситуативен 
контекст (когда).

От класификацията на видовете епидейктична реч у Лихуд е видно, 
че похвалните речи – от рожденственное слово до надмертвенное слово – 
са съпровождали човека (образно казано) “от люлката до гроба” в целия му 
социален живот.39

Измерения и символика на ХВАЛБА в български, немски и 
руски паремии

Отправен момент за разглеждане на паремии от трите езика 
с компоненти смислообрази в обсега на ХВАЛБА е представянето на 
значенията на българското и на руското хвала, на немското Lob и на 
съответните глаголи (хваля, хвалить, loben), като се държи сметка за 
тяхната етимология.

Бълг., рус. хвала и бълг. хваля, рус. хвалить са етимологично 
сродни: „рус. хвала́ – др.-русск. хвала, ст.-слав. хвала […], болг. хвала/́ фала́ 
[…] Отсюда хвали́ть, др.-русск. хвалити, ст.-слав. хвалити […], болг. хва́ля“40. 
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В източниците е отбелязано, че хвала „няма сигурна етимология“. В руските 
източници една от хипотезите обвързва хвала с хула: „Предполагают 
экспрессивную переделку *slava (сла́ва), причем х- заимствовано из 
антонима *хula (хула́)“41.

Бълг. похвала означава ‘добър отзив за нкг. (качества, дейност, 
постъпки и др)’42.

Похвалата задължава – в духа на латинската сентенция „Почитта е 
бреме“43 е немският паремиен еквивалент Viel Ehre, viel Last (B/B: 321), както 
и две български пословици: (1) Голяма хвала, голяма беля; (2) Да ти порасне 
името, да ти порасне гайлето [3].

Според българските и руските народни представи похвалата трябва 
да предшества порицанието, за да бъде то ефикасно и вероятно по-леко 
поносимо: Похвали го, та му извади очите [3]; Прежде хвалити, а после 
хулити (Mokienko et al 2010: 947).

Похвалата е важно средство за стимулиране44:

бълг. Що е слънцето за полето, туй е похвалата за сърцето [3];

нем. (1) Lob wirkt mehr als Tadel (B/B: 283); (2) Gutes Wort hilft fort (B/B: 
121); (3) Ein sanftes Wort zieht mehr als vier Pferde (B/B: 197); (4) Ein gutes 
Wort verwundet nicht (B/B: 320).

Похвалата е катализатор за положителните, но и за отрицателните 
качества на възхвалявания обект – тя „възвисява умните и замайва 
глупците“: нем. (1) Lob macht den Guten besser, den Bösen schlimmer (B/B: 
53); (2) Lob erhebt die Klugen und benebelt die Narren (Wander – LOB, N 41).

41 Други хипотези: „Другие сближают с др.-инд. svárati ‘звучит, раздается’, svārás ‘звук’ […]. Скорее 
можно допустить родство с др.-исл. skvala ‘кричать, звать’, skváli ‘шумящий’ […]. Более затруднительно 
сближение с д.-в.-н. [ствиснем.] swëllan ‘набухать, раздуваться’, н.-в.-н. [нововиснем.] Schwall ‘поток’ 
[…]. Неприемлемо заимствование из др.-исл. hól ‘хвала, хвастовство’, англос. hól ‘клевета’, гот. hōlōn 
‘клеветать’, вопреки Уленбеку (там же), точно так же, как и родство с последними словами, с которыми 
связано лат. calumnia ‘клевета’, вопреки Микколе […] предполагает, что слав. *хъl-, *хvаl- первонач. 
означало ‘говорить о себе’ и происходит из *swā-, ср. греч. ἧλιξ ‘сверстник’ и др. Махек […] привлекает 
для сравнения хетт. walla- ‘хвалить’, а слав. слово объясняет из *valiti с добавочным экспрессивным х-.“ 
[10].
42 Като синоними на похвала са посочени: хвала, възхваление, одобрение, комплимент, славословие, 
окуражаване, насърчение; ласкави отзиви, популяризиране, лансиране; уважение, признание, слава, 
прослава, чест [11]; [12].
43 В оригинал: Honos est (habet) onus [1 – H].
44 Онагледяващ пример за похвалата като стимулатор намираме в една беседа на руския митрополит 
Афанасий Лимасолски:

„Вспоминаю, как я однажды сказал одному супругу:
– Говори своей жене хорошие слова, похвальные, полные нежности, признавай ее добродетели, 

вкусную еду, которую она готовит, похвали ее, что в доме чисто, – это не повредит!
Я даже сказал ему:
– Не помешает сказать и какую-нибудь неправду! То есть не ложь, а так, похвалить ее больше 

необходимого. И не бойся: она не поймет, что ты врешь, это ей понравится, она не обидится!“ [13].
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Първото значение на думата хвалба е ‘хвалене, похвала’ и съвпада със 
значението на похвала. Ето защо при похвала и хвалба фигурират няколко 
едни и същи синонима45. Общото значение на двете съществителни обаче 
същевременно е основа на възможността за превращение на една заслужена 
възхвала в осъдителна прекалена похвала: „Никога не ще да похваля 
человек, ако не е достоен за похвала; защото ласкателите са человеци 
лъжци и ласкателството е измама.“ (Slaveykov 1981,VII: 242).46

Второто значение на хвалба е „пренебр. ‘нескромно изтъкване 
на съмнителни достойнства, заслуги’“[12].47 При вербалното поведение 
става дума за преувеличаване и/или дори измисляне на несъществуващи 
похвални добродетели на друго лице или на собствената личност. Именно 
преувеличаването и измислянето на качества, заслуги и пр. се явява 
преплитане между хвалба и лъжá. При хвалба в смисъла на ласкателство 
целта на хвалителя е най-вече собственото облагодетелстване, а при хвалба 
в смисъла на самохвалство обикновено целта е повишаване на собствения 
имидж и поставяне на собствената личност в изгодна светлина.

Основното значение на обозначаващите похвала глаголи в 
българския и руския език се припокрива:

бълг. хваля (кого/ какво) ‘говоря добри думи [за нкг./ нщ.], като 
изтъквам достойнства, заслуги, прояви и др.’;

рус. хвалить ‘высказывать одобрение кому-/ чему-л., распространя-
ться о чьих-л. высоких качествах, достоинствах’48.

Немският глагол loben означава ‘положително оценявам нкг., 
изказвайки признание (като окуражаване, потвърждение и пр.) за него, 
негово действие, поведение и под. и така изразявайки своето задоволство, 
радост и пр.’ ([4]). При съпоставянето на това значение със значението 
на българския и руския глагол правят впечатление три допълнителни 
негови семантични измерения: рационално-оценъчно (признание и 
потвърждение на нечии заслуги), етично (окуражаване) и емоционално 
(изразяване на радост).

