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ИЗМЕРЕНИЯ НА СИМВОЛИКАТА НА ВОДА В КУЛТУРАТА
И ФРАЗЕОЛОГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА, НЕМСКАТА И
ТУРСКАТА ЕЗИКОВА ОБЩНОСТ
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Abstract: This paper focuses on the dimensions of water symbols in the culture and
phraseology of Bulgarian, German and Turkish linguistic community. It discusses the
semantic dimension of water. The diversity of images reveals two symbolic meanings
of water that are fundamental and opposite at the same time, and namely positive and
negative. On the one hand, the running clear water is considered to be the main source of
life and the promising beginning that purifies, heals, and brings luck and happiness. On
the other hand, the impure and stagnant water brings misfortune and is associated with
laziness and betrayal.
Keywords: water, meanings of “water”, conceptual metaphor, human‘s character

Изхождайки от очертаването на понятието символ, настоящата
студия представя символиката на вода като културен символ в източната и
западноевропейската традиция с оглед на нейната символика в българската,
турската и немската култура, както и като езиков символ във фразеологията
на трите общности, като целта е обобщаването на сходства и различия в
техните колективни представи за този универсален феномен.1
Символ
Още от древността символът заема място в обществения и духовния
живот и занимава умовете на различни философи. Конфуций твърди, че
светът се управлява не от закона и словото, а от знаци и символи. В Древна
Гърция са възприемали символа в рационалното му значение като договор
между гражданите и полиса с цел постигане на справедливост и съдебен ред.
За първи път Пиндар (618–442 г. пр. Хр.) използва думата символ в смисъла на
знак, предзнаменование: „никой от живущите на земята досега не е получил
от боговете достоверен символ за бъдещето“. Есхил (525–456 г. пр. Хр.) говори
за символ на огъня, т.е. за огън, предвещаващ победа. Според Емпедокъл
(490–406 г. пр. Хр.) символът, разделен на части, трябва да се съедини в нещо
1

Статията е изготвена въз основа на части от монографията ми върху когнитивната метафора ВОДА в
българския, немския и турския медиен дискурс (Dincherova 2014)
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трето, с което се демонстрират неговата неизмерност и скрити свойства, а
според Питагор символът винаги носи някаква тайнствена мисъл. Платон
тълкува символа като „монета – знак – обмен“. За Аристотел символът
съдържа поредица от значения, които не се свързват едно с друго и не се
сливат в едно понятие.
В немската класическа естетика Имануел Кант (Kant 1993) обвързва
символ с красиво и добро: символично понятие е идеята за красивото, което
е символ на доброто и затова се харесва с претенция за съгласие от всички.
Според Георг Хегел (Hegel 2004) символът е двузначен знак, който обхваща
съдържанието на представата, която изобразява, но същевременно трябва да
ни представи значението, което носи. Той различава несъзнавана символика,
символика на възвишеността и съзнавана символика и посочва начина на
разграничаване на метафора, алегория и символ: „В символа и в алегорията
отношението между смисъла и външния образ не е така непосредствено и
необходимо“ (Hegel 1966: 547).
В „Справочник на семиотичните термини“ символът е представен
още и в класификацията на Чарлз Пирс, в терминологията на Фердинанд
дьо Сосюр и Луи Йелмслев, както и у Клод Леви-Строс, Ернст Касирер, Жак
Лакан, Умберто Еко и Реймънд Фърт (Dobrev, Dobreva 1993: 134–136).2
Културен символ
Между символ и култура съществува органична взаимовръзка. Според
Освалд Шпенглер в „Залезът на Запада. Опит за морфология на световната
история“ (Shpengler 1995) символът се явява важен механизъм на културната
памет, чрез който се пренасят текстове, сюжетни схеми и други семиотични
образувания от един културен пласт в друг, като винаги се напомнят древните
устои на културата. Юнг също развива идеята, че символът е универсална
категория в културата, че „културните символи са важни градивни елементи
на нашето ментално устройство“ (cited in Lagutina 2000: 17).
Мирча Елиаде (Eliade 1980) отбелязва, че символи, образи и архетипи
се оценяват по различен начин в различните култури. Ето защо красивото
в античната култура като предшественица на Западноевропейския ренесанс
има висока стойност за европееца, а за човека от тихоокенските острови
няма никаква стойност. Ако един европеец не съумее да осъзнае този
факт, неговата комуникация с един неевропеец в това отношение ще бъде
неуспешна.
Понятието културен символ е разгледано детайлно в книгата на
Дмитрий Доброволски и Елизабет Пирайнен „Symbole in Sprache und Kultur.
Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive“ (Dobrovolskij,
Piirainen 1996). При опитите да дадат приблизително определение
2

