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ПАРЕМИИ ЗА ПАРИТЕ В ТРИ СЛАВЯНСКИ ЛИНГВОКУЛТУРИ:
БЪЛГАРСКАТА, РУСКАТА И СЛОВАШКАТА
ИВО ПАНЧЕВ
ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ ПРИ БАН
ivopanchev@ibl.bas.bg
В настоящото изследване са анализирани български, руски и словашки пословици и поговорки, в които присъстват лексеми, назоваващи парите. Парите са феномен, който заслужава да бъде изследван в езиков и културен план. С помощта
на тези пословици и поговорки се конструират културеми. Изхожда се от българския език и култура и се коментират съответните руски и словашки паремии, изграждащи същите културеми. Очертават се разликите в използваните сравнения и
метафори, по-общо казано – в „образа“ на иначе съответстващите си на ниво културема пословици и поговорки.
Ключови думи: български, руски и словашки пословици и поговорки, културема, лингвокултурология
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This article proposes an analysis of a number of Bulgarian, Russian, and Slovak
proverbs and sayings with lexemes denoting the concept of money. Money is a phenomenon worthy of research both in a linguistic and in a cultural perspective. Using a corpus of proverbs and sayings, the author has been able to construct Bulgarian language
and culture-based culturemes so that they could be compared with Russian and Slovak
counterparts constructing the same culturemes. The analysis reveals a number of differences in the comparisons and metaphors used, or, to put it in more general terms – in
the representation of proverbs and sayings that otherwise correspond to each other at the
culturemic level.
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