Български, руски и немски паремии, които съдържат смислообрази 
в обсега на ХВАЛБА, са систематизирани в три групи: I. Паремии за 
Хвалител – (Прекалено) хвалене на нкг./ нщ. – Прехвален / Прехвалено; II. 
Паремии за Ласкател / лицемер – Хвалене на нкг./ нщ. с цел изгода, ласка-
телство / лицемерие – Жертва на ласкателство / лицемерие; III. Паремии за 
Самохвалец – Самохвалство.
45 Такива синоними са хвала, одобрение, величаене, славословие, възхваление (<https://rechnik.info/
хвалба>).
46 Цитат от „Мисли на благоразумното дете“, Пчелица, кн. 4/1871.
47 Синоними на думата в това значение са самохвалство, големи приказки ‘хвалби, самохвалства’ (II знач. 
– BFR I:  461), напереност, фукане, надутост.
48 Д. Н. Ушаков. Толковый словарь (1935–1940) [14].
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I. Паремии за Хвалител – Прехвален / Прехвалено

Хвалител

Както отбелязва Чудомир в юбилейното си слово отговор, 
аудиторията не „хваща вяра“ на венцеславни речи: Вярвам, че […] и вие 
като мен не повярвахте на всички похвали, които се изсипаха по бялата 
ми глава (Chudomir 1971, III: 222).

Не само според българските, а и според немските общностни 
представи „твърде добрите слова“ се приемат скептично: Allzu gute Worte 
haben wenig Glauben (B/B: 337). С тази народна мъдрост кореспондира 
съвещателната пословица Wer ein Ding zuviel lobt, dem traue nicht 49 (‘Не 
вярвай на този, който твърде много хвали нещо’). В българския език и култура 
смислообраз на хвалителя е хвалещата циганка – популярна поговорка за 
самохвалството е Умря тая циганка, що го хвалеше 50.

Тази поговорка е преведена почти дословно на немски език: Умре 
циганката, дето ме хвалеше – ‘Die Zigeunerin, die mich zu loben pflegte, ist 
leider gestorben’ (BNFR: 1037). Като паремиен аналог можем да посочим 
немската пословица Wer sich selbst lobt, hat gewiß keinen Freund (B/B: 94), 
‘Който сам се хвали, сигурно няма приятел’, тъй като според немските 
общностни представи хвалбата е предназначена за любими същества, 
към които безспорно принадлежи и приятелят: Was man nicht liebt, das 
lobt man selten (B/B: 169), ‘[Това,] което човек не обича, хвали рядко’51.

По силата на тази максима хората очевидно хвалят на първо 
място най-обичните си – в паремиите в трите езика това са най-близки 
родственици. Универсалността на тази обич е отразена в местоимението 
всеки (рус. всяк/-ая, нем. jede/-r):

бълг. Всеки хвали своето; Всеки си хвали булчето (NBFR: 160) – 
същият смисъл имат пословиците Всеки хвали свойто пале (NBFR: 
160); Всеки си хвали краставото магаре (NBFR: 232); Нашето гардже 
е винаги най-хубаво, нашата къща е най-подредена (bg.wikiquote.
org); Всяка лястовица своето гнездо хвали (NBFR: 160); Жабата на 
жебчето си „хубче“ му казва (Petrova 2013: 95)52;

49 Karl Simrock. Die deutschen Sprichwörter. Sprichwort 6542 [15].
50 Към поговорката е посочен не толкова употребяваният вариант Гътнала му се е циганката, та затова 
се хвали сам ([16]).
51 На това място трябва да отбележим етимологичната връзка на ствиснем. lob със ствиснем. liob (lieb, 
‘мил, любим’) (BER III: 576).
52 Петрова (Petrova 2013: 95) отвежда подобни пословици към културема „себелюбие и самодоволство 
(–)“: „Друга подигравана от българските паремии човешка черта е заслепяващата любов на някои 
хора към всичко свое, независимо от действителните му качества, пълната им неспособност към 
обективност, реализъм и самокритичност“.
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53 В оригинал: Secreto amicos admone, lauda palam [1 – S].
54 В оригинал: Asinus asinum fricat [1 – A].
55 Нем. Narr обаче означава освен ‘глупак’ и ‘шут’ и именно с това значение присъства в следните две 
паремии: (1) Lachend sagt der Narr die Wahrheit (B/B: 186), досл. ‘Смеейки се, шутът казва истината’; (2) 
Kinder und Narren sagen die Wahrheit (B/B: 186), досл. ‘Децата и шутовете казват истината’.

рус. Всяк своё хвалит (Mokienko et al 2010: 947); Всякая птица свое 
гнѣздо любитъ/ хвалитъ (Daly 1862: 666);

нем. Jeder Mutter Kind ist schön; Jeder Vater lobt sein Kind (B/B: 147); 
Jeder hält seine Braut für die schönste (B/B: 124); Jeder meint, sein Kuckuck 
sei eine Nachtigall (B/B: 184); Jede Sau nennt ihre Ferkel schön (B/B: 84); 
Jede Krähe hält ihre Jungen für schön (B/B: 144); Jeder Vogel hält sein Nest 
für schön (B/B: 322); Jeder Fuchs lobt seinen Bau (B/B: 97) и др.

С латинската сентенция „Увещавай приятелите си насаме, а ги хвали 
публично“ (Публилий Сир)53 кореспондират две немски пословици: (1) 
Lautes Lob und Tadel im geheim ist dem Freunde süss wie Honigseim (Wander – 
LOB, N 37); (2) Des Freundes Mängel soll man kennen, aber nicht nennen (B/B: 
93). В този дух едно българско „умно изречение“ съветва: „Разумний человек 
[…] най-вече варди да не отваря приказка за недостатките на съседите и 
ближните си.“ (Slaveykov 1979, IV: 123).

В европейското световъзприятие обичани и хвалени са не само 
родственици и приятели, а ближните изобщо, т.е. своите, членовете на 
собствената група. Явно в духа на това традиционно отношение към своите 
като към ближни немската съвещателна паремия носи по-широко послание: 
Tadele heimlich, lobe öffentlich (B/B: 129).

Интересна съпоставка между гръцкия и българския манталитет в 
това отношение прави П. Р. Славейков (Slaveykov 1980, VI: 51):

[Г]ъркът обича още и всякого гърка […] един други ся хвалят […], почитат 
ся, насърчават ся, въздигат ся […]. Тъй ли е и с българинът? Много далеч! 
[…] Той, като не обича ближният си, мисли, че и он не ще го обича […] и да 
мя прости да му кажа братски, че повече обича да слуша, когато укоряват, 
а не когато хвалят някого […]. Гъркът не гледа и не показва освен добрата 
страна на сънародника и съотечественика си […], не говори за него освен 
хвалби и препоръки; а българинът не гледа и не показва освен опаката 
страна на сънародника и съотечественика си […], усеща наслаждение 
някакво да слуша да говорят хули и укори за брата му, за ближният му и 
като че ся радува да го види охулен и унизен.

Освен родственици, приятели и съотечественици се хвалят взаимно 
и глупци: латинската сентенция „Магарето се търка в магаре (‘глупак глупака 
хвали’)“54 би могла да има като немски паремиен еквивалент  пословицата 
Ein Narr lobt den andern (B/B: 186).55

В руската народопсихология характерен белег на хвалбата е нейната 
реципрочност: (1) Похвала на похвалу напрашивается (на взаимность); (2) 
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Похвали-ка ты меня, а тамъ и я тебя похвалю (Daly 1862: 815); (3) Барабань 
обо мне, и я на свирели поиграю о тебе; (4) Кукушка хвалит петуха за то, 
что хвалит он кукушку [26].

