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Abstract: The article focuses on the observations related to the semantics of the phrasal 
sign and the mentality (conscious or subconscious elementary meanings). It is an attempt to 
prove that the real parameters of similarity and difference between units can be defined in a 
study of corpus of data by the application of a cognitive-culturological approach.
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Нарастващият интерес към съпоставителното изследване и лексикограф-
ското представяне на балканската фразеoлогия прави особено актуален въп-
роса за описанието и отразяването на сложната и динамична семантика на 
фразеологичния знак. Успешното събиране на материала, систематизиране на 
данните и провеждане на корпусно проучване зависи от точното формулира-
не на принципите в изследователската работа: подбор на източници за езико-
вите данни, които да осигурят отразяване на реалните синхронни процеси; 
тълкуване на мотивацията на единиците с привличане при необходимост на 
диахронни факти; отразяване на различни пакети от знания за екстралинг-
вистичния фон, въздействал при моделирането на фразеологичната семан-
тика; внимание върху граматичната характеристика, чрез която се открояват 
типични за езика синтактични конструкции, очертават се границите на лек-
сикалното вариране и причините за ограниченията на определени синтактич-
ни трансформации; изследване на оценъчността и стилистичния компонент 
в семантиката (вж. основните теоретични постановки в Телия 1996; Баранов, 
Добровольский 2008; Алефиренко 2008).

Наблюдавана през когнитивно-културологична призма, соматичната 
фразеология на езиците събужда актуалния в последните години въпрос как 
езиковото съзнание използва информацията за определена част от човешко-
то тяло при концептуализация на различни абстрактни области. Обработ-
ването на корпус от 355 български и румънски единици с компонент нос поз-
волява да се направят някои предварителни изводи за представите, отразени 
от двата балкански езика.

Като орган на обонянието носът е от изключителна важност за ориен-
тацията на човека в пространството. Известно е, че улавянето на мирис за 
примитивните народи е акт от по-висок ранг, надхвърлящ обикновената фи-
зиология и осмислен допълнително като средство за установяване на връзка 
с невидимия свят на свръхестествените сили и боговете (вж. рум. a avea nas 
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de prepelicar букв. ‘имам нос на ловно куче птичар’, ‘ориентирам се лесно в 
обстановката и хората, преценявам правилно хората и нещата; с добър нюх, 
с добра интуиция съм’ и бълг. имам нос ‘ориентирам се лесно в обстановката 
и хората, преценявам правилно хората и нещата’). Носът се свързва с чувст-
вителността, възприема се като проводник на желанията, включително и сек-
суалните1 (вж. рум. a da cuiva ceva pe la nas букв. ‘подавам на някого нещо 
към носа’, ‘съблазнявам’). В различните култури носът се установява като 
символ на проницателност и прозорливост, базирани повече върху интуиция-
та, отколкото върху разума2. 

Предварителното обработване на езиковия корпус чрез инструменти като 
когнитивната метафора и фреймовите структури позволи групирането на 
езиковите данни и открояването на основни детайли от фразеологичната кар-
тина на света.

Носът като телесна граница. Заради своята забележимост и изпъкна-
лост носът е възприет от съзнанието като „знак за телесна граница“ и за 
„експанзия“ на личността в пространството на другите. Неслучайно в мно-
го култури силата на носа надхвърля способностите на обикновен орган на 
обонятието и именно на него се приписва дарбата да различава приятел от 
неприятел, да направлява желанията и думите на човека. Този образ участва в 
изграждането на една от основните и ръководни за мисленето и поведението 
на хората опозиции, в която АЗ се противопоставя на ДРУГИТЕ (Шевалие, 
Геербрант 2000, т. 2: 103; Гудков, Ковшова 2007). Ето най-отчетливите прояв-
ления на тази идея:

‘осъществяване на нещо в непосредствена близост’: бълг. под носа ми, под самия 
ми нос (със синоними пред очите ми, пред лицето ми) = рум. sub nasul cuiva букв. ‘под 
носа на някого’ 1. ‘съвсем близо, в непосредствена близост’; 2. неодобр. ‘в непосред-
ствена близост, в мое присъствие, без да забележа или без да успея да направя нещо’3; 

