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СОМАТИЧНИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, ПРЕДСТАВЯЩИ 
КОНЦЕПТУАЛНОТО ПОЛЕ НА ЕМОЦИИТЕ  

В БЪЛГАРСКИЯ И АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

Abstract: In every language there is a unique system of local and temporal images. The 
analysis and interpretation of this system give us important information about the cultural 
identity of the language societies. An element of prime importance is the somatic code which 
represents the cultural-linguistic information about the separate individuals and their bodies. 
The importance of the somatic code is based on the ancient specific feature of the human 
mind which is the anthropomorphism. Due to the anthropomorphic principle of coding the 
information about the reality and the humans, somatic phraseologisms have occurred.
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Соматичните фразеологизми (СФ) като антропоморфни образувания, 
предаващи соматичния културен код, представят съвкупността от истори-
чески, културни, социално-битови знания за човека, неговата емоционална, 
ментална, трудова, социална дейност.

В концептуалното поле на емоциите доминираща роля имат фразеоло-
гизми, съдържащи номинация на вътрешни органи, обединени от концентра-
цията към вътрешния свят на човека, неговите емоционални състояния, свой-
ства, ментална характеристика.

Особена функционална роля в отражението на различните аспекти от би-
тието трябва да признаем на органа сърце, на който в наивната езикова кар-
тина на света традиционно се отрежда място на основен орган на жизнената 
дейност на човека, където са съсредоточени неговите емоции и духовен жи-
вот. Както подчертава Ю. А. Долгополов, „рефлекторните реакции на сърцето 
на всевъзможни емоционални преживявания е отдавна забелязано от хората и 
е послужило за логична основа за създаване на разнообразни фразеологични 
изрази, представящи съответните значения“ (Долгополов 1973: 151).

В основата на метафоричния пренос във фразеологичните единици (ФЕ) 
с лексемата сърце лежат архетипи и митологеми, които регулират метафорич-
ната употреба. Тука работи параметърът горе – долу. Емоциите се асоциират с 
характеристика по вертикала и хоризонтала, затова спокойствие – неподвиж-
ност по тази скала е нулева координата, положителните емоции са свързани 
с движение нагоре, а отрицателните – с движение надолу. При изследването 
на символите, образите, митологемите, свързани със сърцето, се установява, 
че то не е само вместилище на емоции. Сърцето е център на кръг, от който 
може да излизат безконечен брой радиуси, затова сърцето е център на живота 
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въобще: физически, психически, духовен, душевен. Така на сърцето се при-
писват всички функции на съзнанието, мисленето, волята, тъй като то приема 
решенията. 

Символът на сърцето в религията също е подчертано важен, защото в 
него е изразен съкровеният център на личността. В сърцето има нещо непо-
нятно, непроницаемо, тайнствено, скрито. В Новия завет е казано, че с по-
мощта на сърцето ние съзерцаваме Бог. От една страна, сърцето е точка на 
съприкосновение с Бог, орган, установяващ интимна връзка с него, а от друга, 
то е източник на греха, на тъмните сили.

Една и съща митологема архетип на сърцето може да лежи в основата 
на ФЕ, употребявани за оценка на човека, на неговите вътрешни качества, на 
различни обекти на света и на отношението на човека към тези обекти. С по-
мощта на фразеологизми с компонент сърце може да се опише почти целият 
свят.

По признание на изследователите сърце в съответствие с общоевропейс-
ките представи е главен орган на любовта. Във функционален аспект кон-
цептуалното поле любов се оказва широко представено с помощта на метафо-
рични изрази с думата сърце, образуващи следните семантични редове:

Влюбвам се, обиквам някого
бълг.: влиза/ляга/пада/остава ми в/на сърцето 1. ‘много ми харесва ня-

кой и се влюбвам в него’; 2. ‘много ми харесва нещо и го желая’
нося в сърцето си 1. ‘обичам някого със съкровено, свято чувство’; 

2. ‘пазя свято нещо, бдя над него, милея за него’
тегли ме/влече ме/тегне ми сърцето 1. ‘изпитвам любов към някого, 

