
449

Стефана Калдиева-Захариева
(София)

ЗА ОСНОВНИТЕ ТЕРМИНИ ВЪВ 
ФРАЗЕОЛОГИЧНАТА НАУКА1

Abstract: The paper discusses the basic terms referring to the subject-matter of 
phraseology by considering their content and use. It demonstrates the difference between 
the phraseological unit and other types of set phrases and thus argues for the need and the 
real possibility of introducing a strictly differentiated use of the familiar terms by restricting 
the application of those containing the element phras-/phraseo- only to phraseological 
units. The term collocations is introduced as a reference to the several groups of typical 
expressions which represent a substantial part of any language but fall outside the large 
structural semantic systems with distinctive typology (proverbs, comparisons, etc.). The 
paper proposes a differentiated use of the terms idiomatics and phraseology.
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Фразеологичната наука е млада лингвистична дисциплина – започва ре-
ално своето активно развитие от 40-те години на миналия век – преди всичко 
в славистиката – най-вече в русистиката. В германистиката и романистиката 
(извън безспорния начален тласък от работите на Ш. Байи) се изявяват също 
руски учени – романисти, англицисти и германисти. Интересът на българ-. Интересът на българ-
ските езиковеди също се насочва към фразеологията и още през 50-те години 
нейната проблематика се включва в университетския лингвистичен курс лек-
ции, в учебниците по български език за средните общообразователни учи-
лища и за учителските институти, както и в отделни публикации в научния 
печат. През 70-те години у нас вече е утвърдена българската фразеологична 
школа със сериозни приноси в славистичната теоретична и приложна фразе-
ологична наука. 

Първоначално, естествено, във фразеологичната наука се разработва те-
оретичната проблематика, свързана с изясняването на същността на нейния 
обект, на характеристиките му и езиковата му специфика. Много бързо обаче 
се разширява изследователското поле, натрупва се богата многоезична ин-
формация във фразеологичната област, разраства се и фразеографското дело. 
Погледът на фразеолозите се насочва към образната основа, ролята на мета-
фората в съзиждането на фразеологичната единица и към богатия познава-
телен потенциал на фразеологията за етнос, култура, история, аксиология, 
естетика и др. 

В забързаното темпо на откриване и разработване на нови и интересни 
проблеми някак изтласкани встрани се оказват някои недоразрешени въпро-
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си, какъвто е въпросът за термините, обозначаващи обекта на фразеологична-
та наука. Като своеобразен мълчалив компромисен изход се приема въвежда-
нето на термините фразеология в тесен смисъл на понятието и фразеология 
в широк смисъл на понятието. Това всъщност пренебрегва един изминат път, 
замъглява същината, спецификата на един тип езикови единици, определено 
открояващи се като различен езиков феномен.

*
Преди всичко трябва да се отбележи, че обектът на фразеологичната 

наука бива назоваван различно, при това доста свободно за вече натрупа-
ните познания и ясни очертания на спецификите му. Тук термините ще бъ-
дат представени с тяхната характеристика откъм съдържание и случаите на 
употреба. 

– Фразеологизъм – това е най-често и широко използван термин в спе- това е най-често и широко използван термин в спе- най-често и широко използван термин в спе-
циалната и неспециалната литература на европейските езици за назоваване 
на същинското фразеологично съчетание и на всяко устойчиво словосъче-
тание.

– Фразеологична единица – терминът е широко използван в русистиката 
и българистиката, аналогичен е на термина лексикална единица и е особено 
характерен за трудовете на фразеолозите, които са привърженици на тясното 
схващане за фразеологията. В. В. Виноградов (Виноградов 1946; Виноградов 
1947) го утвърждава като лингвистичен термин след неговата употреба от Ш. 
Байи – unités phraséologiques (Bally 1921: 74–75). 

– Фразема – използван е в по-ново време като синоним на фразеологич-
на единица и е въведен по аналогия на фонема, морфема, лексема. Първо-
начално е използван от Н. Н. Амосова в Основы английской фразеологии за 
означаване на устойчивите словосъчетания с компонент в преносна употреба 
(Амосова 1963) – срв. дълбока тишина, като с това значение може и днес да 
се срещне в някои фразеологични работи.

– Фразеологично съчетание – има същото приложение като фразео-
логизъм, т.е. употребява се като негов синоним, но е с по-малка фреквент-
ност. Освен това е използван (много често и днес) и за означаване на третия 
тип от класификацията на В. В. Виноградов (Виноградов 1947: 339–364). Си- (Виноградов 1947: 339–364). Си-(Виноградов 1947: 339–364). Си-
нонимно заместван в редица случаи от фразема.

– Идиом – в специалната литература най-често е срещан като название на 
немотивираните от съвременна гледна точка фразеологизми, т.е. фразеологич-
ните сраствания по класи фикацията на В. В. Виноградов. У нас е използван 
от Ст. Стой ков, Л. Андрейчин, Вл. Георгиев и др. в началния етап на изслед-
ване на фразеологията именно за немотивираните фразеологични единици 
като от игла до конец, през куп за грош и под. В определен период е по-ряд-
ко употре бя ван, но в по-ново време е активизиран под влияние на широкото 
разпро стра нение на работите на авторитети в тази научна област (вж. Телия 
1990; Телия 1996; Добровольский 1996; Баранов, Добровольский 2008 и др.). 
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Важно е обаче специално да се отбележи, че под този термин те обединяват 
немотивираните фразеологизми (срастванията) и мотивираните (фразеоло-
гичните единства), с други думи – използват едно название за същинската 
фразеология. Не могат да бъдат отминати и още два факта. Както и други 
термини и този се среща в лингвистичната и в неспециалната литература за 
означаване и на други типове устойчиви изрази. Освен това той е основен 
термин в англоезичната лингвистика, където е използван за всички видове 
устойчиви словесни комплекси.

Могат да се срещнат още, макар и по-рядко, фразеологичен обрат, фра-
зеологичен израз и идиоматизъм за назоваване както на същинските фразео-
логични единици, така и на различните други устойчиви изрази. 

За означаване на съвкупността от всички фразеологични единици, на 
целия фразеологичен материал на даден език, се употребяват фразеология 
(относително стар термин, най-често срещан, използван е за назоваване как-
то само на същинските фразеологизми, така и на всички устойчиви изрази), 
фразематика, фраземика (нови термини, използвани предимно за същински-
те фразеологизми) и идиоматика (със същата диференцирана или широка 
употреба като термина фразеология).

Това многообразие налага все пак да се уточнява при използването на 
един или друг от термините конкретно какъв тип или типове устойчиви из-
рази с него (тях) се означава(т) и, ако в даден текст се използват няколко тер-
мина, да се отбележи дали е синонимна употребата им, или се имат предвид 
опреде лени типове словосъчетания. 

За препоръчване е обаче да се избягва терминът идиом в българ ската фра-
зеологична литература, въпреки че е познат от някои фразеологични работи 
у нас. Днес в лингвистиката той се употребява и като термин за език, говор, 
диалект. Освен това все по-масовото запознаване с английския език естестве-
но налага и типично английската лингвистична информация, която насочва в 
погрешна посока, размиваща и объркваща представата за същинската фразе-
ологична единица, като обединява под този термин всякакъв тип характерни 
за езика устойчиви словосъчетания, голяма група сред които представляват 
т. нар. фразови глаголи. Срв. примерите от Речник на идиомите (Dictionary 
1993), където наред с фразеологизмите: 

have one’s heart in one’s boots (букв. имам сърцето си в обувките) – ‘де-
пресиран съм, губя надежда’; lose heart (букв. губя сърце) – ‘обезкуражавам 
се’; shut (someone’s) mouth (букв. затварям устата на някого) – ‘накарвам ня-
кого да млъкне, да престане да говори’; have a big mouth (букв. имам голяма 
уста) – ‘приказлив съм, много говоря’ и още много други, 

са включени и словосъчетания, подобни на следните:
go for (someone or something) – ‘1. нападам някого или нещо; 2. привлечен 

съм от ... / харесвам / привлича ме някой или нещо ...’; go off (someone or some-someone or some- or some-or some- some-some-
thing) – ‘1. преставам да харесвам някого или нещо 2. развалям се (за храна)’; 
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as regards (something) – ‘що се отнася до / относно’; with regard to (something) 
– ‘що се отнася до / относно’; in the region of – ‘при бли зително, около’; El Do- Do-Do-
rado – Елдорадо – ‘място, където лесно може да се забогатее’ и т.н.