Важно правило за хвалителя издига Публилий Сир: „Никого не 
обвинявай и не хвали прибързано“56. В духа на тази сентенция са две 
съвещателни пословици: бълг. Когато нещо много го хвалят, не бързай да 
се радваш отрано; когато нещо много го чернят – не бързай да го отричаш 
предварително [17]; нем. Erst prob’s, dann lob’s (B/B: 200).

(Прекалено) хвалене на някого

Преувеличението на Почетното/ Прекрасното е типичен похват при 
тържественото и при надгробното слово57. За тези два вида епидейктична 
реч намеква Чудомир в слово отговор при честването на неговата 
75-годишнина в родното му село Турия: „[П]рието е при погребение и при 
чествуване положителните качества да се преувеличат, а отрицателните да се 
премълчават.“ (Chudomir 1971, III: 222)58. Четейки това слово, се наслаждаваме 
на чувството за хумор, с което писателят карикатурист представя хваленето 
като тържествено изтъкване на нечии заслуги: „[С]танало е мода у нас да се 
прави голяма чест на писателите, да се превъзнасят до небето […].“ (Chudomir 
1971, III: 222).

Въздигайки обекта на своята похвала, ораторът задоволява интереса 
на слушателя към „голямото“, отвсякъде видното. Фразеологизмът 
превъзнасям до небето нкг. е едно от редицата устойчиви словосъчетания 
със значения ‘прекланям се пред нкг.’ и ‘възхвалявам някого прекомерно’; 
‘прекалено много хваля нкг.’:

бълг. пея осанна/ венцехваления нкм. (BFR II: 117; NBFR: 222); книж. 
превъзнасям до небесата (NBFR: 192)/ до деветото небе нкг. (NBFR: 
383); вдигам/ издигам до небесата (небето)/ облаците нкг. (BFR I: 120; 
399); издигам/издигна, поставям на пиедестал нкг. (BFR I: 400; 164);

рус. петь хвалы/ дифирамбы кому-л./ чему-л. (NRFR: 327, N 396); 
возносить/ превозносить до небес кого-л./ что-л. (NBFR: 327, N 396);

нем. ein Loblied singen/ anstimmen auf jn/etw. (NRFR: 327, N 396); sich 
in Lobeserhebungen ergehen (NBFR: 439).

В трите култури прехвалването на даден обект е осъдително.

В руски и немски пословици прекомерното хвалене е 
противопоказно за честта:

56 В оригинал: Neminem nec accusaveris, nec laudaveris cito [1 – N].
57 Една немска пословица гласи: Man braucht nur sterben, um gelobt zu werden (B/B: 275), досл. ‘Човек 
трябва само да умре, за да бъде хвален’.
58 Също и според немските народни представи „твърде добрите слова“ (като синоним на прекалена 
похвала) “хващат” малко вяра: Allzu gute Worte haben wenig Glauben (B/B: 337). 
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рус. Безмерная хвала чести вредит [27, 2];

нем. (1) Lob ohne Maß hat keine Ehre (gutzitiert.de 2); (2) Allzuviel Ehre 
ist halbe Schande (B/B: 123).

Според руските народни представи хваленето на детето е пагубно за 
него: (1) Хвала первая порча; (2) Похвала молодцу – пагуба (Daly 1862: 814). 
С тези фразеотекстеми кореспондира съвещателната пословица Не хвалите 
(ребенка), бѣсами не стравите (Daly 1862: 814). Отнасянето на хвалбата към 
табуираната сфера на Нечистото проличава от следните руски синонимни 
пословици: (1) Хвастливое слово гнило; (2) Похвальное слово гнило (Daly 
1862: 816).

Културно обусловен е езиковият смислообраз на хвалбата в немската 
фразеолексема jn über den grünen Klee loben, досл. ‘Хваля някого над (повече 
от) зелената детелина’: „В средновековието детелината е била възпявана и 
възхвалявана извънредно много“ (NBFR: 383).

Хваленето на обект от групата, към която индивидът принадлежи, 
респ. с която се идентифицира, е свързващо звено със самохвалство:

бълг. Всеки хвали своето, а не чуждото (bg.wikiquote.org); Всеки 
свойто хвали (NBFR: 160); нем. Jeder hält das Seine für schön (B/B: 124).

В руския език също се срещат подобни пословици, например: (1) 
Свой своего нахваливаетъ  (Daly 1862: 814); (2) Всякъ свое хвалитъ (Daly 1862: 
666). Съществува обаче и съветващата пословица Чужаго не хай, своего не 
хвали! (Daly 1862: 815), вероятно за избягване на пристрастни оценки.

Предвид дихотомията ‘свое’ – ‘чуждо’ се появява възможност за 
преплитане на хвалене на Собствената група и охулване/ оклеветяване 
на Чуждата група. За реализирането на тази възможност свидетелстват 
изказванията на политическите опоненти (най-вече „по време на избори“59).

Прехвален / Прехвалено

От словото на Чудомир проличава, че е “имунизиран” срещу 
тщеславието и възгордяването, което би могло да предизвика едно хвалебно 
лаудацио:

[В] днешния доклад и мене дигнахте над покрива на салона с тенденция 
да гоня облаците […] не съм никаква изключителна зоологическа рядкост; 
нямам никакви крила на раменете, не съм никаква рядка жирафа от някоя 
панаирска менажерия, не съм и оня огромен 28-метров кит, който миналата 
година разкарваха из страната ни (Chudomir 1971, III: 222).

За въздействието на похвалата върху поведението на възхвалявания 
обект е в сила мисълта, че тя „действа силно не само върху чувството, но 

59 Според Ото фон Бисмарк „[н]ай-много се лъже преди война, по време на избори и след лов“ ([18]).
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и върху ума“ [3], и по-точно, върху неговата способност за реалистична 
преценка на собствените постижения. Илюстриращ пример са следните 
две групи български фразеологизми, чиито значения са в причинно-
следствена връзка:

I. фразеологизми със значение ‘внушавам на някого прекалена 
увереност в личните му възможности; главозамайвам’: завъртявам/ завъртя 
главата на нкг. (III знач., BFR I: 332); завъртявам/ завъртя мозъка на нкг. 
(BFR I: 332);

II. фразеологизми със значение ‘изпадам в състояние да не мога 
да преценявам реално възможностите си, силите си; самозабравям се; 
самозамайвам се’: завъртява ми се/ завърти ми главата (IV знач. – BFR I: 332).

В словото си Чудомир описва такива реакции на писателите: „От 
много хвалби и възнасяне някои от тях не издържат, почват да се надуват, 
да оригиналничат и да вярват, че действително не са обикновени двукраки 
като другите, а едва ли не, че имат и крилца под ризите.“ (Chudomir 1971, III: 
222).

Изразът имат и крилца под ризите кореспондира с диал. порастоха 
ми крилете ‘станах горделив, възгордях се’ (BFR II: 159). По аналогия на 
порастват ми крилете е образуван фразеологизмът порастват/ пораснат 
ми ушите ‘възгордявам се от успехи60, похвали и др., повишава ми се 
самочувствието’ (I знач. – BFR II: 159). Към него можем да прибавим растат 
ми ушите (BFR II: 252) и диал. Вдигам/ вдигна уши ‘възгордявам се, ставам 
надменен, надувам се’ (BFR I: 128).