обичам някого’; 2. ‘изпитвам силно желание за нещо, влечение към нещо’
англ.: give one’s heart to smb. ‘влюбвам се, увличам се по някого’
lose one’s heart ‘влюбвам се’

Домогвам се, завоювам нечия любов
бълг.: вземам/грабвам/спечелвам/завладявам/пленявам сърцето (на няко-

го) ‘спечелвам любовта, симпатията на някого, омайвам някого’
врязвам се в сърцето (на някого) ‘спечелвам любовта, симпатията на ня-

кого’
измествам (някого) от (нечие) сърце ‘правя така, че някой, който е оби-

чал друг да се влюби в мен’
англ.: win smb.’s heart ‘спечелвам любовта на някого, покорявам нечие 

сърце’.

Фразеологични единици с лексемата сърце може да представят широк 
спектър от чувства. Във вторичното си значение то служи за концептуализа-
ция и на други емоционални състояния. Например:
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Радост, задоволство
бълг.: ще ми изскочи/изхвръкне/се пукне/се пръсне сърцето ‘изпитвам 

силно вълнение от радост, страх, нетърпение’
дойде/падна/легна/ми сърце на място 1. ‘изпитвам задоволство, драго 

ми е, че се е изпълнило някое мое желание’; 2. ‘възвръщам нормалното си 
душевно състояние’

мед ми капе на сърцето ‘много ми е приятно и драго от нещо’
напълва/стопля ми се сърцето (от нещо) ‘изпитвам голямо задоволство’
англ.: be light of heart ‘весело ми е на сърцето; радостен съм’
do smb.’s heart good ‘радвам, доставям вякому удоволствие’
in (good) heart 1. ‘плодороден, богат’; 2. ‘в добро настроение съм’.

Дотук става дума за позитивни емоции, но нека да обърнем внимание 
и на участието на СФ за представяне на негативни емоционални състояния. 
Можем да ги причислим към симптоматичните метафори, тъй като те са обра-
зувани въз основа на реален телесен опит. В състояние на страх, безпокойство 
човек получава учестено сърцебиене или рязко спиране на сърцето. Много 
логично е представена и версията за персонифицираното поведение на сър-
цето, което от страх извършва неочаквано придвижване и „пада в петите“.

Страх, безпокойство
бълг.: с примряло/със свито/стегнато/замряло/стиснато сърце ‘с без-

покойство, с тревога, със страх, че може да се случи нещо’
изстива ми/обръща ми се/преобръща ми се/премята ми се/подскача ми 

сърцето ‘силно се изплашвам’
пада/падна ми сърцето в петите/гащите ‘обзема ме страх’
стяга/свива ми се сърцето ‘намирам се в притеснено, тревожно състоя-

ние’
англ.: have one’s heart in one’s boots ‘сърцето ми е в петите, умирам от 

страх’
one’s heart leaped into one’s mouth/throat ‘здравата съм се уплашил’
out of heart 1. ‘неплодороден, изтощен’; 2. ‘потиснато настроение’
bring smb.’s heart into his mouth ‘изплашвам някого до смърт’.

Фразеологични единици, образувани със симптоматични метафори на 
базата на реални физиологични усещания, влизат и в концептуалното поле 
мъка, страдание.

Мъка, страдание
бълг.: червей ми гризе/яде сърцето ‘мъча се, безпокоя се от нещо, тре-

вожна мисъл, тежка грижа’
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жегва/бодва ме в сърцето ‘внезапно изпитвам остра душевна болка, 
силна мъка’

разбива/разкъсва/скъсва ми се/боли ме сърцето ‘става ми много мъчно, 
изпитвам силна скръб’

сърцето ми се облива в кръв ‘силна мъка, страдание’
англ.: brake one’s heart ‘умирам от мъка’
eat one’s heart out ‘чезна от мъка, страдам’
lose heart ‘отчайвам се, унивам, падам духом’
one’s heart is broken ‘разбито ми е сърцето, умирам от мъка’
search one’s heart ‘душевни вълнения, тревоги’.