Димитрова (Dimitrova 2007: 22) използва смислообраз като синоним на символ и съответствие на
немската дума Sinnbild ‘символ‘.
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на понятието символ от културно-семиотична гледна точка авторите
разграничават двете понятия културен символ и езиков символ. Опирайки
се на схващанията на Лотман и Успенски3, те определят култ урния символ
като феномен със собствена функция, но и с вторични функции, който
се възприема от дадена културна общност като елемент, нaтоварен със
значение в „текста“ на съответната култура.
Доброволски и Пирайнен разграничават силни и слаби културни
символи, изхождайки от обстоятелството, че членовете на дадена културна
общност по различен начин познават културните символи. Така например
за европейците е много добре позната символиката на кръста, сърпа и чука
или на черния цвят като траурен цвят, затова авторите причисляват тези
символи към силните културни символи (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 56).
Слабите културни символи не са общоизвестни в културната общност и са
свързани със специфични или експертни знания – например синият цвят е
символ на мантията на Мария и символизира нейното въздигане към небето
(Dobrovolskij, Piirainen 1996: 58).
Водата като културен символ в българската, немската и
турската култура
В различни митологии водата се явява първоизточник на Живота и
неизменен атрибут на майчиното начало и свързаните с него плодовитост,
плодородие, чистота и обновление. Водата е една от петте стихии (гр.
stoicheion ‘първоначало’, ‘елемент’), известни още като Петте първоелемента,
които заемат централно място в митологиите на народите от Изтока и
Запада. Както останалите първоелементи, така и водата е амбивалентен
символ: от една страна, на животворност и плодородие, а от друга страна –
на потъване и гибел. Според Жан Приор водата има същата символика като
огъня: „сътворение, наказание и пречистване“ (Prior 1991). Водата присъства
с двойнствената си символика като източник на живот и като унищожителна
стихия също и в „Речник на символите“ на Ханс Бидерман (Biderman 2003)4.
Също и според Мирча Елиаде символиката на водите обединява смърт
и съживяване, те са „вместилище на всички възможности за съществуване“
(Eliade 1980: 147). Той тълкува двустранно допира до водата като възраждане:
„от една страна, защото разлагането е последвано от „ново раждане“, а от
друга страна, защото потапянето оплодотворява и умножава потенциала за
живот“.
Общностните представи за водата в българската, немската и турската
култура се обуславят от духовни традиции в съответните културни ареали:
3

Според Лотман и Успенски един език не може да съществува, ако не е интегриран в дадена култура,
и обратно – една култура не може да съществува, ако в центъра на нейната структура не е даден език
(quoted in Dobrovolskij, Piirainen 1996: 55).
4