1 У римляните е съществувало вярването, че кихането е знак от Ерос.
2 В йога, една от най-древните системи за физическо и духовно самоусъвършенстване, 
овладяването на дишането и управлението на жизнената енергия заемат особено място. 
В процеса на себереализация и постигане на чистото съзнание на носа е отредена важна 
роля.
3 Със знака = се отбелязва условно наличието на голяма близост в образите и 
интерпретацията на семантиката на конвенционалните образни средства в двата езика. 
Тази близост е обяснима до голяма степен с факта, че процесите на концептуализация 
и семиотизирането на човешкото тяло са белязани от общочовешки знания и опит. Не 
без значение е и дълбоката културна симбиоза, преживяна в балканския ареал и отразена 
в езиковите структури. Подобна универсалност или ареална близост обаче обикновено 
е придружена от вариации, провокирани от концептуални структури с етнокултурно 
специфични знания. Културният фактор влияе върху различните пластове в многослойната 
фразеологична семантика и налага да се говори по-скоро за псевдоеквиваленти, отколкото 
за реално семантично тъждество.
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бълг. не виждам по-далеч<e> от <върха на> носа си = рум. a nu vedea mai departe decît 
(de) lungul nasului букв. ‘не виждам по-далеч от дължината (дългото) на носа си’, a nu 
vedea mai departe de vîrful nasului букв. ‘не виждам по-далеч от върха на носа си’, ‘мно-
го съм ограничен, не съм спoсобен да вниквам по-дълбоко в нещата или ме занимават 
само неща, които непосредствено ме засягат’; бълг. неодобр. изпод носа ми измъкват 
(вземат, грабват) = рум. a lua cuiva ceva de sub nas (de la nas, de lîngă nas) букв. ‘вземам 
на някого нещо из под носа (от носа)’, ‘в присъствието ми, обикн. без да разбера’. Срв. 
още рум. nas în nas букв. ‘нос в нос’, ‘непосредствено един срещу друг’ – но в бълг. 
лице с (в, срещу) лице, очи в (с, срещу) очи и др. 

‘осъществяване на натиск върху друга личност да приеме в своето лично прос-
транство нещо нежелано или нещо, с което досега не е искала да се съобрази’: бълг. 
тикам в (под) носа на някого нещо, въвирам (завирам, навирам) в носа на някого нещо 
1. ‘съвсем отблизо показвам на някого нещо (обикн. някакъв документ) като доказател-
ство за правотата, истинността на нещо’; 2. ‘казвам на някого някакъв факт, с който му 
доказвам, че не е прав’; 3. ‘настойчиво и досадно непрекъснато напомням на някого за 
нещо или за някого’; 4. ‘натяквам на някого за нещо’; тикам се под носа на някого ‘на-
трапвам се на вниманието на някого; преча’ и др. ≈ рум. a pune cuiva ceva în (peste) nas 
букв. ‘слагам на някого нещо в (на) носа’, ‘измъчвам някого с непрекъснати натяквания, 
укори за нещо’, a băga pe cineva cu nasul în ceva букв. ‘пъхам някого с носа в нещо’ 1. 
‘правя някой да забележи нещо, с което не е желал да се съобрази и да приеме’; 2. ‘на-
тяквам на някого за стореното (нещо лошо или несполучливо)’4.

Заради сложната семантична структура на многозначните български из-
рази (тикам в (под) носа, въвирам (завирам, навирам) в носа на някого нещо) 
между тях и рум. a pune cuiva ceva în (peste) nas отсъства пълно тъждество. 
Смисловото различие, констатирано и между бълг. тикам в (под) носа и рум. 
a băga pe cineva cu nasul în ceva, може да бъде отдадено на детайли в об-
разността – румънският израз „рисува“ представата за лице, което с натиск 
заставя друго лице да се приближи към нещо, за да го види и преоцени добре. 
В български е развита идеята за субект, който приближава нещо до носа на 
друго лице, за да направи така, че то да бъде забелязано и преоценено от него.

‘кратковременна поява на определено място’: бълг. показвам (подавам) нос(а си) 
‘отварям вратата и се показвам малко’, не си подавам (показвам) носа някъде ‘не оти-
вам, не се явявам някъде’ ≈ рум. a <-şi> scoate nasul a <la iveală> букв. ‘изваждам (си) 
носа (на показ)’ 1. ‘появявам се за малко’; 2. ‘излизам за малко’ и др. 