Хваленето като причина за “порастването” на ушите е експлицирано 
в немската пословица Lob kitzelt jedem in den Ohren (B/B: 169), досл. 
‘Похвалата гъделичка ушите на всекиго’.

Според руските суеверия правое ухо горитъ – хвалятъ, или правду 
говорятъ, лѣвое – напраслину (Daly 1862: 337). Ушите са проводник на 
фалшивата похвала в пословицата Уши – это ворота для лести, а игольное 
ушко – для правды (Razumov 1957: 96).

Хвалебствията са “капан” за глупците: нем. Mit Lob fängt man die 
Narren (B/B: 81); рус. (1) Дурак похвалу любит; (2) Похвали дурака, а он и рад 
(Uvarov 2009, N 12207; N 37423).

Следващите съвещателни пословици от трите езика визират 
прехваления обект, имат еднакъв смисъл и при превод биха могли да се 
използват като паремийни еквиваленти:

60 Пример: „Голям стана, пораснаха му ушите – какво да се прави?“ (Д. Немиров, „Братя“ (BFR II: 159).
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бълг. Учен да те бие, прост да те не милва (bnr.bg);

рус. Лучше умная хула, чѣмъ дурацкая похвала (Daly 1862: 814);

нем. Der Tadel des Weisen ist besser als der Lob des Narren (B/B: 52); 
Lieber ein kluger Tadel als ein dummes Lob (B/B: 283).

Тук се нареждат и пословици за (незаслужена) хвалба на продукт, 
които граничат с пословици за хвалба на продукт на собствената дейност 
(вж. по-нататък) и заедно с тях отвеждат към манипулативните стратегии 
в рекламата. Показателна е немската пословица Gut gelobt ist halb verkauft 
(B/B: 123), ‘Добре похваленото е наполовина продадено’. Пословици с 
подобно послание са:

рус. Не похваля – не продашь; не похуля – не купишь (Daly 1862: 572);

нем. (1) Jeder Kaufmann lobt seine Ware (B/B: 146), ‘Всеки търговец хвали 
стоката си’; (2) Worte machen den Handel (B/B: 336), ‘Думите правят 
търговията’; (3) Was man verkaufen will, das muß man loben (B/B: 316), 
досл. ‘Което човек иска да продаде, трябва да хвали’; (4) Wer die Ware 
anpreist, will sie los sein (B/B: 38), досл. ‘Който хвали стоката, иска да 
се отърве от нея’; (5) Je schlechter das Werk, desto lauter die Posaune 
(B/B: 199), ‘Колкото по-лошо е произведението (делото, работата), 
толкова по-силно се тръби’ и др.

Съвещателни пословици в трите езика предупреждават, че човек 
трябва да внимава с прекалено хвалени обекти и да не се главозамайва от 
чужди пресилени похвали по негов адрес:

бълг. За прехвалени ягоди с големи кошници не се ходи (bg.wikiquote.
org);

рус. (1) В хваленой капусте много гнилых кочней [27: 4]; (2) Хваленого 
берегись пуще хаяного [27: 2];

нем. Wenn man dich lobt, so sieh in den Spiegel (B/B: 269).

Най-добрата реклама на нещата всъщност се съдържа в тяхната 
истинската стойност – това е посланието на следните пословици:

бълг. (1) Доброто само са хвали; (2) Доброто дело само се хвали; 
Добрият кон сам се хвали (Petrova 2013: 162);

рус. (1) Доброе дѣло само себя хвалитъ; (2) Хорошiй товаръ (поваръ) 
самъ себя хвалитъ (Daly 1862: 811)61;

нем. (1) Das Gute lobt sich selbst; (2) Gute Ware lobt sich selbst (B/B: 169).

61 Една руска пословица илюстрира промяната на значението, която може да настъпи в хода на времето: 
Ржаная / ячная / гречная каша сама себя хвалитъ – паремията първоначално е имала положителното 
значение ‘нщ. хубаво (добро) не се нуждае от похвала’, а днес се употребява със значение ‘нщ. се 
самоизтъква незаслужено’ (Daly 1862: 810).
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II. Паремии за Ласкател / лицемер – Хвалене на нкг./ нщ. с цел 
изгода, ласкателство / лицемерие – Жертва на ласкателство / 
лицемерие

Ласкател / лицемер

Немските народни представи за идентичността на ласкател с лицемер 
са отразени в две пословици: (1) Schmeichler, Heuchler (B/B: 234); (2) Wer 
schmeichelt, der heuchelt (B/B: 131). В друга паремия езиков израз на общностната 
нетърпимост към такъв тип хора е нарушение на вербално табу в област 
смъртоносни болести (pestilentia – от Pest ‘чума’): Wer einen lobt in praesentia 
und schimpft in absentia, den hol’ die pestilentia62, досл. ‘Който хвали някого в 
негово присъствие и го в ругае в негово отсъствие, да го вземе чумата’.

Според немските колективни представи „неволята учи на добри 
думи“, т.е. на бедния човек се налага да бъде ласкател: (1) Not […] bringt gute 
Worte63 (= lehrt gute Worte geben); (2) Geld im Säckel duzt den Wirt. Wer dagegen 
kein Geld im Beutel hat, muß Honig im Munde führen (Seiler 2011: 368), срв. (3) 
Wer kein Geld hat, muß Honig im Munde haben (B/B: 106) – български паремиен 
еквивалент е Който няма пари в кесията си, нека носи мед в устата си 
(Petrova 2013: 182).

В духа на латинската сентенция „Угаждането създава приятели, 
а истината – врагове“64 е немската пословица Lob macht Freunde (B/B: 93), 
досл. ‘Xваленето прави (създава) приятели’.

Според друга народна мъдрост обаче не хвалбата, а „доверието 
прави (създава) приятели“ (Vertrauen macht Freunde – B/B: 94)65 и „няма по-
голяма рана от лъжеприятел“ (Keine größere Wunde als ein falscher Freund – 
B/B: 93). Ето защо редица пословици изразяват сурово нравствено осъждане 
на лицемерието на мним приятел: (1) Vorn Freund, hinten Feind (B/B: 94), 
‘Отпред приятел, отзад – враг’; (2) Ins Gesicht Freund, im Herzen Feind (B/B: 
94), ‘В лицето приятел, в сърцето – враг’; паремиен вариант: Ins Gesicht 
freundlich, aber im Herzen feindlich (B/B: 111); (3) Ein freundliches Gesicht hat 
oft den Teufel im Nacken (B/B: 111), ‘Едно приятелско лице често има дявола 
на тила си’. Зооморфен символ на лицемерието на лъжедовереник е ‘най-
дружелюбното куче, което хапе най-лошо’: Die freundlichsten Hunde beißen 
am schlimmsten (B/B: 94).66

62 Karl Simrock. Die deutschen Sprichwörter. Sprichwort 6567 [15].
   В тази паремия наблюдаваме словесна игра въз основа на еднакво краесловие: praesentia, absentia, pestilentia.
63 Цялата пословица гласи: Not stiftet Mord oder bringt gute Worte.
64 В оригинал: Obsequium amicos, verita odium parit Прев.: (източник: Жорж Нурижан. „Латински 
сентенции и мъдрости“ (1945)[19].
65 Подобен смисъл има рус. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью [7].
66 Със символиката на freundlichste Hunde в паремията се припокрива само християнското измерение 
вярност от символиката на куче в различни култури и религии: „Гр.-рим. На гръцки думата cynikos 
‘кучешки’ се свързва с нахалство и раболепие. […] Исл. Нечистота. […] Христ. Вярност; бдителност; 
съпружество. […] Юд. Нечистота. Яп. Покровителство; пазач.“ (Simvoli: 109).
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Подобно послание (без експлицитно да е назован приятел) е вложено 
в руската пословица Спереди бы любилъ, а сзади бы убилъ (Daly 1862: 729), 
както и в две синонимни пословици: (1) Кто много целует, может и укусить 
(Uvarov 2009, N 21007), срв. (2) Кто много цѣлуетъ, рѣдко не укуситъ (Daly 
1862: 723). Една руска паремия съдържа зооморфен символ на лицемерието: 
(3) Лисiй хвостъ, да волчiй ротъ (Daly 1862: 726).