Така например потопът в много случаи символизира унищожаване на „небогоугодни“ форми на живот
и смяна на предходни цикли, чиито сила и смисъл са изчерпани (Biderman 2003: 58).
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немската култура е вписана в западноевропейската културна традиция,
турската култура – в източната културна традиция, а в българската култура
откриваме наслагвания и от двата културни ареала.
В западноевропейската културна традиция представите за водата до
голяма степен се базират на античните схващания за първичните стихии.
Свидетелство за приписване на магическа сила на водата са и скандинавските
руни, използвани при гадания и за амулети – две от руните са под знака
на водата. Водата като амбивалентен символ е свързана в колективните
представи и с неземните същества, които я обитават: красиви водни женски
духове, убийствено примамливи и опасни, но понякога благосклонни към
човека. В древногръцката митология срещаме нимфи от изворите и езерата;
в Омировия епос „Одисея“ такива са морските сирени, които с песните си
примамват кормчиите и те се давят (Dincherova 2014).
Подобни водни духове в германския фолклор са т. нар. никси (нем.
Nixen), които понякога вредят на хората, но друг път са дружелюбни и
им помагат. Якоб Грим отнася никсите към водните духове, които обичат
музика, песни и танци и омайват с тях младежите, а после ги завличат на
дъното на реката5. Такава никса в германския фолклор е т.нар. Дева на Рейн,
увековечена в прекрасната балада „Лорелай“ от Хайнрих Хайне.
В християнската религия Библията ни предоставя хиперболизирано
описание на водната мощ не само при Сътворението, но и при Потопa: „[...]
небесните отвори се разкриха. И дъждът валя на земята четиридесет дена
и четиридесет нощи“ (Битие 7: 11–12).6 По волята на Бог праведникът Ной
направил ковчег, т.нар. Ноев ковчег, с помощта на който спасил семейството
си и животните, необходими му за ново начало след Потопа. Именно Ноевият
ковчег често се приема в християнската религия като предтеча на Кораба на
св. Петър, който символизира Църквата, плаваща по Океана на Света (Prior
1991). Неговата разновидност, лодката като смислообраз на човешкия живот,
се среща върху раннохристиянски саркофази, светилници и стенописи от
катакомбите.
Водата заема важно място в Новия завет, където на две места става дума
за нейното освещаване – при кръщението на Христос от св. Йоан Кръстител
и в разказа за чудото в къпалнята Витезда. Тези два новозаветни епизода
са в основата на ритуала водосвет. Великият водосвет е в навечерието на
празника Богоявление и на следващия ден след литургията7. Вярва се, че
богоявленската вода има голяма сила. Малкият водосвет е при църковни
празници или важни светски събития. Други две притчи в Новия завет
съдържат чудесата, които е извършил Иисус Христос с водата. Според първия
разказ, когато се извива морска буря и учениците му са смъртно изплашени,
5

http://de.wikipedia.org/wiki/Nixe; http://ru.wikipedia.org.

6

Джеймс Джорж Фрейзър (1989) и Жан Приор (1991) насочват към митове и легенди на различни народи
за Потопа („иранци[.], асирийци[.], китайци[.], индийци[.], скандинавци[.] […], литовци[.] […]“), които
обясняват страховитите катаклизми на различни места по земята с гнева на божествени същества.
7

Великият водосвет възпроизвежда освещаването на водата на река Йордан (Матей 3:17).
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той тръгва по водата, за да покаже, че тя е негово творение и е в негова
власт (Матей 14: 25–27).8 В другата притча на сватбата в Кана Галилейска
свършва виното и Иисус заповядва да напълнят делвите в двора с вода,
която чудодейно се превръща в прекрасно вино (Йоан 2: 1–11). Българските
колективни представи за магическата сила на водата са отразени в различни
суеверия – например, че „(к)огато вали и се тръгва на път, това е добър знак“,
а „(дъ)ждът в деня на сватбата е добра поличба“ (МСЕ: 246; 251).
В немската културна общност водата се свързва основно с чистота: тя
предпазва от зли сили и магии, тъй като е прието че демоните са нечисти
същества (в пряк и преносен смисъл). Ето защо съществува вярване, че ако
човек поддържа личната си хигиена на високо ниво, може да се предпази
и от лоши сили (Hünnerkopf 2000). Мръсната вода е свързана с лоши
предзнаменования – така например в суеверните представи мръсна вода,
неизхвърлена в коледната нощ, носи нещастие (Ibryam 2012).
В източната културна традиция (ислямската религия) и Корана
водата е символ на пречистване и добро:
11. Той [...] ви изсипа вода от небето, за да ви пречисти с нея и да премахне
от вас скверността на сатаната, и да укрепи сърцата ви, и да заякчи с това
стъпките (Koran).

Коранът също съдържа много поучителни примери с вода. Тук отново, както
и в Библията, е залегнала идеята за водата като първоизвор на Живота:
„Всяко живо същество е създадено от вода“.9 На редица други места в Корана
водата е свързана с плодородие:
22. от [Аллах] Който [...] изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете
препитание за вас! (Koran)
Земният живот прилича на вода, която сме излели от небето и с нея по
земята изникват растенията за препитание на хората и на добитъка (Koran).

Интересно е, че от 34-ти до 50-тия айят в Корана се описва водна стихия,
която много напомня Библейския разказ за Ноевия ковчег:
Натовари в него от всичко по чифт, и своето семейство […] ‘О, земя, погълни
своята вода!’ […] ‘О, небе, престани!’ И спадна водата. И се изпълни повелята.
И [Ковчегът] заседна върху [планината] ал-Джуди (Коран).

