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КЪМ ВЪПРОСА ЗА СТИЛИСТИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ 
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Abstract: The paper discusses the inventory of usage labels used in dictionaries 
of Bulgarian idioms and outlines some possible directions for its optimisation such as 
redefinition of the traditional labels книж. (literary) and разг. (colloquial), incorporation of 
labels characterizing positive attitude and elimination of some less informative labels.
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Фразеологичните речници на българския език1 – независимо от различи-
ята в конкретните цели, в обема и принципите за подбор на включения в тях 
езиков материал – имат някои общи черти, които са от значение с оглед на 
интересуващия ни тук въпрос. Така, от една страна, те се основават на сходно 
разбиране за фразеологизмите като устойчиви, разделно оформени, но семан-
тично неделими единици, отличаващи се с експресивност, а от друга, при 
представянето на стилистичните им особености следват с малки отклонения 
подхода, очертан в първия от тях (ФРБЕ). В рамките на този подход фразео-
логичните единици (нататък ФЕ) се характеризират чрез бележки (наричани 
във ФРБЕ и РУС стилистични бележки, а в НФР, ФСР, ФР и ФРп – квалифика-
тори) спрямо следните параметри: а) употреба вън от сферите на книжовния 
език, б) стилова специализация, в) емоционално-експресивна оцветеност, и г) 
историческа перспектива.2 Без бележка се отразяват единиците, определяни 
като разговорни, с аргумента, че повечето ФЕ в българския език (или в съ-
ответния речник) „са разговорни“ (ФРБЕ: 34; ФР: 9) или че се характерни за 
„разговорния стил на книжовния език“ (РУС: 98), „разговорния стил на езика 
ни“ (НФР: 24), „разговорния пласт на езика“ (ФСР: 7), „разговорната реч“ 
(МФР: 34), „битово-разговорната реч“ (ФРп: 7).

1 Коментираните тук речници са представени в списъка с източници.
2 На същите параметри се основава характеристиката на думите и ФЕ в Речник на 
българския език, където обаче се отразяват и отклоненията по отношение честотата 
на употреба на думите. Оценката на ФЕ спрямо този параметър е затруднена поради 
твърде ниската им фреквенция по принцип, което обяснява отсъствието му в повечето 
фразеологичните речници. От разглежданите тук той намира спорадично отражение 
само във ФСР (чрез бележката рядко).
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Репертоарите от бележки, чрез които се представят характеристиките на 
ФЕ спрямо посочените по-горе параметри, съвпадат в значителна степен, срв.:

а) диал. (ФРБЕ, РУС, НФР, ФР, ФСР, МФР, ФРп), жарг. (ФРБЕ, РУС, 
НФР, ФР, ФСР, МФР, ФРп), нар. (ФСР, НФР), простонар. (ФСР); простореч. 
(ФРБЕ, НФР, ФР, МФР, ФРп);

б) канц. (НФР), книж. (ФРБЕ, РУС, НФР, ФР, ФСР, МФР, ФРп), нар.- 
поет. (ФРБЕ, РУС), полит. (ФР), публ. (НФР, ФР), ритор. (ФРБЕ, НФР, ФСР, 
МФР), търж. (НФР), фолкл. (НФР, ФР, ФРп);

в) вулг. (ФРБЕ, РУСБЕ, НФР, ФР, ФСР, МФР), грубо (ФРБЕ, РУС, ФСР), 
евф. (ФРБЕ, НФР, ФР), ирон. (ФРБЕ, РУС, НФР, ФР, ФСР, МФР, ФРп),  
неодобр. (ФРБЕ, РУС, ФР, ФСР, МФР, ФРп), поет. (ФСР); подигр. (ФРБЕ, 
НФР, ФР, ФСР, МФР, ФРп), пренебр. (ФРБЕ, НФР, ФР, ФСР, МФР, ФРп),  
руг. (ФРБЕ, НФР, ФР, ФСР), укор. (ФРБЕ, НФР, ФР, МФР), шег. (ФРБЕ, РУС, 
НФР, ФР, ФСР, МФР);

г) нов (РУС, НФР), остар. (ФРБЕ, РУС, ФСР, ФРп), старин. (ФСР).
Сравнението показва, че по-съществени различия се наблюдават при бе-