Хвалене на нкг./ нщ. с цел изгода, ласкателство / лицемерие

Великолепен пример за ласкателство като незаслужено хвалене 
на някого с цел облагодетелстване откриваме във фейлетона на Христо 
Ботев „Длъжностите на писателите и журналистите“, публикуван във в. 
„Независимост“, бр. 52/12.10.1874 г.:

Слушайте, братя врабци и цанцугери! [...] ако послушате съветите ми [...], 
то вашата прехрана е обезпечена и вашето име ще да се почита и уважава 
от восток до запад. [...] Ако някой чорбаджия ви помоли да го не хвалите 
във вестника си и да го не срамите пред ония, които познават неговите 
‘несъществующи’ благодеяния, то вие го не слушайте. [...] похвалата не 
произвежда пагуба за кесията. [...] Хваленето не иска хляб и топли обуща, а 
за лъжите не вземат нито гюмрюк, нито бедел-парасъ. [20].

Български смислообраз на ласкателство е вятър: правя вятър нкм. ‘хва-
ля, лаская нкг.’ (BFR II: 175); диал. давам/ дам вятър нкм. ‘хваля, лаская нкг., докато 
го измамя за нщ.’ (BFR I: 227) – съответно вятър в главата е езиков образ на 
загубената реалистична преценка у обекта на ласкателство под въздействието 
на ласкателя: Имам вятър в главата ‘надувам се, големея се’ (BFR I: 442).

Немски езиков образ на ласкателство е süßes Gift (‘сладка отрова’): 
Schmeichelei ist süßes Gift (B/B: 234). В съвещателната пословица Dem 
Schmeichler und dem Wolf ist nicht zu trauen (B/B: 234) ласкателят присъства 
редом с хищника като същество, опасно за живота, ето защо човек не бива 
да вярва и на двамата.

В този дух на предупреждение за оказване в несигурно и опасно 
положение под въздействие на хвалбата са две руски пословици: (1) 
Похвальное дѣло шатовато; (2) Похвальба на лучинковыхъ ножкахъ 
(Daly 1862: 816). Предупреждение за „ужилването” на ласкателя се явява 
съвещателната пословица Не поддавайся на пчелкинъ медокъ: у нее жальце 
въ запасѣ (Daly 1862: 723) – евентуален български преводен еквивалент би 
бил Не ща му ни меда, ни жилото (NBFR: 482).

Паремии с подобно послание са свързващо звено в диапазона 
между хвалба в смисъла на ласкателство и лицемерие, където попадат 
фразеотекстеми от рода на Лъжата и лицемерието са воня, която 
услаждава сърцето, но докарва главобол (Slaveykov 1979, IV: 160; 162)67; нем. 
Wer schmeichelt, der heuchelt (B/B: 131), досл. ‘Който ласкае, той лицемери’.
67 В „Искрици или разни поучителни приговорки“, 1869 г.
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При пословици за лицемерие се наблюдават съвещателни паремии 
като паремийни варианти, например: рус. (1) В глаза выхваляют, а за очи ру-
гают, вариант: В глаза не хвали, за глаза не кори! [21]; (2) Покормил калачом, да в 
спину кирпичом, вариант: Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом! [22].

Тук можем да причислим и немски пословици, в които езиков 
смислообраз на двуличния ласкател е Katze (‘котка’)68: (1) Erst schmeicheln, 
dann kratzen, das schickt sich für Katzen (B/B: 234), вариант: Hüte dich vor 
Katzen, die vorne lecken, hinten kratzen! (B/B: 138); (2) Man kratzt einen gern, 
wo’s ihn juckt, вариант: Man soll nicht kratzen, wo es einen nicht juckt (B/B: 154).

Жертва на ласкателство / лицемерие

Причинно-следствената връзка между незаслуженото, респ. 
неискреното хвалене на някого и неговото възгордяване е видна от следните 
две групи български фразеолексеми:

I. диал. вдигам/ вдигна опашка(та) нкм. ‘хваля, лаская нкг., угоднича 
пред нкг.’ (BFR I: 123);

II. вдигам/ вдигна опашка и вдигам си/ вдигна си опашката ‘почвам 
да се държа надменно; възгордявам се, надувам се’ (I знач. – BFR I: 123); виря 
опашка и виря си опашката ‘държа се предизвикателно, надменно’ (I знач. 
– BFR I: 157).

Жертва на ласкателство често пъти е богатият човек: нем. Reiche sind 
der Schmeichler Narren (Seiler 2011: 369).

Човек не бива да се поддава на въздействието на фалшиви похвали и 
на ласкателство, а трябва да се вслушва в справедливата и откровена критика, 
дори да е болезнена – такова е посланието на следващите съвещателни 
пословици (понеже руската и немските паремии имат еднакъв смисъл, 
могат да се използват при превод като паремийни аналози помежду си):

рус. На льстивые речи не мечись, на грубую правду не сердись [27, 3];

нем. (1) Gerechter Tadel ist besser als falsches Lob (B/B: 52); (2) Ehrliche 
Schelte ist besser als falsches Lob (B/B: 68); (3) Eine ehrliche Ohrfeige ist 
besser als ein falscher Kuß (B/B: 69).

III. Паремии за Самохвалец – Самохвалство

Самохвалец

В трите езика се срещат редица названия със значение ‘човек, който 
много се хвали’ с различна емоционално-експресивна:
68 Значението на културния символ котка се припокрива единствено според символиката в християнството 
с това на езиковия символ котка в двете немски пословици, и то само частично: „Христ. Сатаната; мрак“ 
(Simvoli: 98) – ако приемем лицемерието като дяволско дело. Другите две християнски измерения на 
символа котка („похот; мързел“) се разминават изцяло със значението на езиковия символ в паремиите.
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бълг. книж. самохвалец; разг. самохвалко; разг. пренебр. 
хвалипръцко, фукльо, пръдльо69 остар. лафбабаитлер70; ирон. уста 
защо са, ако ме не хвалят? [16]; хвалете ме, уста, че ви разкъсвам 
‘човек, който много се хвали и прекалява с хвалбите си’ (BFR II: 461);

рус. книж. Тартарен71; разг. хвастун72, свистун, бахвал, фанфарон; 
Хлестаков; разг. Хвалюн73, Хвалько74; разг. сниж. самохвал, 
хвальбишка/ похвальбишка;

нем. книж. Münchhausen75, Prahler; разг. Prahlhans; разг. шег. 
Gernegroß; разг. подигр. Möchtegern; презр. Schaumschläger, Maulheld; 
пренебр. Großschnauze; пренебр. презр. Großkotz, Knallprotz [4] и др.

