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Названията на растения, т.нар. фитоними, присъстват като лексикални 
компоненти в редица български и сръбски фразеологизми1, в които те стават 
конотативни, характеризиращи значения за хора.

Разглеждането им в културното пространство ги определя като „еталони, 
стереотипи на националния светоглед“ (Маслова 2001: 90). А както е извест-
но, стереотипите представляват фрагмент от концептуалната картина на света 
в човешкото съзнание и служат като „своеобразни ориентири в количествено-
то и качественото възприемане на действителността“ (Телия 1996: 250).

Всичко това, както и констатацията, че фразеологията е „една от най-спе-
цифичните особености на всеки отделен език“ (Ничева 1987: 212), прави ФЕ 
с компоненти фитоними особено интересни в лингвокултурен план.

Целта на настоящето изследване е да се проследи ролята на българските 
и сръбските ФЕ с такива компоненти за експресивното назоваване на раз-
лични човешки качества, като се има предвид твърдението, че хората виждат 
света главно през призмата на своя роден език (вж. Недкова 2011: 38).

В този смисъл един паралел между двата езика с оглед на образните и се-
мантичните особености на български и сръбски ФЕ – еквиваленти и аналози, 
ще даде възможност да изпъкнат както общите моменти, така и характерните 
им черти, свързани с национално специфичното в бита, културата и психоло-
гията на българи и сърби.

Същевременно ще се открои и оценъчното им значение, като се очертае 
определен модел на ценностната ориентация на двата родствени етноса – по-

1 Тук употребяваме като взаимозаменяеми термините фразеологизъм и фразеологична 
единица (нататък – ФЕ).
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средством изразеното отношение към представителите на растителния свят и 
човешките качества, с които те се асоциират.

Ексцерпираните български и сръбски ФЕ са от ФРБЕ 1974 – 1975 и 
FRHSJ 1982 и съдържат като компоненти названия на разнообразни предста-
вители на растителния свят (дървета, храсти, треви, цветя, билки, плодове, 
зеленчуци и др., в това число и на техни части).

Тези ФЕ служат за експресивно назоваване на човешки качества (физи-
чески или волеви), като е нужно да изтъкнем, че идентифицирането с образи 
названия на растения и в двата езика е предимно пейоративно, т.е. преоблада-
ва отрицателната оценка за назовавания обект. Вероятно това обстоятелство 
се дължи на специфичната нагласа у човека да се търси по-скоро отрицател-
ното – твърде многообразно и мобилно по своята същност и с богата емоцио-
нална нюансираност.

Интересна и разностранна картина дава анализът на ексцерпираните бъл-
гарски и сръбски ФЕ с компоненти фитоними с оглед на образите, мотиви-
ращи семантиката им, които могат да бъдат както еднакви или близки, така и 
напълно различни. В първия случай ги определяме като ФЕ еквиваленти, т.е. 
освен еднаквата семантика, породена от наличието на еднакъв образ, при тях 
е налице еквивалентност по всички важни езикови показатели – лексикален 
състав, лексико-граматически показатели, съчетаемост, граматически катего-
рии и употребимост. Във втория случай говорим за фразеологични аналози, 
за които е характерна пълна или частична замяна на образа, който определя 
семантиката на ФЕ.

Чрез замяна на образа при тях се постига смислова еквивалентност, т.е. 
изразяване на едни и същи значения по различен начин, чрез различни образ-
ни асоциации (вж. Недкова 2011: 63 – 64).

А ето и кои човешки качества са предпочитан обект на образната номи-
нация според изследвания материал:

В българския език (нататък БЕ) и сръбския език (нататък СЕ) посред-
ством ФЕ с компоненти фитоними често пъти се характеризира злия, лошия 
човек, като идентичната семантика в повечето случаи се постига чрез иден-
тичен образ.

Например: 
в БЕ: лют като пипер(ка)/чушка; почервенял като пиперка; арнаутска 

чушка/пиперка,
в СЕ: црвен/љут као паприка.
Посочените ФЕ имат прозрачна семантика, която насочва към познава-

телния опит, придобит във всекидневния бит. Аналогията и в двата езика е с 
лютивия, парлив вкус на чушките (най-вече червените) и характера на човека, 
който силно се гневи, люти и не може да контролира емоциите си.

Със специфична национална окраска пък е българската ФЕ със същото 
значение арнаутска чушка/пиперка, която съдържа и характерен етнически 
стереотип, обобщаващ представите и отрицателното оценъчно отношение на 
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българите към албанците като хора с тежък, деспотичен характер. Така они-
мичната ключова дума, съчетана с компонента фитоним, подсилва представа-
та за отрицателните черти, за сметка на положителните, на назовавания обект.