‘отказ за общуване с някого’: рум. a întoarce cuiva nasul (spatele) букв. ‘обръщам 
нос (гръб) на някого’, ‘преставам да общувам, да се интересувам от някого; отбягвам, 
пренебрегвам, изоставям’. В български изразът с нос е без еквивалент: срв. обръщам 
(давам) гръб.

‘експанзия в непозволено пространство чрез проява на неоправдан, нежелан ин-

4 Със знака ≈ се отбелязва условно, че единиците от двата езика имат сходство в образа, но 
отсъства пълно структурно-семантично тъждество.
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терес’: бълг. бутам (вра, въвирам, завирам, тиквам, увирам, муша, мушвам, пъхам, на-
вирам) си носа някъде ‘меся се там, където не трябва, нито е желано, или проявявам 
неоправдан, ненужен интерес към нещо’ = рум. a-şi băga (a-şi vîrî) nasul în ceva, undeva 
букв. ‘пъхам си (вкарвам си) носа в нещо, някъде’.

Различното културно оцветяване се проявява в детайли от конкретната 
образност, въвлечена понякога в сложни ментални процеси на доизграждане 
на образа – вж. рум. a-şi băga nasul, обогатено с допълнителен щрих (... unde 
nu-i fierbe oala) букв. ‘пъхам си носа, където не ми ври гърнето’, ‘меся се там, 
където не трябва и не е желано, или проявявам неоправдан, ненужен интерес 
към нещо’.

Условно в тази група може да бъде отнесен и румънският израз a-şi 
face nasul mătură букв. ‘правя носа си метла’, защото изразът метафоризира 
представата за човек, който се държи прекалено угоднически пред някого. 
Подобно поведение може да се оцени като опит да се проникне в чуждото 
пространство чрез потискане на личното достойнство. Българските изра-
зи, вербализиращи същото понятие, носят различна образност, срв. влача 
се (лазя) по корем, ближа калта (праха) от подметките, ближа ръцете 
(краката). 

Носът като представител на личността. Като най-характерната част 
на лицето5 носът става заместител на личността в нейната завършеност от 
способности и възможности. Обвързването на представите за носа с общата 
символика на човешкото тяло е универсалия. Носът е част от главата (вмес-
тилището на ума), символната натовареност на която при славяните е свър-
зана с факта, че се намира в горната (чиста) половина на човешкото тяло (Ра-
денковић 1996: 13 – 14). Във фразеологията е „видимо“ осмислянето на носа 
в неговата обвързаност с душата и вътрешната енергия (различна от физиче-
ската сила на човека). В старите представи двете ноздри са вход за Въздуха, 
който при сътворението на света се е носел като „дъх“ Божи над изначалната 
Вода (Бидерман 2003: 282 – 283). Тази символика предопределя присъствието 
на носа (или муцуната на животното) в ритуалната обредност на различните 
култури6. Някои румънски изрази, които остават без еквивалент в български, 
разкриват метафоричното отъждествяване на дължината на носа със способ-
ностите на личността:

5 Заради което дяволът обикновено се изобразява с уродлив нос.
6 В Сибир и Алтай има обичай да се режат и запазват муцуните на някои животни, защото 
там се крие душата им. В Африка използват кучешки носове и свински зурли, за да 
приготвят магьоснически прахове, чрез които се установят връзка с духове и невидими 
души (Шевалие, Геербрант 2000: 103).
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рум. a-şi şti (a-şi cunoaşte, a <-şi> vedea) lungul nasului букв. ‘знам си (познавам 
си) дължината на носа’ 1. ‘добре познавам и преценявам възможностите, силите, спо-
собностите си’ (но срв. бълг. зная себе си); 2. ‘добре преценявам положението си – и 
това, което ми е позволено, и това, което не е за мене’ (срв. бълг. знам си мястото, знам 
си гьола); 3. ‘държа се както подобава, спазвам благоприличие’.

рум. nu fi de nasul cuiva букв. ‘не е по носа ми’, a nu face de nasul cuiva букв. ‘не 
струва колкото носа ми’, ‘не е подходящо, не съществува, не се полага на такъв като 
мене – с моето социално и материално положение’ (срв. бълг. не е за моята уста лъжи-
ца, не е за човек от моята черга). 

рум. să-ţi fie în nas! букв. ‘в носа ти да е!’, употребява се като остра забележка към 
този, който е извършил нещо лошо, грозно и непристойно.