Традиционният културен символ глава означава „център на ума 
и глупостта и първо тя става обект на почит и позор. На Г[лавата] се 
поставят короната на славата и венецът на победата, но там се посипва и 
пепелта на покаянието и скръбта и се слага шутовската шапка и “огненият 
жупел”“ (Simvoli: 35). Езиков символ за празна глава/ глава, пълна със 
слама със значение ‘глупав човек’ се явява празен съд, а смислообраз на 
глупав самохвалец е празен съд, който кънти – паремийни еквиваленти на 
латинската пословица „Празен съд силно дрънчи“76 се срещат в трите езика:

бълг. (1) Праздна кратуна всякога гърми; (2) Праздна кратуна 
всякога дрънка (Petrova 2013: 119)77;

рус. (1) Въ пустой бочкѣ и звону много; (2) Пустая бочка пуще 
гремитъ (Daly 1862: 813);

нем. (1) Hohle Töpfe klingen gut (B/B: 134); (2) Leeres Faß klingt hohl 
(B/B: 149); (3) Je leer das Faß, je heller der Klang (B/B: 130).

В духа на древната морална максима „За себе си скромно, а за другите 
с почит [трябва да се говори]“78 е българската поговорка Скромността 
краси човека. В едно от множеството „умни изречения“, както нарича 
пословиците Петко Р. Славейков, се казва: „Разумний человек не говори 

69 Например в паремията Самси са пръдльо похвали (Petrova 2013: 56).
70 От тур., значение ‘самохвалко’ (Slaveykov 1981, VII: 595; 713).
71 Името на героя от най-известното произведение на Алфонс Доде, трилогията „Невероятните 
приключения на Тартарен Тарасконски“ (1869), се използва като нарицателно.
72 Например в паремията Хвастун падает чаще хромого (Mokienko et al 2010: 947).
73 Например в пословицата Хвалюн нахвалится, [а] горюн нагорюется (Mokienko et al 2010: 947).
74 Една руска пословица гласи: Пока Хвалько нахвалится, Гудко наживается (*Хвалько ‘тот, кто хвалится’, 
Гудко ‘тот, кого ругают’) (Mokienko et al. 2010: 947).
75 Използва се като нарицателно името на героя от романа на Рудолф Ерих Распе „Приключенията на 
барон Мюнхаузен“.
76 В оригинал: Vacua (inania) vasa plurinum sonant [1 – V].
77 Петрова (Petrova 2013: 119) посочва двете пословици към културема „бъбривците (–)“.
78 От лат. De se ipso modifice, de aliis honorifice [1 – D].
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79 Цитат от „Умни изречения“, Гайда, г. III, бр. 6/15.03.1866 г.
80 Например в немските паремии: (1) Wissen macht bescheiden (B/B, 51); (2) Je mehr einer weiß, je beschei-
dener ist er (B/B, 141); (3) Je weiser, je bescheidener (B/B, 142).
81 Срв. лат. In sterculino plurimum gallus potest – ‘На своето бунище петелът е герой’ (Публилий Сир) [1 – I].
  Културният символ петел е „птица на Славата; върховенство; смелост; бдителност […] Гр.-рим. 
Бдителност; войнственост; свещена птица на Аполон, Ескулап, Арес, Меркурий, Приап, Атина; свързан 
с Персефона като пролетното възраждане на живота.“. В Китай поради агресивността си е символ на 
войната. В християнството означава бдителност, щедрост, възкресение, но свързан със Св. Петър (Мат. 
26: 31–35), означава „човешка слабост и покаяние“ (Simvoli: 159).
  Културният символ за Мъжкото начало петел отчасти се припокрива с езиковия символ във 
фразеологизма петела ми кукурига ‘имам влияние, авторитет, слушат ме’ (BFR II: 115).
82 В християнството жаба е с двойнствен символ: „възкресение, но и отблъскващите черти на греха; зло; 
еретици; алчност за земни блага; завист; скъперничество“ (Simvoli: 60). 
     Животинският смислообраз жаба е известен от баснята на Лафонтен „Жабата и волът“.
83 Немска паремия: Narren loben sich selbst (B/B: 257), досл. ‘Глупците сами се хвалят’.
84 Подигр. надувам се като пуйка/ пуяк (I знач.) (BFR I: 506).
85 Диал. подигр. надувам се като мисирек (I знач.) (BFR I: 493).
86 Диал. подигр. надувам се като фит (I знач.) (BFR I: 513). Две по-непопулярни, но забавни образни 
сравнения се съдържат във фразеолексемите надувам се като въшка в нова риза (BFR I, 481) и диал. подигр. 
надувам се като куче във фасул (BFR I: 490).

никога […] нито за добрините си, нито за кяровете си ся хвали, нито за 
зарарите си ся изплаква.“ (Slaveykov 1979, IV: 123)79.

Подобно послание носи руската съвещателна пословица Хорошо – 
не хвастайся, худо – не кайся (Mokienko et al 2010: 947).

В немските общностни представи скромен е мъдрецът, респ. човекът   
с много познания80, а глупакът, респ. невежата, е горделив, високомерен, надут 
човек: (1) Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz (B/B: 134); (2) Je dümmer 
der Bengel, je größer der Stolz (B/B: 140); (3) Je größer Narr, je größer Hochmut 
(Stolz) (B/B: 186). Немски езиков символ на самомнителното невежество е 
вирнат нос: Je weniger einer weiß, je höher trägt er die Nase (B/B: 133).

Вирнат нос в българския език има по-общото значение ‘надут, 
надменен човек’ (BFR I: 156) и наред с вирната глава е характерен 
смислообраз на възгордяване, големеене: вирвам/ вирна глава (II знач. – 
BFR I: 155); вирвам/ вирна нос; вирвам си/ вирна си носа; виря нос и виря си 
носа – вирнат нос (BFR I: 156) – навирил нос.

Зооморфни езикови символи на надутия/ горделивия самохвалец са 
бълг., нем. петел, Hahn81, както и бълг., рус., нем. жаба, Frosch82:

бълг. надувам се като петел на бунище / на купище / на стобор (BFR 
I: 501); Надувам се като жаба (BNFR: 266);

нем. Jeder Hahn ist König auf seinem Mist; sich wie ein Frosch aufblasen; 
Wenn sich der Frosch zum Ochsen bläst, so muß er platzen (B/B: 199);

рус. Всякая жаба себя хвалит (Daly 1862: 813).

Български животински смислообрази на глупавия самохвалец83 

са пуйка, пуяк84 и диалектните дублети мисирек85, фит86, както и 
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магаре87: Почнало магарето да реве и да се хвали как се е въргаляло в праха 
насред мегдана (bg.wikiquote.org).