Еднаква асоциативност с оглед на разглежданото качество, макар и със 
семантичен нюанс в значението ‘не съм добър, лош съм’, е налице в следните 
ФЕ:

в БЕ: не съм цвете/билка за мирисане,
в СЕ: ниjе цвећка/биљка за мирисање.
В тях образната мотивация се осмисля във връзка с еднаквия образ – 

фитонима цвете, който и в двата съпоставяни езика е трайно установен кон-
венционален стереотип с положителна оценъчност. Такава натовареност има 
и близкият образ – билка, който се наблюдава и в българския, и в сръбския 
фразеологичен вариант.

Чест обект на порицание в БЕ и СЕ е и глупавият човек. Колективната 
стереотипна представа за глупака, отразена в българските и сръбските ФЕ 
с компоненти фитоними, се свързва с ниската степен на способност за ин-
телектуална дейност и адекватно поведение, което се оценява неодобрител-
но – иронично. Негативната интерпретация на интелектуалните качества на 
човека и в двата езика се проявява посредством употребата на характерни 
фитогенни метафори, които оприличават човека с обекти от растителния свят 
– най-често с дървото изобщо или с различни видове дървета или храсти.

Например:
в БЕ: дървена/букова глава,
в СЕ: букова/дубова, храстова глава, човек дренове главе, 
където „дървената“ метафора внушава определено сходство между чо-

вешката глава и дървото по външни физическа качества – твърдост, неподат-
ливост към чуждо въздействие, поради което и в българското, и в сръбското 
езиково съзнание се свързва предимно с отрицателния експресивен знак. От 
друга страна, такова идентифициране може да се обясни и с по-късното кул-
турно влияние на християнската религия, в която Дървото на познанието се 
превръща в източник на злото (респективно на глупостта) (вж. Недкова 2011: 
51).

И все пак от примерите става ясно, че в двата езика са налице и опре-
делени различия. Възникналите представи за глупав човек в БЕ са или във 
връзка с дървото изобщо, или с бука – като много разпространено дърво у 
нас, което закономерно мотивира и съответната образна асоциация (Недкова 
2011: 49 – 51).

За СЕ пък се установява по-разнообразна асоциативност, свързана и с 
други характерни образи – дърво, бук, дъб, дрян, храст, което в тези случаи 
демонстрира една по-отдалечена от българския конвенционален модел пред-
става.

Очевидно решаващи за възникването на едни или други ФЕ са натрупа-
ният физически опит и чисто прагматични нагласи към заобикалящия свят, 



359

когато езиковото пресъздаване на ситуации, свързани с живота на хората от 
различни етноси, се превръща в ценен източник за народния светоглед.

Сред изследваните ФЕ и в двата езика с висока честота на употребата са 
устойчивите сравнения, които служат за изобразяване на ‘много пиян човек’.

Изразяването на едно и също значение в случая обаче се постига чрез 
различни образи, които могат да бъдат определени като национално специ-
фични, тъй като са характерни за единия, а не се срещат в другия език.

Например в БЕ предпочитани образи са названията на различни плодове 
или зеленчуци:

срв. пиян като краставичка/крушка/тиква, а в СЕ – названията на дър-
вета: пиjан као дрво/клен.

Пълно припокриване на образа е налично единствено при ФЕ:
в БЕ: пиян като пън,
в СЕ: пиjан као пањ.
Въпреки установените различия в конкретните образни асоциации в БЕ и 

СЕ постигането на едно и също значение чрез тях свидетелства за близка или 
еднаква оценъчност, адекватна на утвърдената система от морални норми и 
оценки на българи и сърби – силно отрицателно отношение към пиянството, 
градиращо от неодобрително до иронично.

Отрицателно-иронично в двата езика е и отношението към нахалния чо-
век, който се меси във всичко, без да има основание за това.

Например:
в БЕ: на всяка манджа/чорба/гозба меродия; на всяко гърне меродия,
в СЕ: свакоj чорби миродиja; бити миродиja у чему.
Емоционалното въздействие на тези ФЕ се дължи на ярката им и същев-

ременно прозрачна образност, свързана както с ключовия образ фитоним 
(меродия), така и с представата за традиционни български и сръбски храни 
(чорба, манджа) с етномаркиращи, но и с характерни за Балканския регион 
като цяло свойства.

Интересен случай в БЕ и СЕ представляват и ФЕ, с които се утвърждава 
липсата на някакво отрицателно човешко качество.

Например изразяването на значението ‘не съм луд’ в двата езика се пос-
тига чрез фразеологични аналози:

срв. в БЕ: не съм пил татул; не съм ял лудото биле,
в СЕ: нисам пао с крушке, 
в които образите, макар и далечни, са в някаква степен логически съот-

носими (като фитоними). Това и обезпечава смисловата им еквивалентност, 
т.е. изразяването на едно и също значение по различен начин чрез различни 
образни асоциации.