лежките, отразяващи специализацията на ФЕ в сферите на книжовния език. 
Трябва да се отбележи обаче, че с изключение на книж. (присъстваща във 
всички речници) останалите бележки се прилагат твърде ограничено, а поня-
кога непоследователно или по подразбиране, т.е. без да бъдат експлицирани 
съответстващите им характеристики, което поставя под въпрос тяхната необ-
ходимост и полезност. Така въведената във ФРБЕ по подразбиране бележка 
ритор. се използва „наред с бележката книж. в редки случаи“ (ФРБЕ: 34), 
срв. вадя меч, преселвам се във вечността, но липсва при подобни ФЕ като 
светая светих или удря/удари дванадесетия час, илюстрирани с примери, 
който ясно свидетелстват за приповдигнатостта, съпътстваща употребата им: 
Сърцето ми е чуждо за света / подобно древен храм в развалини, / и тайните 
си пази то ревниво / в света светих на свойте глъбини. (П. П. Славейков, Сън 
за щастие); Другари, горе челата! Дванадесетият час на борбата е ударил… 
(К. Ламбрев, Средногорски партизани). Спорадично тази бележка се среща и 
в МФР, но съответстващата ѝ характеристика (също без да бъде експлицира-
на) се разглежда като тип експресивност наред с вулгарността, ироничността 
и т.н. (МФР: 30), което не е лишено от известно основание. Проблематични 
са и бележките нар.-поет. и фолкл., тъй като сигнализират по-скоро произхо-
да, а не сферата на актуалната употреба на съответните ФЕ, срв. в потайна 
доба, която в предговора на ФРБЕ е посочена като пример към бележката 
нар.-поет., използвана при „фразеологизми, характерни за народно-поетич-
ната реч“ (ФРБЕ: 35), но e илюстрирана в посветената ѝ речникова статия с 
откъси от авторски художествени текстове.

Що се отнася до бележката книж., в речниците, експлициращи съот-
ветстващата ѝ характеристика (ФРБЕ, РУС, ФСР и МФР), тя се обвързва с 
книжния произход на ФЕ (във ФРБЕ с уговорката, че като книжни не се от-
белязват проникналите по книжен път единици, използвани в разговорния 
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стил на интелигенцията (ФРБЕ: 34) и употребата им „в по-изискания стил“ 
(ФСР: 7) или „в писмените стилове – в официално-деловия, публицистичния, 
художествения“ (МФР: 32). Наличието в издадените към края на миналия и 
началото на настоящия век фразеологични речници на единици, появили се и 
използвани предимно в медийната сфера, като напр. десета муза, пишещото 
братство, лов на вещици, представени с бележката книж., от една страна, 
и въвеждането на бележката публ., от друга, подсказват необходимостта от 
прецизиране на характеристиката, отразявана от бележката книж., в посоката 
частично набелязана от ФСР, т.е. като се обвърже не толкова с хоризонталната 
(функционалностиловата) специализация, колкото с вертикалната диферен-
циация на изразните средства в нейния висок диапазон.

Емоционално-експресивната оцветеност на ФЕ се представя във фра-
зеологичните речници чрез сравнително обширен набор от бележки, които 
по правило се въвеждат по подразбиране, а сред съответстващите им харак-
теристики (ако изключим шег.) липсват положителни3. Това по всяка веро-
ятност се дължи на факта, че в рамките на образно-експресивната фразео-
логия преобладава негативната оценъчност. В съвременната фразеографска 
практика обаче положителните оценъчни отношения, макар и изразявани от 
относително по-малък брой ФЕ, също намират отражение, срв. напр. опози-
тивните двойки бележки, с които се борави в чешкия Slovník české frazeologie 
a idiomatiky (2. изд. 2013): přízn. / nepřízn. (доброжелателно / недоброжела-
телно), pochv. / hanl. (похвално / ругателно), obdiv. / pohrd. (изразяващо възхи-
щение / пренебрежително), žert. / posm. (шеговито / подигравателно), mazl. 
/ zhrub., vulg. (гальовно / грубо, вулгарно). Положителната и отрицателната 
оценъчност също така се отразяват последователно (само че в самостоятелна 
зона на речниковата статия) и в Большой фразеологический словарь русского 
языка (2006), напр. КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА кто Бездушный бюрократ, 
чинуша, формалист […] Говориться с неодобрением […].