За нетърпимостта към самохвалството, което е несъвместимо с 
християнските и общностните добродетели, свидетелстват пословици в 
трите култури: бълг. Господ похвалника не го търпи88; нем. Wer sich selbst 
erhöht, der wird erniedrigt werden (B/B: 258) – паремиен аналог на немската 
пословица в руския език би била пословицата Кто хвалится, тотъ съ 
горы свалится (Daly 1862: 816).

Според руската народопсихология човек не бива не само да се 
самоизтъква, но и да се самобичува, тъй като самопорицанието предизвиква 
похвали, които биха “погъделичкали” самолюбието му и в резултат на това 
дори има потенциална опасност от възгордяване: Себя хулитъ – похвалу 
вызываетъ. Самъ себя ни хвали, ни хули! (Daly 1862: 815).

Още от античността самохвалецът е подложен на присмех и на 
осъждане от околните (Zimmermann 1993: 7), за което свидетелстват 
латинските сентенции „Който се хвали сам, бързо става обект на насмешка“ 
(Публилий Сир)89 и „Собствената похвала предизвиква отвращение“90. Като 
възможен паремиен аналог на първата сентенция намираме в немския език 
пословицата Wer sich selber lobt, den hassen viele (B/B: 126), а като евентуален 
паремиен еквивалент на втората сентенция – пословицата Wer sich wichtig 
macht, wird ausgelacht (B/B: 44). В българския език такъв еквивалент 
липсва, но самохвалството, перченето и големеенето се нареждат сред 
„най-подиграваните и осмивани антиценности“ в пословиците (Petrova 
2013: 224), както и в редица фразеологизми, например: диал. подигр. с носа 
си круши брули (BFR II: 325). Подигравателното отношение към човек, 
който прекалява с хвалбите си, е вложено в следните фразеолексеми: ирон. 
големи яйца ‘възклицание за изразяване на пренебрежение, насмешка 
към нещо, което се изтъква или към някаква хвалба’ (BFR I: 461); Полека 
да се не препънеш / Полека – ламбата ‘не се хвали чак толкова’ (BFR II: 151). 
Присмех заради “раздуване” на собствените си възможности и заслуги се 
съдържа в паремии в трите езика:

бълг. (1) Снесла кокошката яйце и окудкудякала цялата махала; (2) 
За две пари яйце ще снесе, пък за сто гюрултия ще вдигне; (3) Големи 
хвалби, ама малки творби [16];

87 Магаре е традиционен културен смислообраз на „смиреност; търпение; миролюбивост; глупост; 
упоритост; похотливост; плодовитост. Христ. Раждането на Христос; бягството в Египет; влизането в 
Ерусалим.“  (Simvoli: 126).
88 „Пеца, ама не се хвали, ти нали знаеш, че господ похвалника не го търпи – ми каза даскал Пеню.“ 
(Slaveykov 1979, III: 143)
89 В оригинал: Qui se ipse laudat, cito derisorem invenit [1 – Q].
90 В оригинал: Propria laus sordet [1 – P].
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91 Вж. [11]. Второто значение, „пренебр. ‘самоизтъквам се’“, всъщност се отнася до присмеха и нравственото 
осъждане на прекаленото себеизтъкване, разгледани при отношението на социума към самохвалеца.
92 Напр. нем. Esel in der Löwenhaut, ‘магаре в лъвска кожа’ (‘страхливец, който продава кураж’) (NBFR: 231). 
Във връзка с това явление е бълг. Юнак над юнаци е онзи, който го надвил, а не, който се хвали.
93 Срв. лат. Quaelibet vulpes caudam suam laudat (‘Всяка лисица хвали своята опашка’) [1 – Q].

рус. На словахъ, что на гусляхъ, а на дѣлѣ, что на балалайкѣ (Daly 
1862: 813); Большой говорун, плохой работник;
нем. (1) viel Rauch und wenig Braten; (2) Viel Geschrei und wenig Wolle – 
като паремийни аналози [28].

Осъждането на самохвалеца в българската култура е тъй силно, че 
се проявява дори като престъпване на вербално табу от благоприличие, 
както е видно от следните фраземи:

(1) вулг. пренебр. на л**то горната кора ‘човек, който има високо 
мнение за себе си и смята, че е повече от другите’ (BFR I: 638);

(2) вулг. ирон. Похвалил се циганин с бял гъз, ‘употребява се, когато 
някой се хвали с нещо, което не притежава и което никак не е за хвалене’ 
(BFR II: 171);

(3) На секиму пръднята на смирно мерише, а чуждата на запъртък 
вони (Petrova 2013: 95).

Самохвалство
Българският глагол хваля се означава: „I. ‘говоря с гордост за 

себе си, за своя придобивка или за свои качества, прояви’; II. пренебр. 
‘самоизтъквам се’; III. ‘необмислено предизвестявам намеренията 
си’.“91 Предвид тези значения, както и с оглед на преплитането между 
самохвалство и горделивост измеренията на самохвалството са обособени 
в четири подгрупи: 1. Хвалене на собствени качества, дейности и 
постижения; 2. Шумно оповестяване на намерения, без реалистична 
оценка на собствените сили; 3. Хвалене по далечни места; 4. Неоснователно 
хвалене с благосъстояние.

1. Хвалене на собствени качества, дейности и постижения

Самохвалството за собствени качества се отнася най-вече за 
преувеличаване на ум, начетеност, богатство, красота и смелост92, като при 
това явление попада и “бабаитството”, т.е. проявата на ненужна храброст. 
Илюстриращи примери са български фразеолексеми като: бия се/ бъхтя се/ 
тупам се/ удрям се в гърдите ‘приписвам си заслуги, хваля се незаслужено, 
самоизтъквам се’ (I знач. – BFR I: 92); надигам си/надувам перките ‘започвам 
да си въобразявам, че зная много и умея да върша всичко; започвам да 
важнича’ (БФР I: 623).

Руски паремии са: (1) Всякая старина свою плѣшь хвалитъ; (2) 
Всякая харя (Хавронья) сама себя хвалитъ (Daly 1862: 813); (3) Всякая лиса 
свой хвостъ хвалитъ (Daly 1862: 666)93.
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Една руска пословица визира не само самохвалство за собствени 
заслуги, а и омаловажаването на чуждите добрини: Своимъ добромъ 
похваляется, чужое подъ лавку хоронитъ (Daly 1862: 811).

В трите езика се срещат редица изкристализирали от практическата 
дейност на човека паремии относно самохвалство за собствени занимания 
и постижения.

Обект на самохвалство е:

1) собствената дейност: рус. (1) Всякiй мастеръ самъ себѣ дивится; 
(2) Всякiй мастеръ самъ себя (свою голову/ плѣшь) маслитъ (Daly 1862: 813); 
(3) Самъ поетъ, самъ слушаетъ, самъ и хвалитъ (Daly 1862: 811); нем. Jeder 
lobt sein Handwerk (B/B: 125);

2) средство за собствената дейност: бълг. Всеки мечкар своята 
мечка хвали [23]; Всеки циганин своя кон хвали (NBFR: 160), срв. рус. Всякiй 
Цыганъ свою кобылу хвалитъ (Daly 1862: 813); нем. (1) Jeder Schreiber lobt 
seine Feder (B/B: 82), досл. ‘Всеки драскач [пренебр. за автор] / писар хвали 
перото си’; подобни пословици са: (2) Jeder Reiter lobt sein Pferd (B/B: 197); 
(3) Jede Bäuerin lobt ihre Kuh (B/B: 47); (4) Jeder hält sein Blei für Silber (B/B: 
57) и др.