Според мюсюлманите водата служи изключително и единствено за
пречистване.
Водата като културен символ в турската езикова и културна общност е
обвързана също така с представата за порядъчния, честен живот, който носи
на човека душевно равновесие. Във връзка с това много често се използва
8

Във връзка с ходенето на Иисус по вълните е интересно, че турската представа за вървене върху вода
насън е свързана не с духовно извисяване, а с предупреждение за предпазливост при предстоящи
опасности (www.diyadinnet.com/RuyaTabiri-8718&Tabir=su).
9

Вж. http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/hayatioz_su/suayet.asp.
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пословицата Akan sular durur, досл. ‘течащата вода спира’ със значение
‘почтеният и отзивчив човек е спокоен и неуязвим’.10
Водата заема важно място и в турските празници и обреди, които
понякога се различават според региона. Така например задължително на
място в близост до водоем (река, езеро и др.) в областта Гиресун ежегодно,
около 20 май, се провежда празникът на веселието „Седмицата на месец
май“, на който специално място се отрежда на болни и инвалиди. Обичаят
се състои в следното: във водата се хвърлят седем камъка и след това с малко
вода от реката се измиват лицето и ръцете. Изпълняващите обичая вярват,
че течащата вода ще отнесе всички техни страдания и болести (Ibryam 2012).
Както в българската, така и в турската култура съществува вярването,
че когато някой тръгне на път, трябва да му се полее вода за успех. В
българската култура е прието водата да се излива пред човека, а в турската –
след него.
Езиков символ
Според Доброволски и Пирайнен езиковият символ представлява
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. Корпусът в книгата им е изцяло
от фразеологизми, чиито компоненти авторите възприемат като езикови
символи (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 60).11 Авторите подчертават, че културен
и езиков символ могат да се припокриват изцяло или частично, но също така
и да се различават един от друг.
Водата като езиков символ в българската, немската и турската
фразеология
Предвид универсалното възприемане на водната стихия в
колективните представи като сакрална, но същевременно и като нечиста
сила по-долу са разгледани български, немски и турски фразеологизми с
компонент съответно вода; Wasser; su, систематизирани в семантичната
опозиция I. ‘Място, откъдето се получава добро/добрина, сполука, успех,
щастие/късмет’ – II. ‘Място, откъдето се получава зло/злина; несполука,
провал, нещастие’.
Примери от медийния дискурс онагледяват употребата на тези
фразеологизми в съвременния български, немски и турски език.12
10

Аналог на тази турска паремия би могла да е българската паремия чистата съвест е най меката
възглавница, чийто немски еквивалент гласи: ein gutes/ reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.
11

Ето няколко примера (Dobrovolskij, Piirainen 1996: 62):
Нем. Schlange („змия”) ‘коварен, лицемерен човек’ – пример: die neue Sekretärin ist eine richtige
Schlange (бълг.: ‘Новата секретарка е истинска змия’);
Нем. schwarz („черно”) ‘лошо’ – пример: seine Zukunft ist schwarz (бълг.: ‘Бъдещето му е черно’).
12

Илюстриращите примери, ако не е отбелязано друго, са взети от интернет източниците, посочени в
библиографията.
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I. ‘Място, откъдето се получава добро/добрина, сполука, успех,
щастие/късмет’
В българската езикова употреба пожелаването на добро, сполука,
успех и късмет може да се изрази с думите да ти върви по вода! Тук можем да
посочим и ритуалния акт на поливане на вода пред човек, комуто предстои
пътуване или важно събитие. Подобен символичен акт – поливане на
вода след човека, отправящ се нанякъде –, се среща и в турската култура.
С него е свързан изразът su gibi git su gibi gel, досл. ‘като вода отиди и като
водата се върни’, т.е. така, както водата тече, преодолявайки препятствия,
пожелаваме на пътника, поливайки вода след него, и той да отиде и да се
върне безпроблемно. Съответно фразеологизмът върви му като по вода
означава ‘има сполука, успех, късмет’13. Интересно е, че в турския език
въпреки наличието на сходния ритуал и пожелание няма израз с такова
значение.
В немската разговорна реч и като моряшки поздрав се изполва
идиомът jm eine Handbreit Wasser unterm/ unter dem Kiel wünschen, досл.
‘пожелавам някому шепа вода под кила на кораба’, например:
Wünsche Euch viele schöne Törns und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel;
Gut Wind und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!;
Ich freue mich auf nächste Jahr! Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit
Wasser unter dem Kiel.