рум. a-şi afla nasul букв. ‘намирам си носа’‚ ‘попадам на по-опитен от мене, когото 
не мога да измамя, пред когото не мога да правя каквото и както си искам и от когото мога 
да си получа заслуженото’ (срв. бълг. намирам си кръстник, намирам си майстора).

срв. още: рум. a nu-i pica (cădea) cuiva nasul обикн. със съюз dacă и следв. изр. 
букв. ‘няма да ми окапе (падне) носът, ако...’, ‘нищо няма да ми се случи, нищо няма да 
накърни достойнството ми’, nu-i ia din nas обикн. със съюз dacă и следв. изр. ‘не му взе-
ма от носа’, ‘нищо няма да ми се случи, нищо няма да накърни достойнството ми (както 
би се случило, ако ми отнемат част от носа)’ = бълг. няма да ми падне носът, ако...

И в двата езика носът участва в образното представяне на силния ин-
терес и вглъбеност в нещо (като в румънски има контекстово ограничение в 
употребата):

рум. a sta cu nasul în ceva (carte, ziar) букв. ‘стоя с нос в нещо (книга, вестник)’, 
‘съсредоточил съм се в нещо, което чета’ ≈ бълг. забивам нос в нещо или някъде, зара-
вям нос в нещо ‘съсредоточавам се в нещо, което гледам, чета или върша’; 2. ‘падам по 
лицето си върху нещо’.

Компонент нос съдържат и конвенционалните образни средства, с които 
румънците предават идеята за открито поведение, свързано с представяне на 
нещо неприятно без заобикалки, направо. Срещу тях в българския език стоят 
единици с лице или очи:

рум. a zvîrli (a arunca) cuiva ceva în nas букв. ‘хвърлям нещо в носа на някого’, 
‘казвам на някого нещо (обикн. неприятно) направо, открито, без заобикалки’, срещу 
предпочитаното в български хвърлям в лицето, хвърлям в очи(те) на някого нещо; рум. 
a-i rîde cuiva în nas (но и în faţă) букв. ‘смея се в носа (в лицето) на някого’, ‘явно, от-
крито, пред самия човек, за когото се отнася (смея се, присмивам се)’, срещу бълг. в ли-
цето (очите) на някого се смея, се присмивам, но не *в носа на някого се смея; рум. a-i 
da cuiva nas (obraz) букв. ‘давам на някого нос (лице)’, ‘казвам на някого нещо (обикн. 
неприятно) направо, открито, без заобикалки’, срещу бълг. хвърлям в лицето, хвърлям 
в очи(те) на някого нещо, но не *хвърлям в носа. 

Понякога изразите използват ефекта от абсурдността на изградения об-
раз, срв.:



306

рум. cu nasu-n şold, cu mîna-n vînt ‘с нос на хълбока, с ръка на вятъра’, употребява 
се, за да се подчертае, че нещо е не на място, че е без връзка с това, което се говори 
или прави, че е неуместно и излишно ≈ бълг. ни в клин, ни в ръкав, ни в чувала, ни във 
вързатката.

Носът и емоциите. Част от фразеологизмите с компонент нос отвеждат 
изследването в сферата на лингвистиката на емоциите, съсредоточена вър-
ху семантико-когнитивния аспект на емотивността. В човешкото съзнание 
протича специфична ментална дейност, която предшества раждането на 
езиковата символика. Емоционалното мислене на човека е чувственият етап 
в процеса на познаване на света и себе си в него. То се намира в здрава 
зависимост от езиковата система. Ръководена от рационалното мислене, тя 
изпълнява функцията да кодира и манипулира неезиковите (емоционални) 
концепти чрез словесните знаци. По този начин концептуалната система на 
всяка емоционална езикова личност се отличава с цялостност и вътрешна 
логичност, а в речевата дейност се оперира с ясни социални (и индивидуал-
ни) емоционални концепти.