Това положение със съвременната употреба на термина идиом подсказва 
идеята за възможно използване на термина идиоматика специално за означа-
ване на цялата съвкупност от разнообразните типове устойчиви изрази, т.е. 
да носи съдържанието на термина фразеология в широкия смисъл на поняти-
ето, като с термина фразеология да се означават само същинските фразеоло-
гични единици.

И тъй като тук се засяга проблемът за терминологията, ще добавя още 
два случая – термините фразеологично свързано значение и фразеологизира-
ни конструкции (фразеосхеми), които се нуждаят от уточнения. 

Фразеологично свързано значение е едно от наиме но ванията на значе-
нието на думата, което тя получава само в определена синтагма, в съчетание 
с определена друга дума. Напр. в устойчивите слово съче тания висок гост, 
дълбока тишина лексикалните единици висок и дълбока получават своето 
определено преносно значение именно поради свързването си съответно със 
съществителните гост и тишина. Както вече бе отбелязано, това са опреде-
лените от В. В. Виноградов фразеологични съчетания (или фраземи по тер-
минологията на Н. Н. Амосова) и с оглед на тяхната характеристика той упо-
требява термина фразеологично свързано значение за преносното зна че ние. 
Интересно е, че Н. Н. Амосова определя тези съчетания още като узуално 
ограничени, а вместо за фразеологично свързано значение говори за узуално 
свързано значение, което е по-точният термин за разглеждания случай (Амо-
сова 1963: 69). Тъй като този тип устойчиви изрази не са същински фразео-
логизми и следва да бъдат причислени към голя мата група на колокациите в 
езика, по-добре е да се използва терминът синтагматично обусловено значе-
ние, за да се изключи всяко подвеждащо насочване към заключение за нали-
чие на фразеологична единица. 

Така наречените фразео логизирани конструкции от типа на срам не срам; 
град като град; жесток не, ами жесток; патил и препатил и под. в лингвис-
тичната литература се определят още като синтактични фразеологизми. Те 
са разгледани основно от К. Ничева в статията Фразеосхеми (фразеологизи-
рани конструкции) в българския език (Ничева 1982: 29–44, вж. също и Ничева 
1987: 26–30). Тя ги поставя извън фразеологията, като посочва, че са възмож-
ни случаи на преминаване на някои образувания във фразеологични единици, 
когато изразът (конструкцията) претърпи семантична трансформация, както е 
при град градя, осмислен като метафоричен образ и придобил значение ’въз-
лагам големи надежди на някого’. За да се избегне за блужда ващото свързва-
не със същинската фразеологична единица чрез подвеждащите съставки на 
двете наименования (фразеологизирани, фразеологизми), по-добре е те да се 
означават като характерни синтактични конструкции, с което се подчертава 
именно открояващата се при тях конструкция. 
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*
Наблюденията върху тясно специализираната (т.е. изследвания по фра-

зеология) и върху общофилологическата литература (оставям настрана пред-
ставите, разбирането на неизкушения от анализи и специални лингвистични 
познания носител на българския език) показват, че много често термините 
фразеологизъм, фразеологично съчетание, фразема, идиом, фразеология, 
идиоматика се употребяват за съчетания като хвърлям едно око, висок гост, 
лунно затъмнение, горя от нетърпение, вземам решение, при все че, два 
остри камъка брашно не мелят, министерски съвет, благодарение на, ат-
мосферно налягане и т.н., които по своите основни характеристики са раз-
лични типове устойчиви изрази. 

Налага се да се припомни какво всъщност представлява основният из-какво всъщност представлява основният из-
следователски обект на фразео  логията като наука и той да бъде сравнен и 
отграничен от другите езикови единици. От позициите на тяс ното схващане 
за съдържанието на понятието фразеология, които са всъщност най-подходя-
щи за изясняване и характеризиране на обекта в теоретичен план, това е вече 
правено в Предговора на Фразеологичен речник на българския език (ФРБЕ: 
13–17) и в труда на К. Анкова-Ничева Българска фразеология (Ничева 1987: 
20–42). Тук, с оглед на прецизирането на употребата на разглежданите тер-
мини, се налага да се отбележат накратко спецификите на фразеологичната 
единица и другите важни типове словосъчетания, с които тя споделя в една 
или друга степен общи черти, но и определени различия.

Преди всичко следва да се посочи характерната разделна компонентна 
структура, но отличаваща се с относително постоянен състав и характер и 
с възпроиз во димост в готов вид (от игла до конец / седя (стоя) със скръс-
тени ръце), което я прави устойчиво съчетание за разлика от свободните 
словосъчетания (взе игла и конец да зашие копчето / седи мирно на чина 
със скръстени ръце), които се създават в момента на изказа в различна по 
състав конфигурация с оглед на конкретната езикова ситуация и целта на 
комуникацията. 

Всъщност съществените характеристики, които в своята съвкупност (ед-
новременно присъствие) обособяват фразеологичната единица като специ-
фичен тип, са следните три: особено (фразеологично) значение, образност 
(която лежи в основата на появата на ФЕ) и номинационна функция от ІІ ранг 
– характеризираща.

Фразеологичното значение е ново значение, което не представлява сбор 
от значенията на компонентите на израза (знач.ново ≠ знач.1 + знач.2 + ...). 
Компонентите не участват в семантиката на ФЕ, но и не се десемантизират 
частично или напълно, както често се обяснява неточно. Те присъстват вина-
ги със своята жива семантика в изграждането на единния метафоричен образ, 
с който именно се свързва новото, фразеологичното, значение, имплициращо 
асоциации, въображение, наблюдения, опит, познание, интенции, експресия, 
оценъчност. 
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Спецификата на значението отделя фразеологизма от другите устойчи-
ви (и неустойчиви, свободни) словосъчетания, при които думите със собст-
веното си конкретно или преносно значение изграждат общата, сборната се-
мантика на целия израз, както е например при: висок гост, мечешка услуга, 
кучешко време, тъпа шега, гробна тишина, леден поглед, горчива ирония, 
жлъчен смях, при които единият компонент участва с преносното си значе-
ние, а другият – с конкретното; при: изпадам в ужас (= ужасявам се), давам 
съвет (= съветвам), водя преговори (= преговарям), правя опит (= опитвам), 
давам отговор (= отговарям), вдигам въстание (= въставам), давам сведе-
ния (= осведомявам), които са перифрази на съответен глагол. Тези видове 
устойчиви съчетания са специфични за всеки език, представляват в извест-
на степен също трудност за усвояване, но за разбиране са лесни, ясни. Те 
следва да бъдат отнесени към голямата група на колокациите, характерна 
за даден език. 