СФЕ с компонент сърце може да представят доста широк спектър от се-
мантични значения в състава на следните концептуални полета: 

Характеристика на човек
бълг.: имам златно сърце ‘много съм добър, състрадателен’
меко ми е сърцето ‘отстъпчив съм, милостив’
не ми трае сърцето ‘много съм нетърпелив’
имам/нося заешко сърце ‘много съм страхлив’
с открито сърце ‘откровен, искрен, прям’
с широко сърце ‘безгрижен, спокоен’
англ.: be sick at heart ‘тъжен, унил’
a big heart ‘великодушен, благороден’
a hard heart/a heart of flint/stone ‘каменно сърце, безсърдечност’
have one’s heart in the right place ‘имам добро сърце, добър човек съм’
a heart of gold ‘златно сърце, благородно сърце’
a heart of oak ‘храбър, мъжествен’

Действия на човек
бълг.: отварям/разтварям/откривам сърцето си ‘споделям чувствата, 

мислите си с някого, казвам му всичко, което съм таил или което ме вълнува’
вземам присърце/на сърце ‘наемам се с извършването на нещо, на някак-

ва работа’
бъркам/ровя с мръсни/нечисти пръсти в сърцето (на някого) ‘искам, 

стремя се нечестно, подло да узная най-съкровените мисли, чувства на ня-
кого’

забивам/забия нож в сърцето (на някого) ‘постъпвам подло спрямо ня-
кого’

англ.: cross one’s heart ‘кръстя се, кълна се’
have smth. at heart ‘имам голямо желание’
have the heart to ‘решавам се, осмелявам се’
one’s heart goes out to smb. ‘от все сърце съчувствам на някого’
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Характеристика на ситуацията
бълг.: от все сърце ‘искрено, с най-добри чувства’
с цялото си сърце и душа ‘искрено, напълно откровено’
на драго сърце ‘с желание, с удоволствие’
с леко сърце ‘безгрижно, лекомислено’
на гладно сърце ‘преди ядене, когато съм гладен’
англ.: at/in heart 1. ‘дълбоко в себе си’; 2. ‘по същество, в действителност’
at the heart of smth./in one’s/secret heart/heart of hearts ‘в основата на нещо’
close/near to one’s heart ‘близо до нечие сърце’
from the heart ‘от все сърце’
heart and soul ‘с ентусиазъм, всеотдайно’

Немалко лексикални варианти на изследваните СФ в българския език 
възникват вследствие на взаимозаменяемост на лексеми от един предмет-
но-логически клас или едно семантично поле. Характерна е употребата на 
семантично близките думи сърце и душа, срв.: душа човек ‘много добър, бла-
городен човек’; душата и сърцето (на нещо) ‘главният организатор, вдъхно-
вител на нещо’; боли ме душата – боли ме сърцето; отварям си душата 
– отварям си сърцето. Такива ФЕ в английския език не съществуват, така 
както и фразеологизмите: the heart of Mid-Lothian ‘Единбургския затвор’; a 
Purple Heart 1. ‘пурпурно сърце (таблетки, стимулиращо лекарство)’, 2. ‘Пур-
пурно сърце – орден за храброст’ (амер.) не съществуват в българския език. 

ФЕ с лексемата heart в английския език са два пъти по-малко на брой от 
българските фразеологизми. Освен това в омонимичните връзки на английс-
ките фразеологизми само едно от значенията е свързано с чувства и емоции, 
което се дължи на национално-културния етикет на англичаните. При „сдър-
жаните“ англичани демонстрирането на каквито и да било чувства е знак за 
лошо възпитание, лош вкус и нисък социален статус.

Физиологически сърцето е много тясно свързано с емоционално-психи-
ческото състояние на човек и затова представата за сърцето като център на на-
шите емоции е основана на рефлекторната реакция на този орган на различни 
видове нервно-психически стимули и свързаните с това реално възникващи 
при човека физиологични усещания. Това е основа за възникване на еквива-
лентност между СФЕ в двата езика.

Независимо от някои структурни различия и самобитност на СФЕ с ком-
понент сърце в българския и английския език се наблюдава значително сход-
ство на семантичните полета и асоциативната употреба. Това е напълно зако-
номерно – сърце съсредоточава и отразява цялата богата гама на човешките 
чувства и преживявания, поради което възникват голямо количество сходни 
СФЕ в двата езика.