Ако българските ФЕ в случая обаче имат прозрачна семантика, която се 
интерпретира еднозначно като резултат от определена ситуация (приемането 
на отровна субстанция на билкова основа уврежда здравия разум), то сръб-
ската ФЕ с аналогично значение е съвсем неясна от синхронна гледна точ-
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ка. Образът в нея (фитонимът круша) може да бъде разшифрован единствено 
чрез диахронен анализ. Според сръбските народни вярвания крушата (за раз-
лика от ябълката ) се възприема като „лошо“ дърво, свързано със злите сили 
– демони, дяволи, вещици (вж. Чайканович 1936). От тук и връзката между 
възприетия образ и значението на сръбската ФЕ, която можем да определим 
като национално специфична (за сравнение в българските народни вярвания 
крушата е дърво с предпазваща от злото функция).

За да обясним установените различия между посочените ФЕ аналози, би 
трябвало да изтъкнем наличието на двата основни фактора, които ги опре-
делят – обективни и субективни (вж. Гак 1997: 55). Ако обективният фактор 
– това са природните и културните реалности, свойствени за едната страна 
и отсъстващи в другата, то субективният фактор се проявява в наличието на 
произволна избираемост, когато едни и същи реалности, еднакво характер-
ни за двете култури, намират различна трактовка във фразеологията на двата 
езика.

Във връзка с това са и наблюдаваните изменения във вътрешната фор-
ма на тези ФЕ като свидетелство за наличието на определена междуезикова 
асиметрия между тях. А както е известно, вътрешната форма това е образът, 
залегнал в основата на названието и отразяващ един или няколко от призна-
ците на назовавания обект, посредством който, от една страна, се облекчава 
обективирането на формираното понятие за обекта, а от друга – се насочва 
и активизира мисълта на възприемащия към разбиране същността на назо-
вавания обект (вж. Русев 1989: 82). Освен това вътрешната форма на сло-
весния знак насочва към творческия характер на номинацията, към нейната 
субективност или обективност, както и към националните, историческите и 
културните особености на мисленето и светогледа на дадения народ, който, 
благодарение възможностите на езика, е в състояние словесно да разчленява 
и класифицира заобикалящата го действителност.

Ето защо в различните езици в качеството си на основа на назоваването 
могат да бъдат избрани различни черти на една и съща номинация, по силата 
на която се образуват различни по външна и вътрешна форма ФЕ. Такива ФЕ 
изграждат националнокултурното своеобразие на дадения език.

Настоящото изследване като цяло установява и наличието на редица ФЕ 
с компоненти фитоними за характеризиране на различни други човешки ка-
чества (положителни или отрицателни), които се срещат в единия език, но са 
без аналог в другия. Ще илюстрираме с някои примери богатата галерия от 
традиционни образи фитоними в двата езика.

Например:
в БЕ: неодялано дърво ‘простак, дебелак’,
рошав като кукуруз ‘много рошав’,
като фидан в градина ‘за много хубава девойка’,
наглед като тиква на плет ‘много грозен’,
надут като праскова ‘много надут’ и др.,
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в СЕ: го као шипка ‘много гол, беден’,
jак као храст ‘много здрав’,
екзотична биљка ‘необикновен, нестандартен човек’,
обучен као липа ‘хубаво облечен’.
Сами по себе си тези ФЕ са безспорно интересни, защото съдържат раз-

нообразни стереотипи, които насочват към характера и мотивацията за съот-
ветната образна асоциация и са определящи за различията в националното 
световъзприемане на българи и сърби. Те обаче остават извън обсега на на-
стоящото изследване поради невъзможността да се сравняват смислово.

В резултат на проведения съпоставителен анализ между български и 
сръбски ФЕ с компоненти фитоними можем да направим следните изводи:

1. В разглежданите езици такива ФЕ се отличават със значителна про-
дуктивност, като анализирането им в лингвокултурен план дава възможност 
да се проследи ролята им за експресивното назоваване на различни човешки 
качества.

2. Идентифицирането с образи названия на растения и в двата езика е 
предимно пейоративно, т.е. преобладава отрицателната оценка за назовава-
ния обект.

3. Паралелното разглеждане на български и сръбски ФЕ с компоненти 
фитоними ги определя като еквиваленти или аналози. С оглед на това обра-
зите, мотивиращи семантиката им, могат да бъдат както еднакви или близки, 
така и напълно различни.

4. Въпреки някои установени различия в образните асоциации като цяло 
се наблюдава предимно съвпадение на възприетите метафорични модели и 
ценностни ориентации в двата езика.

5. Анализът на българските и сръбските ФЕ с компоненти фитоними на-
сочва към една приблизителна ценностна скала, съответстваща на утвърдена-
та система от морални норми и оценки на българи и сърби. Според нея сред 
най-отрицателните човешки качества са злобата, глупостта, нахалството, 
пиянството.

6. Наличието на сходни или идентични образи в двата езика се основава 
на близостта им на общославянска и балканска основа. Установените разли-
чия пък трябва да се разглеждат като следствие от различния бит, натрупан 
физически опит и традиции на двата народа, които внасят специфичен на-
ционален колорит в картините на света, изградени в езиковото съзнание на 
българи и сърби и проявени чрез езика им.
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