*
Поради това, че не носят образ и експресия, единните в семантичен и 

структурен план съчетания – сложни съюзи, предлози, частици като благо-
даре ние на, при все че, едва ли и др., следва напълно да се изключват от съста-
ва на фразео логизмите. �е отбележа само, че тези чисто граматични случаи, 
определяни като фразеологични, често са представени във фразеологичните 
речници на романски и други езици, но с наименование обрати напр. във 
френски locutions: en qualité de, à propos de, à proportion de (вж. Rey, Chantreau 
1989); в румънски locuţiuni: aşa că, alături de, în afară de, de îndată ce (вж. 
Duda 2002). �е обърна внимание, че под същото определение са включени и 
същински фразеологизми: de bouche à oreille ’тайно, шепнешком’, jeter de la 
poudre aux yeux ’заблуждавам, мамя’, avoir un chat dans la gorge ’прегракнал 
съм’, frais comme l’oeil ’бодър, жизнен’; la mama dracului ’много надалече‘, 
a-şi lua nasul la purtare ‘възгордявам се’, cu capul în nori ‘разсеян, занесен’, 
като определящ принцип за това е съществуването на лексикален синоним 
(дума идентификатор – terme d’identification според Ш. Байи (Bally 1921: 77). 
В действителност така се обръща внимание и се поставя акцент на част от 
общограмати ческата характе ристика (вербативна, субстантивна, адективна, 
адвербиална) на фразеоло гизмите, а не на техните същностни черти (семан-
тика, образ, експресия, оценъчност), които стоят в основата, определят тази 
граматическа характе ристика.

*
Сложните названия и термини също напълно се изключват от фразео-

ло гичния състав – Министерски съвет, Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Академично издателство, научен съвет, редакционна ко-
легия, морска сол, натриев хлорид, лунно затъмнение и т.н. – един огромен 
корпус устойчиви единици във всеки един език. Долавяният образ при някои 
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от тях (момина сълза, овчарска торбичка, попова лъжичка), преносната упо-
треба на единия компонент (детска градина) не бива да подвеждат към пог-
решното им определяне като фразеологизми, те са само устойчиви изрази. 
Образността, мета форите, които се разчитат в тях, са само илюстрацията и 
доказателството за принципите на човешкото мислене, на опознавателната 
дейност и номина ционните процеси, обогатяващи всеки език. В тези случаи 
при създаването на словосъчетанията не се цели да се изрази някакво отно-
шение към денотата, а само да му се даде название.

В българската лингвистика проблемът за термини те и сложните назва-
ния е разработен от С. Спа сова-Ми хайлова още в началото на изграждането 
на фра зе о ло гич ната теория. За съжаление обаче, това някак убягва от вни- ната теория. За съжаление обаче, това някак убягва от вни-ната теория. За съжаление обаче, това някак убягва от вни-
манието на някои автори у нас, които по един или друг повод засягат фра-
зеологичната проблематика. Затова ще припомня, че С. Спа сова-Михайлова 
обръща внимание на факта, че „те са осо бен вид устойчиви съчетания, които 
се създават в ези ка на  ред със само стоятелните думи. Те съчетават в се бе си 
редица характерни черти, които ги сближават, а, от дру га страна, и ги отделят 
както от самостоятелните думи, така и от свободните съчетания, а също и от 
устойчивите съче тания – фразеоло гични единици. Те трябва да се раз глеж дат 
като специален дял от устойчивите съчетания в един език“ (Спасова-Михай-
лова 1959: 197). С. Спа сова-Ми хай лова подчертава, че тяхното значение е 
винаги кон кретно и общоприето и не се влияе от контекста, т.е. те се изя-
вяват с неизменна първична номинационна функция в езика. Разбира се, не 
бива да се изключват случаи на въз  мож но семантично транс формиране по 
пътя на пре нос на употреба (както това става и с отделната дума, а и с някои 
други типове устойчиви съчетания) и включ  ване във фразео логичното поле 
(център на те жест  та ‘най-важното, това, кое то е от най-голямо значение за 
не що’, на N-та степен ‘прека лено много’), но тога ва терми ноло гичното сло-’), но тога ва терми ноло гичното сло-), но тога ва терми ноло гичното сло-
восъчетание пре ста ва да бъде такова и губи тер мино ло гичната си функ  ция 
(вж. Спасова-Михай лова 1959: 194). Такива случаи англицистът фразеолог 
А. В. Кунин разглежда като „идиофразеоматични обрати, т.е. полисемантич-
ни фраземи, в които първият фразеосемантичен вариант е фразеоматичен, 
т.е. непреосмислен, а вторият – идиоматичен, преосмислен. Първият фразе-
осемантичен вариант обикновено е термин или професионализъм, а втори-
ят – резултат на преосмислянето на първия“ (Кунин 1986: 225). Смятам, че 
подобни приме ри трябва да се разглеж дат не като по  ли семия при термина, а 
като омонимия и терминът да се възприема като вид устойчиво словосъчета-
ние, равнопоставено с еднословния термин, с определена функция в дадена 
професионална и комуникативна сфера. Представянето и семан ти зацията на 
термина да става в терминологичен речник, а на произлезлия от него фра-
зеологизъм – във фразеологичен речник. Когато се представят в тълковен 
речник, задължително трябва да се означат като омоними. Тук трябва да се 
обърне внимание и на още един важен момент – характера на самия про-
цес. Той често е назоваван неточно детерминологизация. Неточно, защото в 
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случая самият термин не престава да съществува като термин, т.е. не е раз-
рушена специалната му терминологична семантика и функция, а само е пос-
лужил като образна основа и отдава лексикалния си облик на една нова, от 
съвършено различен тип (фразеологичен) семантика. Поражда се друг тип 
езикова единица, за която е характерна и друг тип номинация – вторична, 
характеризираща. �о се отнася до термините в езика – в последните двайсе-
тина години се обособи нова дисциплина терминология, която в българската 
лингвистика има вече сериозни теоретични и практически постижения (вж. 
основните трудове на М. Попова, колективните издания под нейно ръковод-
ство, както и редицата защитени дисертации). 

Следователно като разграничителен белег между фразеологичната еди-
ница и подобни близки по образност устойчиви изрази служи типът номина-
ция, който се осъществява чрез тях – фразеологизмът осъществява вторична 
номинация, номинация от втори ранг, надредна номинация при наличие на 
вече реализирана първична номинация. Този важен елемент от характери-
сти ката на фразеологичната единица често е недооценяван или въобще не му 
се обръща внимание. Дори в някои случаи се отхвърля като част от нея. К. 
Ниче ва, спирайки се на статията на Е. Н. Толикина (Толикина 1971: 109–118), 
отбелязва изтъкнатото от авторката, че ФЕ е различна от обикновените но-
минанти, че се създава не да назове, а да изрази отношение, оценка. Самата 
К. Ничева споделя това виждане и на тази база прави разграниение между 
фразеологизмите и сложните названия, като правилно посочва, че „1) Зада-
чата на сложните названия и термини е да назовават съответните пред ме ти, 
действия, явления и т.н. от действителността, т.е. те са номинанти. 2) При 
тях не е налице оценъчен момент. 3) Те са основни, първични названия на 
съответните денотати.“ (Ничева 1987: 91–92). Но не е приемливо отричането 
на номинационния елемент при ФЕ. Наистина, когато се използва ФЕ, основ-
ната идея и главната цел е охарактеризирането и изразяването на отношение 
и оценка. Но как ще се реализира това, ако не се адресира към някакъв обект, 
ако няма в същия момент и назоваване. Много добре е определила това яв-
ление С. Спасова като особен тип номинация, присъща на ФЕ, номинация 
„характери зираща, съчетана с експресивност“ (ФРБЕ: 31; Спасова-Михайло-
ва 1970: 381–390; Спасова-Михайлова 1979: 333–348). �е отбележа отново, 
че това е вторична номинация, от втори ранг, надредна.