Състояние на силно вълнение характеризират и ФЕ с компонент нерви. 
Те се отнасят към едно семантично поле, тяхната номинация се опира на една 
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образна представа. Нервните клетки способстват за контрол над емоционал-
ното състояние на човек и неговото разумно поведение. „Изпуснем“ ли си 
нервите, губим и контрола над поведението си.

Например: бълг.: не ми издържат нервите 1. ‘изпадам в състояние на 
силно вълнение, гняв, раздразнение’; 2. ‘на предела на силите си съм, много 
съм уморен’

изпускам/изтървавам си нервите ‘изпадам в силно раздразнение, силно 
се ядосвам, разгневявам, вбесявам и преставам да се владея, да се сдържам’

късам/опъвам си нервите ‘до краен предел се ядосвам, нервирам’
нямам нерви ‘не мога повече да издържам на силни душевни и нервни 

напрежения’
хваща ме нервата ‘изпадам в силно раздразнено състояние, силно се 

ядосвам, разгневявам’
англ.: get on smb.’s nerves; set smb.’s on edge ‘лазя някому по нервите, 

дразня някому’
loose one’s/the nerve ‘изплашвам се, изгубвам смелостта си’
one’s nerves are on edge ‘нервите не са наред, нервно състояние’
one’s nerves will crack ‘нервите ми няма да издържат’.

И в двата езика имаме силно изразена негативна конотация в едно образ-
но поле. Българските ФЕ са тройно повече на брой и са с изключително го-
ляма вариативност. Тук срещаме английския фразеологизъм be the nerve and 
soul of smth. ‘сърцето и душата съм на нещо’. Независимо от употребата на 
лексикалните единици сърце в българския и нерви в английския семантиката 
е идентична и не се променя.

Следва да отбележим номинацията и на още два органа на човек, участ-
ващи в представянето на емоционалния свят на човека: 

гърди
бълг.: засяда ми/ляга ми буца в гърдите ‘внезапно изпитвам силна мъка, 

остра душевна болка’
лежи ми на гърдите ‘измъчва ме, безпокои ме, потиска ме нещо’
англ.: make a clean breаst of smth. ‘казвам си всичко, изливам си душата, 

правя пълни самопризнания’
get smth. off one’s chest ‘казвам си го и ми олеква, облекчавам си душата’

и жлъчка
бълг.: пука ми се/спуква ми се жлъчката ‘силно се изплашвам, обзема 

ме страх’
изливам си/излея си жлъчката ‘давам израз на недоволство, яд, омраза 

спрямо някого’
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англ.: gall and wormwood ‘силно неприятен’.

Това са всички съществуващи ФЕ, употребени с лексемите гърди и 
жлъчка. Само в българския се среща фразеологизмът бия/тупам се в гърди-
те ‘хваля се, самоизтъквам се’, който не е пряко свързан със семантичния ред 
чувства и емоции. 

Прави впечатление, че ФЕ между двата езика са в антонимична връзка 
безпокойство – облекчение. Това също се дължи на народопсихологията и 
донякъде на социалната среда, в която живеят двата етноса. 

Важно е да се подчертае, че тази семантична група е представена от 
фразеологизми с номинация на вътрешни органи: сърце, нерви, жлъчка. Из-
ключение прави съществителното гърди. От общите концептуални полета в 
българския и английския език се доказва, че сърцето е център, където са съ-
средоточени всички чувства и емоции.

Друга особена характеристика е, че няма съответствие, при което един 
орган да образува една метафора. Даден орган се асоциира с различни образи 
с различна сложност.

От емпиричния материал се вижда, че соматичните фразеологизми освен 
с основната си, стереотипна, понятийна рамка, се използват в концептуали-
зацията и категоризацията на човешкия опит и в други области на битието, 
участват и в други семантични полета.

СЪКРАЩЕНИЯ

СФ – соматични фразеологизми
СФЕ – соматични фразеологични единици
ФЕ – фразеологични единици
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