Друг израз в българския език е чувствам се като риба във вода
ʻчувствам се много добре, удобноʼ14, например:
Искам Кристиано да се чувства като риба във вода. Трудното за мен е да
създам точна система, в която Роналдо да се чувства като риба във вода
(заглавие и изречение от текст)

Същото значение като това на българския идиом има неговият
немски еквивалент sich wie ein Fisch im Wasser fühle15 (досл. ‘Чувствам се
като риба във вода’). Присъщо само за немската реч обаче е сравнението за
отлична здравословна кондиция gesund wie ein Fisch im Wasser sein, досл.
‘Здрав като риба във вода’.
Както в българския, така и в немския език се среща значението ‘нещо
е в полза на някого и му носи успех’, изразено с еквивалентни изрази:
– бълг. това е вода в неговата воденица / мелница – този израз не
се използва в българския медиен дискурс, по-разпространен е изразът
наливам вода в чужда воденица;
13

Nikolowa-Galabowa, Galabow 1997: 97

14

Grigorov, Katsharov 1986

15

Nikolowa-Galabowa, Galabow 1958: 841.
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– нем. das ist Wasser auf seine Mühle, например:
Jetzt wird von staatlicher Seite mit Subventionen und Reglementierungen in den
gerade entstehenden Wettbewerb eingegriffen. Das ist Wasser auf die Mühlen der
Energieriesen, die mit allen Mitteln echten Wettbewerb verhindern wollen;
Die beiden Bundesländer haben den Staatsschutz eingeschaltet, und Bayern
möchte Scientologen die Anstellung in öffentlichen Ämtern verbieten. Als
generelle Maßnahmen gehen mir diese eindeutig zu weit. Ein solches Vorgehen
ist Wasser auf die Mühlen von Scientology, welche sich – völlig unberechtigt –
bereits mit den verfolgten Juden im 2. Weltkrieg vergleicht.

Към периферията на тези значения можем да отнесем значение ʻда се
зарадвам с добра вест, с хубава новинаʼ на турския идиом yüreğine su serpmek,
досл. ‘Напръсквам сърцето си с вода’, например:
Bizim nesil sözü, Selma Hanım‘ın yüreğine biraz su serpti – Y. K. Karaosmanoğlu16.

II. ‘Място, откъдето се получава зло/ злина; несполука, провал,
нещастие’
За разлика от попътната вода в благопожеланията мътната и „често
размъщана“17 вода е опасна за здравето и живота на човека. Като езиков
символ с измерения ‘зло, провал, нещастие и пр.’ вода, респ. мътната вода,
фигурира в някои български проклятия, например вода го отнела, да би го
отнела; огин да го запаля, вода да го отнесе; да го вземе мътната, да би
го взела18, както и в „леки ругания“ – да та вземе мътната, да би та взела;
зела го мътната. Ругателното възклицание Мътните го взели! се използва
и в наши дни за изразяване на отрицателни емоции (гняв, разочарование
и т.н.). Когато човек иска да навреди много на някого, когото мрази, казва:
ще го удавя в капка / лъжица вода; диал. да можах, с една лъжица вода го
удаввах19, например:
И още как! Да има колай, в капка вода ще го удави. (Цончо Родев.
„Отмъстителят“)

Изразът ще го удавя в лъжица вода има турски еквивалент със същото
значение: bir kaşık suda boğmak, досл. ‘Да го удавиш в лъжица вода’, например:
Karşı taraf zaten pusuda bekliyor. Seni bir kaşık suda boğacak. (подзаглавие на
новина)

Човек, претърпял неуспех, го е отнесла мътната20 или е преживял
удар във водата. Немски израз със значение ʻнеуспех, провалʼ е ein Schlag ins
Wasser, досл. ‘удар във водата’21, например:
16

Aksoy 1993

17

Виж Вода често размъщвана не е за пиене; Видиш ли мътна вода, не я гази. (Slaveykov 2004: 182; 191).

18

Slaveykov 2004: 239

19

Slaveykov 2004: 191; 230; 249; 325; 493

20

Slaveykov 2004: 239

21

Nikolowa-Galabowa, Galabow 1958: 840
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Wir geben es zu: Die letzte ComParade war finanziell ein Schlag ins Wasser für
die Veranstalter;
Das Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit
war ein Schlag ins Wasser.