*
От позициите на тясното схващане за фразеологията извън нейните гра-

ници остават пословиците и поговорките – последователно застъпвано ста-
новище от българската фразеологична школа. Тези изрази мъдрост, издържа-
ли проверката на времето, предавани от поколение на поколение, привличат 
най-рано вниманието на творци на словото и на изследователи на езиците. 
Определяни като най-кратък литературен жанр и разглеждани преди всичко 
като част от фолклорното творчество, обобщено наричани паремии, те ста-
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ват обект на специален филологически профил – паремиологията. В пос-
ледните няколко десетилетия, съвпадащо с развитието на фразеологичната 
наука, паремиите привличат по-активно вниманието на езиковеди и специ-
ално на фразеолози (вж. напр. книгата на изтъкнатия руски фразеолог В. М. 
Мокиенко В глубь поговорки (Мокиенко 1999), в която под традиционното 
руско название, подобно на В. И. Дал, разглежда заедно конкретни фразео-
логизми и паремии и разкрива увлекателно историята на тяхното появяване 
в езика). Съществуват мнения, че паремиологията трябва да се смята за дял 
от фразеологичната наука. Често автори разглеждат или използват като илю-
стративен материал фразеологични единици и паремии заедно, но за разлика 
от В. М. Мокиенко, без да посочват към кой тип устойчиви изрази принад-
лежат. Интересът към паремиите в лингвистичен и културологичен план е 
особено активен в испанистиката и американистиката (в Испания от 1993 
г. излиза списание Paremia, основано от Юлия Севия Муньос / Julia Sevilla 
Muños, в СА� изтъкнатият паремиолог Волфганг Мидер / Wolfgang Mieder 
издава списание Proverbium от 1984 г.). 

Наистина, има голяма прилика – устойчиви изрази, възпроизводимост 
в готов вид, способност да се изразява едно общо значение, да се изразява 
оценка и експресия. Освен това, наред с пряко изказани поучения, изводи, 
съвети и под. (срв. който не работи, не трябва да яде), при множество по-
словици носеният образ дава възможност и за втори прочит (срв. два остри 
камъка брашно не мелят; бий желязото, докато е горещо), т.е. паремиите с 
преносно значение стоят много близо до мотивира ните (от синхронна глед-
на точка) същински фразеологични единици (стоя със скръстени ръце). 
Но, както отбелязва К. Ничева, образността и характерът на преносимост 
са различни от семантичната трансформация при ФЕ, „значението и функ-
цията им се различават по характера си от значението и функциите на ФЕ. 
В основата на смисловото им съдържание лежи не понятие, а съждение“ 
(Ничева 1987: 36). Заслужава да се отбележи и още нещо: представлявай-
ки в повечето случаи прости изречения, най-често елиптични, паремиите 
стоят някак самостоятелни, обособени в потока на речта, като „маркирани 
сегменти“, „своеобразен цитат“ в общия текст (вж. Елчинова 1988: 14). На 
разграничението между пословици и поговорки (в синтактичен план – за-
вършено изречение / незавършено изречение; в логи чески план – съждение 
/ фрагментарна констатация, част от съждение) във връзка с отношението 
им към фразеологията следва да се обръща внимание дотолкова, доколкото 
специално в поговор ките поради структурата им се вижда възможност за 
преход, по-точно основа за появата на ФЕ, например при съкращаване на 
лексикалния състав (кога дъждът превалял, той наметнал качулка и сло-
жил след дъжд качулка –> след дъжд качулка; ти го плюеш, той вика от 
Бога росица –> от Бога росица; всичко Мара втасала, сал се не сресала 
–> всичко Мара втасала; от трън та на глог, че е по-висок –> от трън та 
на глог).
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�о се отнася до включването, представянето и анализирането на паре-
миологичен материал заедно с фразеологизми и други езикови единици – 
това е естествен, оправдан елемент при разработката на етнолингвистична 
и лингвокултурологична проблематика, при някои съпоставителни изследва-
ния, при разглеждане на метафората, на образността и под., но всички типове 
лингвистичен материал трябва да се назовават със собствените им названия, 
а не с термините за същинската фразеология. 

*
Крилатите фрази / изрази (за термина – вж. Ничева 1987: 36), цитати, 

водещи началото си от литературни творби, от исторически хроники, някои 
принадлежащи на действителни исторически личности или приписани на ми-
тологически, исторически и проч. персонажи, домашни и чужди по произход, 
в значителна част интернационални по изоглоси на присъствие в множество 
езици, са привличали интереса от векове. Биват събирани и разпространява-
ни, в по-късно време отпечатвани в сбирки или специални реч ници под раз-
лични наименования като прочути мъдрости, цитати, сен тенции, максими, 
афоризми: 

Сърцето има доводи, които разумът не познава (Паскал); Яростта и 
гневът поразяват ума (Вергилий); Едно от най-големите бедствия на ци-
вилизацията е ученият глупак (Карел Чапек); Душата на човека е най-вели-
кото чудо на света (Данте); Всеки слуша само това, което разбира (Плавт); 
Човекът по природа е обществено животно (Аристотел) (примерите са от 
Атанасов 1998). 

Тяхното място е на границата между паремиите и голя мата група на ко-
локациите. Макар и обособяващи се отчетливо в самостоя телен тип изрази, те 
биват по-често отнасяни към паре мии те, което има основание във факта, че 
по-голямата част от тях могат да бъдат разглеждани в се ман тичен план именно 
като мъдрости, поучителни житейски изводи, из вле чени прозорливо и изказани 
оригинално. Не се изключва възмож ността на даден етап от своето съществу-
ване някои от тях при определени езикови и екстралингвистични обстоятел-
ства (развиване на преносно, метафорично значение, продължителна широка 
употреба и за бра вяне на автора £, т.е. придаване на фолклорен произход) да 
преминат границата между паремии / крилати фрази и фразеология, да влязат 
във фразеологичния състав на езика – вж. следните примери, за чието разви-
тие може да се открие информация във Фразеологичния речник на българския 
език: жребият е хвърлен (думи на Юлий Цезар при преминаването на р. Руби-
кон – северна граница на Италия, което слага начало на война) – ‘из вър шено 
е някакво действие от решително значение, вследствие на което окончателно е 
решено нещо и връщане няма’; след нас – потоп (думи за успокоение към Луи 
ХV, изречени от фаворитката му мадам дьо Помпадур) – ‘като възклицание за 
изразяване на безотговорно отношение към нещо; да става каквото ще’.
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*
Голяма група образувания представляват устойчивите изрази, познати под 

общото наименование благословии, пожелания и клетви. Те са емоционален 
изказ на човешкото желание да предизвика със силата на словото добро или 
зло за себеподобния, съответно като благодарност или като единствено въз-
можно отмъщение при безпомощно състояние или пък от чиста злоба, завист 
и ненавист. Те имат преди всичко старинен фолклорен характер. В пълнота и 
с обстоен всестранен анализ са представени в изследването на Л. Крумова-
Цвет кова Българските благословии, пожелания и клетви – част от национал-
ната самобитност и културното наследство (Крумова-Цвет кова 2010). 

Тук ще бъде обърнато внимание на факта, че някои от този тип устойчиви 
силно експресивни изрази са с преосмислен образ, често семантично се из-
равняват с лексема синоним и представляват всъщност фразеологизми. При 
благословиите и пожеланията това се наблюдава много рядко:

да си омръзнат като сол и хляб ‘никога да не си омръзнат, винаги да се 
обичат, винаги да са заедно’ (вж. Крумова-Цветкова 2010: 88); 

Бог да те благослови ‘да бъдеш щастлив’; Бог да те поживи ‘да живееш 
дълго’;

златни ти уста ‘употребява се като отговор към някого, който е изказал 
пожелание, с благодарност и надежда, че то ще се сбъдне’; 

от твоите уста в Божиите уши; чул те Господ <и с двете уши> ‘дано 
да се сбъдне (употребява се като отговор, когато се пожелава някому нещо 
хубаво)’;

весели ти очи; светли ти очи ‘честита радост (поздравление към някого, 
на когото е дошъл скъп гост или се е завърнал близък човек)’;

честита риза ‘казва се на този, на когото се е родил син’; 
да спи зло под камък; на дявола куршум (камък) в ушите; на дявола тор-

ба камъни ‘пожелание да се избегне някаква неприятност, нещо лошо’.