3) продукт на собствения труд: бълг. (1) Всяка циганка си хвали 
своите метли (bg.wikiquote.org); (2) Сяка циганка свойте вретена хвали 
(Petrova  2013: 95); нем. (1) Jeder Gärtner lobt seinen Kohl (B/B: 100), ‘Всеки 
градинар хвали зелето си’; (2) Jeder Töpfer lobt sein Geschirr (B/B: 110), ‘Всеки 
грънчар хвали съдовете си’.

Хвалбата на продукт на собствения труд има допирни точки с група 
„Прехвалено“ и отвежда към манипулативните стратегии в рекламата, 
както проличава от българската пословица Симидчията, ако сам не си 
хвали симидите, няма да ги продаде [16].

2. Шумно оповестяване на намерения, без реалистична оценка 
на собствените сили

В трите култури се срещат пословици със значение ‘шумно и 
неразумно оповестявам, че ще направя нщ. важно, което обаче се оказва 
непосилно за мен’ със зооморфни символика (кокошка; синица; Hühner, 
Ziege):

бълг. Кокошка, дето най-много кудкудяка, най-малко снася [16];

рус. (1) Хвалилась синица, что море зажжетъ – тази паремия е 
смислово свързана със (2) Славу пустила синица, а моря не зажгла 
(Daly 1862: 816);

нем. (1) Hühner, die viel gackern, legen wenig Eier (B/B: 100); (2) Die 
Ziege, die am meisten meckert, gibt die wenigste Milch (B/B: 175).
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За самохвалци, които „необмислено предизвестяват намеренията 
си“ се отнася българската пословица Първо похвани, тогаз се похвали 
(Petrova 2013: 193) и руската съвещателната пословица Дѣлай – не хвались, а 
Богу помолись, с варианти: (а) Дѣлай – не хвалясь, а Богу помолясь!; (б) Не 
хвались, а Богу помолись!; (в) Не хвалясь, а Богу помолясь! (Daly 1862: 811).

3. Хвалене по далечни места

В народните представи на трите общности Близкото е познатото 
обкръжение, за което човек има правдиви преценки въз основа на 
собствения си опит, докато Далечното е непознато пространство, където 
човек може да бъде заблуден във впечатленията си, но и самият той може 
да предизвика заблуждение у околните с поведението и изказванията 
си: „Има български израз Прати ме мамо далеко да се хвалям по-леко. На 
такива им викат хвалипръцла“ [25].

Немски пословици с подобно значение са: (1) Wer in der Ferne pocht, 
schweigt in der Nähe (B/B: 199); (2) Von fern lügt man gern (B/B: 84).

В руските народни представи Далечното се отнася към Прекрасното 
(респ. Почетното) до момента на съприкосновението с него, т.е. до 
неговото опознаване: (1) Славны бубны за горами; (2) „За горами“ [става 
дума за песен] пѣть хорошо, а дома жить хорошо“ (Daly 1862: 603). Ето защо 
за предпочитане е Близкото, макар и охулвано: (3) Ближняя хаянка лучше 
дальней хваленки (Daly 1862: 603). Вариант на тази паремия е съветващата 
пословица (4) Не бери дальной хваленки/ дальнюю хваленку – бери ближнюю 
хаянку! (Daly 1862: 603)94.

4. Неоснователно хвалене с благосъстояние

Според българската народопсихология човек трябва да постъпва 
съобразно възможностите и положението си, т.е. да се простира според 
чергата си (II знач. – BFR II: 220). Ето защо хора, които не си знаят чергата, 
т.е. ‘големеят се, надуват се, въпреки че са бедни’ (BFR I: 719), предизвикват 
насмешка и осъждане. Такъв човек е султан без гащи (диал. ирон., ‘сиромах, 
който се големее’ – BFR I: 85).

Редица български паремии се отнасят до неоснователното 
парадиране с богатство и големеене: (1) Големи хвалби, а малки торби 
(kolevm38.blog.bg); (2) Празна хвалà кесия не пълни (bg.wikiquote.org); (3) 
Коприна носи, коприва яде (BNFR: 427); (4) Пред людете ся големи, а у дома 
му голотия го жарави (Petrova 2013: 57).

Това поведение вероятно е свързано с „развращението на 
нравственото чувство“, за което пише Петко Р. Славейков в началото на 
70-те години на XIX век: „У нас, а най-вече по градищата, не гледат добър ли 

94 „Хваленка ‘девушка, о которой отзываются одобрительно’, хаенка ‘девушка, о которой отзываются 
неодобрительно.’“  (Mokienko et al 2018: 947)
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си, прав ли си, честен ли си, там гледат колко пари имаш […] бедните търсят 
зетьове богати, че били каквито щат по характер“ (Slaveykov 1981, VII: 151).

Явлението е отразено в пословици като (1) Парица, силна царица95; 
(2) Колкото по-богати, толкоз и по-драги; (3) Ако си богат, секиму си сват 
и др. (Petrova 2013: 169).

Същото явление визират руски и немски паремии, където 
“големеенето” на беден човек е подложено на присмех:

рус. (1) Безъ гроша – слава не хороша; (2) Съ деньгами милъ, безъ 
денегъ постылъ, с паремийни варианти При деньгахъ Панфилъ всѣмъ 
людямъ милъ, безъ денегъ Панфилъ никому не милъ / всѣмъ постылъ 
(Daly 1862: 56); (3) На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк; (4) Пуст карман, да 
синь кафтан; (5) Саночки расписные, а дома есть нечего [24];

нем. (1) Man ehrt den Pfennig, und nicht den Mann (B/B: 196); (2) Vor leeren 
Taschen bückt sich niemand (B/B: 61); (3) Stolz auf der Gasse, keinen Heller 
in der Tasche (B/B: 100); (4) Große Prahler, schlechte Zahler (B/B: 119).

Като паремиен еквивалент на бълг. Коприна носи, коприва яде можем 
да определим нем. Samt am Kragen, Hunger im Magen, а като паремийни 
аналози – (1) Alles auf und nichts im Leibe; (2) Goldene Tressen, nichts zu essen; 
(3) glänzendes Elend (BNFR: 427).

Разгледаните смислообрази в обсега на ХВАЛБА като компоненти на 
български, руски и немски паремии потвърждават тезата на Доброволски и 
Пирайнен за асиметричното отношение между културен и езиков символ. 
Повечето смислообрази се срещат в паремиите на трите езика и отразяват 
сходни народни представи и сходно общностно отношение в диапазона 
от толерантност и снизходителна насмешка (що се отнася до хвалбата на 
обичан обект) до недоверие и подозрителност към прехваления обект, 
нравствено осъждане на хвалителя ласкател и нетърпимост към лицемера 
и горделивия и глупав самохвалец.

В заключение можем да обобщим, че измеренията и символиката 
в обсега на ХВАЛБА в представените български, руски и немски паремии 
свидетелстват за универсалността на това явление – „човешко, твърде 
човешко“, би казал Ницще.
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