Сигнал за предстоящо нещастие или беда в турските общностни
представи е прекипялата вода, suyu ısınmak, например:
Suyun Isındı Yerel Medya (заглавие)

Нещо провалено „пада във водата“, нем. ins Wasser fallen, например:
Unser Plan, bereits vor 08:00 Uhr aufzubrechen, fällt leider ins Wasser, da wir
die Schlüssel für die sanitären Anlagen erst nach 09:00 Uhr an der Rezeption
abgeben können;
Die Strandparty fiel ins Wasser, denn es regnete in Strömen. Die Veranstaltung
fiel buchstäblich ins Wasser.

Подобно значение има бълг. водата го отнесла (Slaveykov 2004: 191),
но в съвременнната езикова употреба изразът се среща с денотативното си
значение, например:
Всичкото го отнесла водата. Съборен е плевникът, минало е покрай нивите.
(в съобщение за наводнение)

Антонимен израз за като риба във вода е изразът като риба на сухо
‘чувствам се много зле, дискомфортно’, например:
Варненският съд се мята като риба на сухо по аферата с Петрол холдинг
(заглавие)

В немския език също се среща сходно сравнение, wie ein Fisch ohne
Wasser, дословно: „като риба без вода“, например:
Wie ein Fisch ohne Wasser (заглавие)

Сходен фразеологизъм има и в турския език: kendini susuz kalmış balık
gibi hissetmek, досл. ‘Чувствам се като риба без вода’. Изразът се използва за
човек, който има чувството, че се задушава физически, но се среща също и в
преносна употреба, сходна на тази в другите два езика, например:
Fotoğrafçı ışıksız kaldığında kendini, susuz kalmış balık gibi hisseder.

Много популярен израз в българския език е пия една студена вода,
респ. изпивам чаша студена вода ‘оставам излъган, измамен в надеждите
си’, например:
Кой накрая ще пие студена вода (заглавие)

Еквивалентен турски идиом със същото значение е (bir şeyin) üstüne
bir bardak (soğuk) su içmek, дословно „да изпиеш студена вода след нещо
провалено“, например:
Bize de üstüne bir bardak soğuk su içmek düştü, hepsi bu (в новина)

Севгинар Динчерова - Измерения на символиката...

129

Заключение
Настоящото съпоставително изследване изхожда от универсалността
и повсеместността на водата и нейната културна и езикова символика. С
оглед на тази символика е представена семантичната опозиция I. ‘място,
откъдето се получава добро/добрина, сполука, успех, щастие/ късмет’ – II.
‘място, откъдето се получава зло/злина, несполука, провал, нещастие’. С
универсалността и повсеместността на водата са свързани еднаквите и сходни
езикови картини с еднакви и сходни послания в трите култури. Отчитат
се обаче също така културно-специфичните различия, историческата
съдба и религиозната принадлежност, които обуславят наличието на
езикова картина за дадено явление единствено в една от трите култури или
наличието на еднакви и сходни езикови картини за дадено явление в две от
трите култури.
От представената семантична опозиция, в която са включени
български, немски и турски фразеологизми с компонент съответно вода,
Wasser и su е видна универсалността на общностните представи за водата:
от една страна, водата като сакрална сила, която пречиства, лекува, носи
щастие и късмет и се свързва с положителни човешки качества (честност,
порядъчност, искреност); от друга страна, мътната вода като нечиста сила,
която се асоциира със зло, нещастие, провал и пр. и е свързана с отрицателни
качества (притворство, неискреност, хитрост, двуличие). Тази универсалност
проличава в редица еднакви и сходни идиоми в трите култури, както и в
употребата им в сходни контексти в публичното пространство. Различията
в лексикалния състав на фразеологизмите свидетелстват за различен
начин на живот на трите общности. При това обаче прави впечатление
сходството на не малък брой български и турски изрази, което свидетелства
за исторически обусловеното съприкосновение между двете общности
и за духовното и езиковото им взаимно обогатяване. Също така прави
впечатление сходството на редица български и немски езикови картини,
обусловено най-вероятно от принадлежността на носителите на тези езици
към християнската религия.
Различните примери свидетелстват за това, че езикът като жив
организъм се развива непрекъснато в процеса на езиковата употреба и
комуникация.
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