При клетвите обаче това явление се наблюдава много често. Л. Крумова 
отбелязва: „Изобщо при отрицателната оценка на действия и качества об-
разността е много по-голяма. Като че ли именно когато трябва да се отрича, 
заклеймява, проклина, се отключва творческата мощ на човека. При клетви-
те много по-силно, по-богато е застъпена метафоричността, художествено-
то и устойчивото сравнение, фразеологизацията“ (Крумова-Цветкова 2010: 
129). Наблюденията показват, че най-честото зло желание – клетва призо-
вава смъртта:

босилек да ти занесат; да те вдигат (носят, понесат) четворица; да те 
забулят с бяло; гаргите да ти се съберат на главата; да идеш на Божи гроб 
с дървен кон ‘да умреш’;

да живееш от Бъдни вечер до Коледа; да живееш от добро утро до до-
бър ден; да живееш от тикви до кратуни ‘много скоро да умреш’. 
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От друга страна, както забелязва Л. Крумова, клетвите могат да представ-
ляват трансформирани фразеологизми – обикновено с разширение в началото 
на израза, което експлицира семантиката и вече извежда образуванието от 
границите на същинската фразеология ( вж. олеле ти дошло на главата; чудо 
на главата му да дойде и идва / дойде на (до) главата на някого (Крумова-
Цветкова 2010: 133–134). Налице е още един случай на връзка и преливност 
между типовете устойчиви изрази, като това пряко засяга фразеологизми с 
определена семантика и генезис. 

*
Следва да се обърне внимание на още един тип устойчиви изрази – устой-

чивите сравнения като: 

живее като цар; яде като врабче; спи като къпан; стои като пън; мълчи 
като риба; блед като платно; слаб като чироз; лек като перце; беден като 
църковна мишка; хубав като картина; здрав като камък; като че на въже 
държан; като че (сякаш) пада от небето; сякаш в гората расъл и т.н. 

Те остават общо взето или извън обсега на анализа при разглеждане-
то на фразеологията, или биват своеобразно включвани към други типове 
фразеологизми (вж. напр. Кунин 1986, който ги разпределя в групите съот-
ветно на глаголните и адективни фразеологични единици, като ги обособява 
под названието компаративни), или пък стават обект на специално лексико-
графско представяне с развита теоретична част, вж. т. 1. на Чешкия фразе-
ологичен речник (Přirovnání 1983), изследването на В. Кювлиева (Кювлиева 
1986). 

При сравненията се разграничават три основни елемента: І елемент – 
основание / признак на сравняването – tertium comparationis; ІІ елемент – 
сравнителна дума – comparator като (най-честата връзка), колкото, като 
че, като че ли, сякаш (по-редки връзки, но иначе с достатъчно образува-
ния); ІІІ елемент – обект, с който се сравнява, – comparatum (подробно 
изяснение на въпросите, свързани с елементите, структурата и семантика-
та на българските устойчиви сравнения вж. у Кювлиева 1986). Най-често 
чрез тези елементи се изгражда сравнението и чрез тях то реализира своята 
семантика. Трябва да се отбележи, че в цялостната разгъната конструкция 
на сравнението има и друг характерен елемент – думата, която назовава 
характеризирания чрез сравнението обект (в граматически план – субект) 
– comparandum – детето е леко като перце, хлябът стана твърд като 
камък, елемент, който играе определена роля при евентуалния вътрешен 
развой на сравнението (за това ще стане дума по-нататък). Също трябва да 
се посочи и присъствието на глагол като релатор – най-често употребяван е 
съм. Той се наблюдава при tertium comparationis прилагателно (момичето 
е красиво като богиня; мъжът бе едър / огромен като скала) и при срав-
нително по-редките случаи на неговото имплициране (момичето е като бо-
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гиня; мъжът бе като скала), както и при още по-редките случаи с tertium 
comparationis наречие (На всички беше ясно като бял ден, че ще бъдат 
наказани; Навън е светло като ден).

Устойчивите сравнения се характеризират с разделнооформеност, устой-
чивост на лексикалния състав, възпроизводимост като готови цялости и об-
разно-експресивен характер (вж. Кювлиева 1986: 10, 16) – показатели, които 
тясно ги свързват със същинските фразеологични единици. И тук възниква 
въпросът: устойчивите сравнения фразеологизми ли са? В българската линг-В българската линг-
вистика се оформиха две концепции за характера и статута на УС. В Пред-
говора на ФРБЕ и в труда на К. Ничева се поддържа, най-общо казано, схва- и в труда на К. Ничева се поддържа, най-общо казано, схва- в труда на К. Ничева се поддържа, най-общо казано, схва-
щането за разнородния характер на сравненията, съответно различното им 
право на включване в рамките на фразеологията, разбирана в тесния смисъл 
на понятието – основа на развитата фразеологична школа у нас, и най-вече 
за начина на третиране на различните части на сравнението и формата на 
представянето им във фразеологичен речник. Разделителната линия между 
двете концепции за устойчивите сравнения се базира на отчитането на учас-
тието на компонентите в изграждането на образността, в преосмисля нето на 
съчетанието. Тясното схващане за фразеологията и същността на ФЕ не при-
ема като компоненти лексикалните единици с конкретно значение, които не 
участват, пряко не се засягат от преосмислянето на словосъчетанието. При 
УС това са двете съставки: comparandum и tertium comparationis. Послед-
ният е считан, както и в началото бе отбелязано, за един от основните еле-
менти на сравнителната структура. От позициите на тясното схващане обаче 
той е определян като задължително съпровождащ елемент, на него е отреде-
на важната роля на семантичен проявител на приетата за фразеологизирана 
част от сравнението, състояща се от comparator като и comparatum. На-
пример в израза гладен като вълк фразеологизираната част, носеща образа и 
експресията, е като вълк с адвербиална семантика ’много’, а гладен – tertium 
comparationis – се разглежда като задължително съпровождащ елемент, като 
семантичен проявител (както е при някои други фразеологизми от типа на 
викам до Бога ’викам много силно’, търся под дърво и камък ’търся най-
старателно и навсякъде’, върви по мед и масло ’върви успешно, леко, безпро-’върви успешно, леко, безпро-върви успешно, леко, безпро-
блемно’, където с такава функция са викам, търся и върви). Такова виждане 
за УС от строго фразеологични позиции имат трите авторки на ФРБЕ и го 
прилагат като принцип при представянето им в речника – всъщност това е 
по-голямата част от сравненията в българския език. В действителност пак 
се отчита при състви ето и ролята на tertium comparationis, но функцията му 
се преопределя, детер минира се от фразеологична гледна точка и се прилага 
съответно разли чително от това на фразеологизираната част изписване (нап-
ример: гладен като вълк, кротък като агне, стои като пън, зная като отче 
наш). Разбира се, много фразеолози не детайлизират така УС при включва-
нето им във фразеологичния материал, особено пък ако застъпват широкото 
схващане за фразеология. 
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Едно явление може да бъде разглеждано от различни аспекти и в раз-
лична степен на изчерпване на характеристиките му или на проблематика-
та, свързана с него. Устойчивите сравнения могат да бъдат анализирани и 
всестранно представени като самостоятелна специфична структурно-семан-
тична категория в езика. Такъв е подходът на В. Кювлиева в монографията 
£ Устойчивите сравнения в българския език и, както отбелязва самата ав-
торка, той е „по-широк, комплексен с отчитане на семантиката, формата и 
функциони ра нето на УС“ (Кювлиева 1986: 13). Нейното застъпване на равно-
поставеност на tertium comparationis с другата (фразеологизираната) част на 
сравнението намира своята аргументация и основателна защита в изследва-
нето на феномена именно като отделна специфична структурно-семантична 
категория. Трудът на В. Кювлиева е важен принос в българската лингвистика 
не само в теоретичен план, а и със събрания езиков материал и обхващането 
на всички разновидности на УС (четирите типа), всичко около 1500 устойчи-
ви сравнения.