Наблюдаваният фрагмент от картината на света на двата народа показ-
ва системно привличане на детайли от физиологията на емоцията (гордост, 
гняв, отчаяние и др.) при изграждане на емоционалните концепти. Най-от-
четливо присъства гордостта, свързана с надменност и склонност към до-
миниране над останалите хора. Тя се асоциира с физическото ѝ проявление в 
жеста ‘вирване на носа’:

рум. a ţine nasul sus букв. ‘държа носа нагоре’; a umbla cu nasul <pe> sus букв. 
‘вървя с нос нагоре’; a se ţine cu nasul <pe> sus букв. ‘държа се с носа нагоре’, a fi cu 
nasul pe sus букв. ‘с нос нагоре съм’, a umbla cu nasul în vînt букв. ‘вървя с нос по вя-
търа’, a se ţine cu nasul în vînt букв. ‘държа се с носа по вятъра’, ‘големея се, гордея се, 
държа се високомерно; надменен, високомерен, надут, с претенции съм’, a <-şi> ridica 
nasul <sus> ‘ставам надменен, горделив; възгордявам се’; срв. арум. ári nărĭ trápte ‘дър-
жи се нависоко’ (DDA 728) = бълг. навирвам (виря, вдигам, надигам) нос ‘ставам надме-
нен, надут; възгордявам се, надувам се’, вирнат нос ‘надут, надменен човек’, но и виря 
<си> глава<та>.

рум. a-şi lungi nasul букв. ‘удължавам7 си носа’, ‘ставам надменен, горделив; въз-
гордявам се’, но срв. различното осмисляне на образа на дългия нос в бълг. направям 
(дълъг) нос някому, обикн. в св.в. ‘дразня някого, като слагам до носа ръката си с раз-
творени пръсти’.

И в двата езика може да бъде забелязано разгръщане на образите чрез 
допълнително когнитивно надграждане с нови детайли, обикновено в груба и 
силно емоционално оцветена реч: 

7 При високо вдигане на главата дължината на носа се подчертава.
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бълг. не ми се стига носа с пръчка, носа ми не се стига с говняна (лайняна) клечка 
вулг. ирон. ‘прекомерно съм се възгордял, надул, държа се надуто, горделиво’, с носа си 
круши брули диал. подигр. ‘много е високомерен, надут, горделив’ ≈ рум. a nu-i ajunge 
cuiva <nici> cu prăjina la nas ирон. букв. ‘не стигам на някого до носа (и) с прът’, a nu-i 
ajunge cuiva cu strămurarea la nas ирон. букв. ‘не стигам на някого до носа с остен’, 
‘прекомерно се е възгордял, надул, държи се надуто, горделиво’.

Румънското езиково съзнание обвързва представата за смелостта и дър-
зостта да направиш нещо с отчетливото присъствие на носа. В български 
този модел е неразработен, идеята получава словесен израз чрез фразеоло-
гизми с компонент очи и лице: 

рум. a-i da cuiva nasul, със следв. изр. със съюз să, букв. ‘носът ми позволява’, 
‘имам смелостта, одързостявам се да извърша нещо’, a avea nas със съюз să и следв. 
изр. букв. ‘имам нос да...’, ‘имам смелостта, без да изпитвам чувство на неудобство и 
срам, одързостявам се (да извърша нещо)’, но и a nu avea nas обикн. със съюз să и следв. 
изр. букв. ‘нямам нос’, ‘не се осмелявам, не се одързостявам (да извърша нещо)’. Срв. 
различния образ в бълг. имам очи да..., имам лице да..., имам сурат да... не ми мига 
(мигва/мигне) окото да... и др. Външното тъждество в образа на бълг. имам нос ‘ори-
ентирам се лесно в обстановката и хората, преценявам правилно хората и нещата’ не е 
свързано с тъждество в семантиката. 

Прекалената гордост, високомерието и дързостта не се толерират от 
обществото8. Румънският език е запазил следи от разпространеното в древ-
ността до Късното средновековие наказание с отрязване на носа на всеки, 
който се държи не според възможностите и социалното си положение, т.е. 
излиза извън нормите на обществото, вж. a tăia (a scurta, a tîmpi) cuiva nasul 
букв. ‘скъсявам (режа, намалявам, затъпявам) носа на някого’, ‘давам достоен 
отговор, отвръщам така на поведението и думите на някого, че го заставям да 
прекрати безобразията си и да се държи както трябва’. Насилственото отстра-
няване, кражбата или разкъсването на носа от някакво животно е митологема, 
която е разпространена в румънския фолклор, както и във фолклора на други 
народи (Evseev 1997: 296). Актът е свързан с лишаване от достойство и обез-
честяване на личността. Образът на отрязания нос като социална санкция от-
съства в български, използват се изрази с нисък стилистичен регистър (грубо) 
и различна образност:

бълг. нажулвам (натривам, натърквам, сплесквам) носа на някого ‘заслужено на-
ругавам, нахоквам някого за негова простъпка; много се скарвам някому’, натърквам 
мутрата (муцуната); вж. близката вътрешна форма в рум. a-i freca cuiva ceva sub nas 
букв. ‘натривам нещо в носа на някого’, ‘измъчвам някого с непрекъснати натяквания, 

8 Всяка култура изработва социална санкция за подобно поведение. В Япония за 
горделивците и самохвалковците се казва, че имат дълги носове и са тенгу, дяволски сили, 
изобразявани като малки планински духове с дълъг нос и клюн на хищна птица (Шевалие, 
Геербрант 2000, т. 2: 103).
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укори за нещо’, a-i freca cuiva ridichea <la nas> букв. ‘натривам ряпа (на носа) на ня-
кого’ 1. ‘здравата бия, налагам, напердашвам някого’; 2. ‘остро се скарвам, наругавам’; 
3. ‘създавам съзнателно трудности, неприятности’.

Свързването на носа с представата за личността и нейното достойнство 
отвежда до интерпретирането на представата за пълно подчиняване на нечия 
воля с привличане на образа ‘водене (хващане) за носа’:

бълг. водя за носа някого 1. ‘подчинил съм някого напълно на своята воля и го ка-
рам да върши послушно всичко, което желая; постъпвам с някого както желая’; 2. диал. 
‘мамя, лъжа някого’, хващам за носа някого ‘накарвам някого да изпълнява всичките ми 
желания без съпротива, доброволно; налагам своите желания, командвам някого, както 
желая’ = рум. a duce (a ţine, a purta) pe cineva de nas букв. ‘водя някого за носа’, a tîrî de 
nas pe cineva ‘влача за носа’, ‘подчинил съм някого напълно на своята воля и го карам 
да върши послушно всичко, което желая; постъпвам с някого, както желая’; срв. още 
рум. a duce pe cineva cu belciugul <de nas>9 букв. ‘водя някого с халка <за носа>’, a pune 
cuiva belciug în (la, de) nas букв. ‘слагам на някого халка на носа’ 1. ‘накарвам някого да 
изпълнява всичките ми желания без съпротива, доброволно; налагам своите желания 
на някого, командвам някого, както желая’; 2. ‘в моя власт е някой, в пълна зависимост 
от мене, напълно ми е подчинен’, a-i atîrna cuiva belciug<ul> în nas букв. ‘закачам на 
някого халка на носа’, ‘подчинявам някого напълно на своята воля и го карам да върши 
послушно всичко, което желая; постъпвам с някого, както искам’.

Носът присъства във вторичното именуване в двата езика на неприят-
ности, породени от нещо сторено (добро или лошо), което не е одобрено от 
останалите. Съзнанието е изградило скрито сравнение с неприятния физио-
логичен ефект от приемане на храна или напитка, срв.:

бълг. излиза ми из (през, от, на) носа, излиза ми (дойде ми) кисело из (през) носа 
‘имам големи неприятности заради нещо, скъпо заплащам за нещо’ и др. = рум. a-i da 
cuiva peste nas букв. ‘дава ми през носа’, a-i ieşi cuiva ceva pe nas букв. ‘излиза ми нещо 
на носа’; бълг. изваждам (изкарвам) от (из, през) носа на някого нещо = рум. a-i scoate 
cuiva ceva pe nas букв. ‘изваждам през носа нещо на някого’, 1. ‘натяквам на някого или 
му причинявам голяма неприятност заради доброто, което съм му направил’, 2. ‘отмъ-
щавам си на някого за някаква неприятност, която ми е причинил’.

Възприемането на носа като представител на личността обяснява осмис-
лянето на ситуацията, в която човек се освобождава от голяма грижа, затруд-
нение или неприятност, като измъкване на носа: a-şi lua nas, a-şi lua nasul la 
purtare ‘успявам да сложа край на някаква голяма грижа, на тежко задълже-
ние за мене’ – срв. различната образност в бълг. смъквам тежко бреме от 
гърба си.