Смятам за много важен елемент компаратума – той е центърът на срав-
нението. На него трябва да се гледа именно като на образ – богат, жив, ди-
намичен, предоставящ възможност за извличане и осмисляне (при различни 
обстоятелства и за различни цели) на друга, нова, характеристика. Поради 
това е естествено да се приеме свързването му с различни сравнителни ос-
нования (tertium comparationis) и това във фразеографски план да се предста-
вя като многозначност, например при фразеологизираното съчетание като 
заек – при tertium comparationis страхлив има значение ‘извънредно много 
(страхлив)’, при tertium comparationis бягам – ‘много бързо и подплашено 
(бягам)’, при tertium comparationis треперя – ‘много силно (треперя)’ и при 
tertium comparationis спя – ‘съвсем леко (спя)’. Така в подобни случаи tertium 
comparationis има определяща роля при реализацията на семантиката на фра-
зеологизираната част — comparator + comparatum, той е фактически семан-
тичен проявител (наричан по-често задължително съпътстващ елемент).

�е обърна внимание на разграничението на типовете УС, което е прието 
в ФРБЕ (вж. Предговор: 14–15), в монографията на К. Ничева (Ничева 1987: 
22–24) и в изследването на В. Кювлиева (Кювлиева 1986: 43–47), а именно:

първи тип УС, при които става съпоставяне с качество, природно присъ-
що на компаратума – студен като лед, бял като сняг, твърд като камък, пее 
като славей; 

втори тип УС, при които съпоставянето е с неприсъщо по природа на 
компаратума качество, т.е. приписаното качество има конвенционален харак-
тер – прост като фасул, пиян като свиня, тъп като галош, мълча като пън; 

трети тип УС, при които съпоставянето е с качество, приписано на ком-
паратум – абстрактен предмет – яде като ламя, мек като душа, красив като 
ангел; 

четвърти тип УС, при които самият tertium comparationis участва в из- comparationis участва в из-comparationis участва в из-
граждането на ироничен, хиперболичен или алогичен образ заедно с компа-
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ратума и целият комплекс се преосмисля, като семантиката му става равна 
на антонима на tertium comparationis – прав като въже в торба, сит като 
просяк, бял като на тенджера дъното. Този тип УС, изграждащи с всичките 
си съставки единен образ и единна семантика, представляват същински фра-
зеологични единици.

К. Ничева смята, че УС от първия тип не се включват във фразеоло-
гичния фонд, тъй като компаратумът при тях назовава „общоизвестен пред-
мет“, „който притежава във висока степен качеството“ и „не е налице никак-
ва семантична трансформация“ (Ничева 1987: 22–23). Много ярко и точно 
аргументирана е защитата на В. Кювлиева тези УС да останат в рамките на 
фразеологията (вж. Кювлиева 1986: 44–46) поради своя специфичен избор на 
обекта за сравняване (компаратума) във всеки отделен език (бял като сняг в 
български, alb ca zăpadă /бял като сняг/, но и alb ca helgea /бял като хермелин/ 
в румънски; blanc comme la neige /бял като сняг/, но и blanc comme un linge /
бял като чаршаф/ във френски), поради специфичния избор на този обект в 
даден език при наличието и на други носители на соченото качество, прите-
жавано също във висока степен (жълт като лимон, жълт като восък, но не и 
жълт като тиква). В. Кювлиева улавя една много съществена характерис-
тика на сравняването в тези случаи: „Обектът за сравняване се привлича не 
като конкретен предмет в цялото многообразие на неговите признаци, а като 
обобщен носител или изразител само на даден признак, свойство, което от-
слабва веществената, предметната основа на сравнението и поражда неговото 
усилващо или уточняващо значение“ (Кювлиева 1986: 46). 

�е отбележа, че в славистичната фразеологична литература се застъпват 
и двете противоположни виждания за характера и мястото на разглежданите 
УС. Трябва да се подчертае, че всъщност в употребата на този тип УС се на-
блюдава по-често проява на семата ’много’, която на практика ги поставя на 
една семантична и функционална плоскост със сравненията от втори и трети 
тип. От това следва изводът, че тези УС проявяват степен на фразеологиза-
ция, макар и по-слабо забележима, и реално представляват първата степен на 
границата между колокациите и фразеологизмите и би следвало да намират 
своето място във фразеологичния речник. �о се отнася до разглеждането им 
в рамките на структурно-семантичната категория УС тяхното включване е 
абсолютно задължително, а от позициите на широкото схващане за фразеоло-
гия – тяхното присъствие във фразеологичния материал е напълно естествено 
и не подлежи на дискусия. Не е приемливо определението, че всички УС „са 
периферен вид ФЕ“ (Кювлиева 1986: 10), защото в тази категория словосъ-
четания такива са тези от разгледания първи тип, а големият брой изрази от 
втори и трети тип са с определено фразеологизирана част (и стоят наравно 
в една позиция с ФЕ като: хваля до небесата ’извънредно много, прекалено 
(хваля)’, нямам забит кол ’(нямам) никакъв имот, къща и под.’ и др., които 
се нуждаят и се съпътстват от семантичен проявител). УС от четвъртия тип, 
както вече бе отбелязано, са типични ФЕ. 
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Важно е да се обърне внимание и на едно характерно явление при УС – 
възможността на някакъв етап от живота и функционирането си в езиковата 
практика дадено сравнение да претърпи структурни промени в посока съ-
кращаване. �е посоча класическия пример със сравнението Х е хитър като 
лисица – Х е като лисица – Х е лисица, когато от него се ражда метафора 
(вж. Кювлиева 1986: 62; Паси 1988: 25–26, 111; Мокиенко 1980: 97, 131–134) 
и лексикалната единица (компаратумът от сравнението) получава преносно 
зна чение ’много хитър човек’ (Всички бяха убедени, че Божан е обрал баща 
си. Като го гледаха с .. превързана глава, .. , казваха: – Каква лисица е той! 
Преструва се на светец. Елин Пелин). 

Интересен за отбелязване е фактът, че сравнения от т.нар. традиционен 
„класически тип“ могат да получат развитие в различна посока на съкращава-
не на състава. Например чрез отпадане на tertium comparationis:

като сардели ‘много натясно, много плътно един до друг’;
като на шега; като на игра ‘много лесно, без усилие, с лекота’;
като ( колкото) за цяр (лек) ‘в съвсем малко количество’;
като за своя душа ‘много добре, като за себе си (за извършена работа)’;
като изваден от възглавница ‘с много измачкани дрехи, неспретнат’;
като разярен бик ‘много сърдит, разгневен, вбесен’ и др. 

Това може да произтича от езикова икономия и от много честа употреба 
на сравнението, която прави излишно споменаването на вече твърде добре 
познатото, известното основание на сравняването. 

Интересен е и един друг случай от връзката между tertium comparationis 
и фразеологизираната част на сравнението, когато той се включва като ак- включва като ак-включва като ак-
тивна, важна част от образа на целия израз, внасяйки елемент на алогизъм и 
предизвиквайки семантично изравняване на сравнението със собствения си 
антоним. Такива семантични взаимодействия индикират качествено нов тип 
семантична споеност между всичките елементи на сравнението и реализи-
ране на пълна фразеологизация на целия негов състав: 

прав като въже в торба; прав като кука ‘крив, изкривен’;
умен като гъска ‘много глупав’;
чист като помия ‘много мръсен, нечист’;
обичаме се като куче<то> и котка<та> ‘мразя, ненавиждам някого 

(мразим се, ненавиждаме се един друг)’;
прилича ми като на свиня звънец ‘никак не ми прилича’ и др. 

При тези сравнения познанието за реалността, съдържаща се например в 
образа въже в торба или в образа куче<то> и котка<та>, влиза в противо-
речие с ясната семантика на елемента в първа позиция (tertium comparationis 
– прав, обичаме се), като поради това последният своеобразно „разиграва“ 
образа и диктува посоката на семантичното натоварване на целия израз, пре- пре-
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дизвиква зареждане именно със семантика, антонимна на собствената. Ком- именно със семантика, антонимна на собствената. Ком-
паратумът евентуално може да прибави семантичния нюанс за степен ‘много’ 
(много крив) или ‘никак’ (никак не се обичаме; никак не ми прилича), като 
последният нюанс, лексикално изразен чрез никак или съвсем и придружен 
от отрицателната частица не, присъства задължително в семантичната де-
шифровка, когато не се използва антонимът, а същата лексикална единица, 
назоваваща tertium compa rati onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв- tertium compa rati onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв-tertium compa rati onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв- compa rati onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв-compa rati onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв- rati onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв-rati onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв- onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв-onis: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв-: никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв- никак (съвсем) не се обичаме; никак (съв-
сем) не ми прилича; съвсем не прав и т.н.

Наблюдава се и един характерен случай на елиминиране на tertium 
comparationis, като реализатори на сравнението стават компарандумът (су- реализатори на сравнението стават компарандумът (су- сравнението стават компарандумът (су-сравнението стават компарандумът (су- стават компарандумът (су-стават компарандумът (су- компарандумът (су-компарандумът (су-
бектът на сравняването), компараторът и компаратумът. Това е определени-. Това е определени- Това е определени-
ят от В. Кювлиева като четвърти тип устойчиви сравнения (Кювлиева 1986: 
28–29), представляващи съчетания по схемата S1 като S2: момиче като капка; 
момиче като пъпка; момиче като кукла ‘много хубаво, много красиво (мо-‘много хубаво, много красиво (мо-много хубаво, много красиво (мо-
миче)’; снага като топола ‘много стройна и висока (снага)’; зъби като би-
сер ‘много бели и красиви (зъби)’; ден като година ‘много дълъг (ден)’; глас 
като звънче ‘много ясен, звънък (глас)’; дъжд като из ведро ‘много силен, 
проливен (дъжд)’ и т.н.

При този тип устойчиви сравнения се проявява и още една степен на 
контрахиране на формата – отпада компараторът и сравнението се изразява 
от компарандумът и компаратумът S1 + S2: момиче кукла, снага топола, очи 
череши и т.н. Те са добре познати на народното творчество, на разговорната 
реч и на поетичното слово. Освен това много честа е употребата им в обратен 
ред на подредбата – компаратумът е в препозиция: кукла момиче, бисер зъби, 
планина човек и т.н. (повече за това явление вж. Кювлиева 1986: 65–66). Тези 
случаи следва да бъдат отнесени към колокациите. Те илюстрират една от 
формите на движението и преливността при езиковите явления.

Сравненията с компаратори колкото, като че, като че ли, сякаш не пов-
дигат спорни въпроси – признават се за фразеологични единици. За тях е ха-
рактерно отсъствието на изразен tertium comparationis, който би трябвало да 
назовава някакво количество или степен. В повечето случаи сравненията с 
тези компаратори включват като компонент глагол:

колкото звезди в небето, колкото пясък в морето; колкото щеш ‘много, 
в голямо количество, в изобилие’;

колкото да плеснеш с ръце ‘много бързо, веднага, мигновено’;
сякаш в гората расъл ‘много прост, невъзпитан, груб, недодялан’;
като че ли (сякаш) в (вдън) земята потъна ‘напълно, безследно изчезна, 

загуби се (някой или нещо)’ и т.н.

Отделено бе повече внимание на устойчивите сравнения, за да се пока-
же, че представляват ясно оформена самостоятелна структурно-семантична 
езикова категория, но разглеждани от фразеологичен аспект, те притежават 
характеристики, които позволяват да бъдат своеобразно класифицирани и от-

30  70 години българска академична лексикография
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несени под съответната форма към фразеологията, разбирана в тесен смисъл. 
Освен това движението във формата на УС може да промени мястото му въ-
тре във фразеологичната система, а в определени случаи и да го изведе от нея.

*
Следва да се обърне специално внимание на употребения вече неколко-

кратно термин колокации. По поява в западната лингвистична литература не 
нов, но с особено активизирана употреба напоследък (за историята и различ-
ното му използване от някои лингвисти вж. González Rey 2002: 83–94), той се 
използва за устойчиви изрази като отбелязаните по-горе групи, които остават 
извън фразеологията, разбирана в тесен смисъл. Но тъй като се прилага и при 
случаи, които стоят и извън фразеологията в широк смисъл, необходимо е тук 
да се конкретизира какво съдържание се влага при употребата му, когато се 
разглежда фразеологичен материал. 

Колокациите (от лат. collocare ‘поставям заедно’) представляват думи по 
„съседство“ на разположение, изразяващи минимален свързан текст, които са 
получили в резултат на честа употреба определена трайна връзка помежду 
си и възпроизводимост в готов вид в речта, т.е. превърнали са се в устойчиви 
словосъчетания. 

С този термин ще бъдат означавани и обединени в обща група следните 
типове устойчиви съчетания: 

– съчетанията с един компонент в преносно значение (прилагателно + 
съществително): мечешка услуга, дълбока тишина, люта зима, висок гост, 
желязна воля, твърдо убеждение и т.н.;

– перифрази на прости глаголи ( глагол + съществително): вдигам въс-
тание = въставам, вземам решение = решавам, давам съвет = съветвам, нося 
отговорност = отговарям и т.н.; 

– имплицитни сравнения (компарандум + компаратум): момиче кукла, 
снага топола, очи череши, както и съчетанията с обърнато разположение на 
компонентите (компаратум + компарандум): кукла момиче, бисер зъби, плани-
на човек и т.н.;

– характерни синтактични конструкции, вж. обстойното разглеждане 
като фразеосхеми, фразеологи зи рани конструкции от К. Ничева (Ничева 
1987: 26–30): от прост по-прост, град като град, патил и препатил, правен 
недоправен, дрехи връз дрехи, минута-две и т.н.;

– характерни изрази клишета, свързани с определени сфери на комуника-
ция, изисквания на етикета, пожелания, поздравления и под.: моля да ми бъде 
разрешено, моля за извинение, ако обичате да ми кажете, сърдечно благода-
ря, на добър час, за много години и т.н. (всички те намират място по тематика 
в разговорниците, представящи българския език като чужд, както това става 
със съответните подобни изрази при всеки един друг език при чуждоезико-
вото обучение).
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Трябва да се отбележи, че колокациите са характерно езиково средство, 
носят често свои особености, специфики в подбора на лексикалните едини-
ци, в съчетаването им и конструирането на целия израз и усвояването им е 
особено важно при изучаването на всеки език. Както вече бе посочено, те не 
създават проблеми откъм разбиране на семантиката им, както е при фразео-
логизмите, а само изискват заучаване, запомняне, както се практикува при 
усвояване на думите. 

*
Направеният анализ показва присъствието на ясно обособени определе-

ни структурно-семантични системи с характерна типология. Това обосновава 
разглеждането им като напълно самостоятелни обекти с цялото им присъщо 
вътрешно разнообразие и семантично развитие, с лингвистичната и култур-
ната им значимост (вж. приносните изследвания в българската лингвистика 
за устойчивите сравнения, за благословиите и клетвите, за термините в раз-
личните научни и професионални области). Някои от тях като пословиците и 
поговорките по характеристики стоят много близо до същинските фразеоло-
гизми, други като клетвите и благопожеланията вплитат минимално количе-
ство образувания във фразеологичния състав, а сравненията с най-голямата 
си част се включват като специфичен елемент във фразеологичната система. 
Освен това е важно да се изтъкне възможността при определени условия да 
става преминаване на някои образувания от другите типове във фразеоло-
гията, разбирана в тесен смисъл. Това се отнася дори и до словосъчетания-
та – термини, които заедно със сложните названия следва да бъдат въобще 
изведени извън фразеологията (включително и при широкото схващане за 
понятието). 