9 Съдържа се препратка към знанията за отношенията между човека и домашното 
(опитоменото) животно.
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Многозначността на жеста ‘свеждане на носа’ е предопределила и слож-
ната семантична структура на фразеологизмите, възникнали на негова осно-
ва. Те означават различни състояния като смирение (= потискане на гордост-
та), отчаяние и срам и др.:

бълг. навеждам носа някому ‘накарвам някого да не се гордее, да не бъде надме-
нен’, увисва ми носа 1. ‘изпадам в отчаяние, изгубвам кураж; унивам’; 2. ‘преставам 
да бъда високомерен, надменен, почвам да се държа по-скромно’, увесвам (клюмвам, 
провесвам, обесвам) нос ‘изпадам в отчаяние, изгубвам кураж; унивам’, с клюмнал нос 
‘обезсърчен, отчаян, омърлушен’, но срв. и синонимните навеждам врат, с наведена 
глава = рум. cu nasul <lăsat> în jos букв. ‘с нос (останал) долу’ 1. ‘засрамен, разобли-
чен, наказан, без възможност за защита, оправдание’; 2. ‘отчаян, унил, обезсърчен’, 
a-i pica cuiva nasul букв. ‘капва ми носът’, ‘преставам да бъда високомерен, надменен, 
дързък, нахален’, a lăsa (a pune) nasul în pămînt (în jos) букв. ‘спускам (слагам) носа в 
земята (надолу)’, ‘гледам надолу пред себе си поради срам, стеснение, неудобство, не-
решителност или чувство за вина’, a-i cădea cuiva nasul букв. ‘пада ми носът’, ‘преста-
вам да бъда високомерен, надменен, дързък, нахален, почвам да се държа по-скромно; 
смирявам се’ и др.

Интересно пресичане на елементи от цветовия код и езика на тялото в 
полето на емоциите се наблюдава в рум. a fi cu nasul de ceară букв. ‘с восъчен 
нос съм’ 1. ‘много се стеснявам, срамувам, имам притеснителен характер’; 
2. ‘крайно чувствителен, докачлив съм; лесно се разсърдвам, бързо се обиж-
дам’. Подобно наслагване на различни културни кодове в рамките на един и 
същ езиков знак изисква допълнително проучване.

Силно присъствие на носа се забелязва и при метафоризирането на недо-
волството или силния гняв, като отново са привлечени различни физически 
реакции на тялото, провокирани от емоцията, напр.:

жеста ‘кривене (треперене) на носа’: рум. a-şi cîrni nasul букв. ‘кривя си носа’, 
a cîrni din nas букв. ‘кривя нос’, a strîmba din nas букв. ‘кривя нос’, ‘изразявам недо-
волството си от нещо, като се цупя, муся; недоволен, неблагодарен съм от нещо’, a-i 
tremura cuiva nasul букв. ‘трепери ми носът’, ‘обхваща ме силен гняв, яд; разсърдвам 
се, разгневявам се’ – срв. разликата в образа в бълг. навирвам нос ‘разсърдвам се’ и 
по-предпочитаните в езика кривя си устата, правя кисела физиономия ( лице), правя 
дълга физиономия, навирвам глава и др.; вж. и диал. сръднята му на носа.

прилив на кръв, от което се повишава телесната температура (фрагмент от широко 
разпостранената в езиците метафора ГНЕВЪТ Е ОГЪН): рум. a-i da cuiva cu ardei pe 
la nas букв. ‘хвърлям пипер на носа на някого’ 1. ‘дразня, ядосвам’; 2. ‘силно ядосвам, 
разгневявам някого до степен да не може да се владее’, a-i sta cuiva cineva ca piperu-n 
nas, a-i da cuiva cu piper <pe> la nas букв. ‘хвърлям пипер на носа на някого’, a-i veni 
cuiva piperul la nas, a i se sui cuiva piperul la nas букв. ‘качва ми се пиперът до носа’, 
‘обхваща ме силен яд, гняв; разсърдвам се, разгневявам се’, a-i fumiga cuiva nasul букв. 
‘пуши ми носът’, ‘обхваща ме силен гняв; много се ядосвам, силно се разгневявам’, a-şi 
umfla nasul букв. ‘надувам си носа (= изпълвам го с дим)’, ‘изпадам в силно раздразне-
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ние, силно се разгневявам, ядосвам’; вж. и арум. foc scoáte prin nărĭ (DDA 728) – срв. и 
бълг. надувам нос ‘разсърдвам се, нацупвам се’, но и предпочитаните изрази с различна 
образност: ходя по нервите, изкарвам от кожата, кипва ми келят.

смесване на кръвта с жлъчка: рум. a-i veni cuiva muştarul la nas букв. ‘идва ми гор-
чицата на носа’, a-i sări cuiva muştarul букв. ‘скочи ми горчицата на носа’, ‘обхваща ме 
силен гняв, яд; разсърдвам се, разгневявам се’ и др.

Специално внимание изисква любопитната румънска конструкция a-i 
veni cuiva musca la nas букв. ‘идва ми мухата на носа’, ‘изпадам в силно раз-
дразнено състояние, силно се ядосвам, разсърдвам се’, арум. l’ intră tu nărî 
букв. ‘влизам в носа’ (Papahagi 1908: 148), арум. ca aţél cu músca pri náre ‘като 
този с мухата на носа’ (DDA: 717) и бълг. диал. кацнала му е муха на носа 
‘случи му се някаква неприятност’10. Тези изрази отвеждат до народната енто-
мология и старите представи за душата. Характерният за западнославянски-
те езици и западните източнославянски говори модел МУХА НА (В) НОСА, 
вариант на МУХА В ГЛАВАТА, е слабо представен в балканските езици. За 
МУХА В ГЛАВАТА О. Терновска (Терновская 1984: 125) предполага, че е 
съхранен във времето „чист вариант на същински митологичен модел“, мета-
форизиращ богат ред вътрешни състояния и настроения на човека. На пръв 
поглед МУХА В НОСА има чисто битов характер на образа, но семантика-
та на някои изрази изключва това предположение – вж. трансформациите с 
компонент дявол: рум. a-i da cuiva dracul cu coada pe la nas букв. ‘дявoлът ме 
удря с опашка по носа’, ‘обхваща ме силен гняв, силно се разгневявам, много 
се ядосвам’; срв. и чеш. ten má d’abla v nose, словаш. má čerta v nose, čert mu 
sadol na nos, пол. ma diabła w nosie, както и българския израз, в който муха е 
заменена с душа: бълг. душата му е под носа ‘нетърпелив е’.

Анализът на материала налага впечатлението, че присъствието на носа в 
румънската фразеология е по-отчетливо и разгърнато представено11. Нерядко 
в българския език съответства израз с предпочитание към друг соматизъм 
при изграждането на областта източник на метафората (лице, очи, гръб и др.).

Образно-ситуативната мотивираност на фразеологията е свързана пряко 
със светоусещането на езиковия колектив. Източници за културната интер-
претация на езиковите факти стават фрагменти от различни културни кодове, 
което извежда на преден план необходимостта към езиковия материал да бъ-
дат привлечени различни типове знания, осигуряващи достъп до мотивация-

10 Срв. още алб. I hüni ndεr hunde букв. ‘влизам в носа’, ‘изпадам в силно раздразнено 
състояние’, гр. του μπήκε στη μύτη ‘влиза му в носа’ (Papahagi 1908: 148), μου μπήκε στα 
ρουθούνια (στο ρουθούνι) букв. ‘влезе ми в ноздрите (ноздрата)’, ‘стана ми досаден’ (Солун) 
(ΠΝΑ 70).
11 За някои от изразите с компонент нос изобщо не съществува български съответник, вж. 
освен примерите в текста още изразите за вторично именуване на пиянството в румънския 
- a umbla cu plosca în (la) nas, a umbla cu ţuica în nas, a fi cu ţuica-n nas, простореч. a fi cu 
băutura-n nas ‘много пия; пияница съм’ и др.
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та на единицата. Ако във фокуса на анализа се постави продуктът от взаимо-
действието между езика, социокултурния фон и човека, във вида, в който го 
откриваме в живата речетворческа дейност, ще стане видимо как членовете 
на езиковата общност се ориентират в езиковата реалност, какъв физически и 
ментален опит (социални и морални ценности, стандарти, стереотипи, мито-
логия, ритуали и други културни източници) активират съзнателно или под-
съзнателно в различните дискурси. Между семантиката и когнитивно-дис-
курсивното пространство, превърнато в източник на фраземообразуването 
и среда за съществуване на значението, има закономерни отношения, които 
трябва да бъдат описани и обяснени.

Налага се идеята, че соматичната фразеология крие ярки специфики в 
модела на езиковото претворяване на балканския свят чрез семиотизирането 
на човешкото тяло. Задълбочени екипни проучвания в балканското езиково 
пространство биха открили големи възможности пред когнитивно-културо-
логичните изследвания.

СЪКРАЩЕНИЯ
алб. – албански
арум. – арумънски
бълг. – български
рум. – румънски
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