Трябва да се подчертае, че в много случаи не е лесно да се определи ха-
рактерът на конкретен израз и съответно неговата принадлежност към даден 
тип. Понякога се наблюдава известна преливност, поради това българската 
фразеологична теория обръща внимание на такива „преходни случаи“, „слу-
чаи от преходен тип“ (както са определени в Предговора на ФРБЕ: 17, 44), 
като се спира специално на тези, които стоят много близо до пословиците и 
крилатите изрази. Посочва се отсъствието при тях на поучение, извод, умо-
заключение въпреки специфичната им семантична цялостност и структура 
на завършено затворено изречение. По-късно в монографията си К. Ничева 
(Ничева 1987: 33–35) въвежда термина преходни фразеологични единици, 
който е възприет от българските фразеолози. В групата на преходните фразе-
ологични единици (ПФЕ) се включват изрази като следните:

мечката на лисицата, а лисицата на опашката си ‘употребява се, ко-‘употребява се, ко-употребява се, ко-
гато карат някого да свърши някаква работа, а той я прехвърля на другиго’;

на комар ботуши ‘употребява се, за да се изтъкне, че нещо не подхожда 
на някого, не му прилича, не му подобава’; 
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лисица на пазар не излиза ‘1. употребява се, когато хитър човек не се 
явява там, където присъствието му не е удобно или е опасно. 2. употребява 
се, когато потаен човек се въздържа да заяви открито нещо, което знае, или да 
изкаже своето мнение’. 

И К. Ничева разглежда като преходни фразеологични единици само тези, 
които заемат междинно положение между пословиците (най-вече) и крила-
тите изрази (рядко), от една страна, и същинските фразеологизми, от друга 
страна. Като отличителни основни особености могат да се посочат следните 
две характеристики: 

– семантиката им изразява косвена характеристика на лице (или негова 
постъпка), на предмет или на някаква ситуация, събитие и в повечето 
случаи подчертано иронично, пренебрежително отношение; 

– имат структура на затворени изречения (често на въпросителни и под-
будителни изречения). 

Смятам, че тук, към отбелязаните от К. Ничева случаи, трябва да се доба-
вят и изразите, представляващи реплики, които тя разглежда като фразеоло-
гизми в монографията си (Ничева 1987: 193–210), преди това в някои статии 
(Ничева 1978: 457–463; Ничева 1981: 524–531). Те в по-голямата си част също 
изразяват характеристика по косвен път, изказват същото иронично, прене-
брежително отношение на този, който ги изрича, и имат самостойна изречен-
ска позиция от същия тип, срв.: 

разправяй на старата (вехтата, ланската, съдраната) ми шапка; баба 
ти госпожица ли е? ‘казва се на някого, за да се изтъкне, че не се вярва на 
лъжите или измислиците му’; 

паунът си гледа краката и пищи ‘казва се на човек, който се хвали с 
хубостта си’; 

кой те пита бръснат ли е владиката ‘употребява се към някого, който се 
намесва в чужд разговор, работа, без да е търсено неговото мнение, участие’;

Хвальо е умрял, пък Видьо е жив ‘употребява се, когато някой много се 
хвали и обещава, но не изпълнява, за да се подчертае, че не му се вярва’; 

да ги нямаме такива ‘употребява се за изразяване на несъгласие с нещо, 
което някой иска да направи и за предупреждение, че нещо не бива да се 
прави’; 

друг път ‘употребява се като категорично отричане на нещо казано пре-‘употребява се като категорично отричане на нещо казано пре-употребява се като категорично отричане на нещо казано пре-
ди това, обикновено за да се подчертае, че нещо не е така, както се твърди, 
или че нещо няма да стане, да се осъществи’; 

ела гледай; стой, та гледай ‘употребява се, когато някой очаква да се 
случи нещо извънредно (добро или лошо, неприятно)’. 

Освен това всички те естествено логически се семантизират чрез дефи-
ниция, която има задължително като начало пояснението употребява се за / 
употребява се като / употребява се, когато / казва се на / казва се за / казва 
се, когато (вж. още и в Предговора на ФРБЕ: 44).
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В Нов фразеологичен речник (НФР) К. Ничева разширява групата на 
ПФЕ с именни перифрази от типа на презреният метал ‘пари’; Малък Сечко 
‘февруари’; черно злато ‘1. въглища. 2. нефт’, на които неоснователно отри-‘1. въглища. 2. нефт’, на които неоснователно отри-1. въглища. 2. нефт’, на които неоснователно отри-’, на които неоснователно отри-, на които неоснователно отри-
ча номинационна функция и ги отделя от всъщност напълно подобните им 
образувания кметско мастило ‘ментовка’; магарешки рай ‘затвор, тъмница’; 
Юдино желязо ‘пари’ (Ничева 1993: 17). Не може да се приема като разгра-‘пари’ (Ничева 1993: 17). Не може да се приема като разгра-пари’ (Ничева 1993: 17). Не може да се приема като разгра-’ (Ничева 1993: 17). Не може да се приема като разгра-. Не може да се приема като разгра-
ничителен белег приписаната на перифразите шаблонност, изтърканост. При 
всички тези примери е налице образ и търсена експресия на определено от-
ношение, оценка, а без да назовават (всички те са номинанти от втори ранг), 
не биха могли да изразяват това. Смятам, че имат право на включване във 
фразеологията (в тесен смисъл) и във фразеологичен речник.

Не е приемливо обаче включването на съчетания от типа на сам-самичък, 
гол-голеничък, нов-новеничък, един-едничък, един-единствен и под. (определя-
ни от К. Ничева като фразеосхеми), които отнасям към колокациите, тъй като 
прилагателното е употребено в конкретното си значение, а добавената ума-
лителна форма само подсилва, подчертава тази семантика. �е отбележа, че в 
НФР са поместени и изрази, които определено прехвърлят границата на тяс-
ното схващане за фразеология, като например: ако го не удържиш за гривата, 
за опашката не можеш (пословица); отишла камилата за рога, че си дошла 
без уши (поговорка); колокациите: мечешка услуга; нещо такова; на шега; кой 
ми е крив; кеф ми е; няма нужда; няма за какво; не е за вярване; лесна работа; 
дума не продумвам; доколкото ми е известно и др. Това, че съдържанието на 
израза може да се предаде с друг израз (дума не продумвам = нищо не казвам), 
не трябва да подвежда към извода, че е налице фразеологизъм.

*
Уточняването на употребата на така познатата терминология цели да 

се провокира постигане най-сетне на единно точно назоваване по същност 
на разглежданите езикови единици. Както се вижда от съпоставката, всич- разглежданите езикови единици. Както се вижда от съпоставката, всич- езикови единици. Както се вижда от съпоставката, всич-Както се вижда от съпоставката, всич- всич-всич-сич-
ки типове устойчиви изрази имат специфични характеристики и свое наи-
менование. Съвсем основателно е термините фразеологизъм, фразеологична 
единица, фразеологично съчетание, фразеологичен израз (обрат), фразема, 
фраземика, фразематика, фразеология да бъдат използвани само за единици-
те на същинската фразеология, т.е. за немотивираните фразеологизми (фразе-
ологични сраствания), за мотивираните фразеологизми (фразеологични един-
ства) и за преходните фразеологични единици.

СЪКРАЩЕНИЯ

ФЕ – фразеологична единица
УС – устойчиво сравнение
ФРБЕ – Фразеологичен речник на българския език
НФР – Нов фразеологичен речник
ПФЕ – преходна фразеологична единица
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БЕЛЕЖКИ
1 Изследването е проведено с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“, 

Проект ДТК 02–52/2009 „Комплексно изследване на българската лексика и фразе-
ология като част от културното наследство и националната идентичност“.
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