Чрез обособяването на диалектните, жаргонните и просторечните фразе-
ологизми, от една страна, и на разговорните – от друга, във фразеологичните 
речници се очертава границата между некнижовните и книжовните единици, 
употребявани в сферата на спонтанното неофициално (битово и професио-
нално) устно общуване. Принадлежността на разговорните ФЕ към инвента-
ра от изразни средства на книжовния език, и по-конкретно на неговата уст-
но-разговорна форма4, е изрично изтъкната само при въвеждането на съответ-

3 Във ФРБЕ спорадично се среща бележката гальов., напр. при дясна ръчица, но не е 
представена нито в предговора, нито в списъка със съкращения.
4 В българската езиковедска литература тази форма бива терминологично определяна 
по различен начин – като книжовно-разговорна реч, разговорен стил, разговорна реч, 
неофициална книжовна разговорна реч, битово-разговорна реч, същинска книжовна 
разговорна реч (по-подробно във връзка с проблематиката на българската устна реч вж. 
напр. Тишева 2013: 19 – 30).
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ната бележка в РУС5 и в увода към МФР6, но подобно разбиране имплицитно 
присъства и в останалите речници, за което свидетелстват употребяваните по 
подразбиране термини „разговорен стил“ и „битово-разговорна реч“, както и 
формулировки от типа на „В Речника е обхваната колкото е възможно по-пъл-
но разговорната и просторечна фразеология, изобщо фразеологията, присъща 
на разговорната реч“ (ФРБЕ: 19) или „Поради ярката си експресивност те 
[жаргонните ФЕ, характеризирани на с. 9 наред с диалектните чрез употреба-
та си в „извънлитературната реч“] бързо навлизат в разговорната реч и стават 
част от нея“ (ФР: 5).

Тук няма да обсъждам въпроса за разговорната фразеология и нейните 
граници, само ще откроя един проблематичен момент, свързан с това, че ФЕ, 
маркирани във фразеологичните речници чрез „значещото“ отсъствие на бе-
лежката разг., демонстрират съществени различия в употребата си, срв. напр. 
следните групи фразеологизми:

вземам страна; намирам се/стоя на кръстопът; поставям на карта 
(нещо); поставям пред свършен факт (някого); протягам ръка (някому); 
стоя в сянка; чашата на търпението ми прелива;

на драго сърце; излиза ми солено; идва ми до гуша; изчервявам се като 
рак; натривам носа на някого; преливам от пусто в празно; сърби ме езика;

надувам гайдата, правя евала (на някого), удрям кьоравото, хиля се 
като пача, хлопа ми дъската, хвърлям топа, чавка ми е изпила акъла, чеша 
си езика.

ФЕ, представени в първата група, са характерни не само за сферата на 
всекидневното битово и професионално устно общуване, но и за офици-
алната, при това не само устна, но и писмена комуникация, което косвено 
потвърждават и някои от примерите, включени в илюстративния материал 
към съответните речникови статии във ФРБЕ, срв. напр. Днес са поставени 
на карта върховните интереси на българския народ, неговата национална 
чест и национално достойнство (Димитров, Г. До отечественофронтовска 
България. С., 1945); Дали поради липса на сценарни възможности, дали по-
ради известно безразличие – тя [артистката] не успява да се наложи и стои в 
сянка (в. „Народна култура“). Поради това във функционално-комуникативен 
аспект тези единици не се различават твърде много от някои изрази, имащи 
според фразеологичните речници книжен характер, като напр. държа корми-
лото, имам дар слово, повдигам завесата, плувам срещу течението, чета 
между редовете, вземам за чиста монета.

5 Срв. още: „разговорните УС като част от разговорната фразеология принадлежат към 
книжовните изразни средства на езика, свързани предимно с устното битово общуване. 
Те задоволяват нуждата от образно-експресивна характеристика на действия, признаци, 
предмети“ (Кювлиева-Мишайкова 1986: 74).
6 Срв. „Разговорната фразеология не нарушава нормите на книжовния език и носи всички 
характерни черти на разговорния стил“ (МФР: 30).
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Употребата на единиците от втората и третата група е ограничена пре-
димно в сферата на неофициалната устна комуникация, но само тези от тре-
тата група са носители на снизена образност и емоционално-оценъчни отно-
шения, които влизат в противоречие със социално обусловените норми, опре-
делящи „добрия тон“ в общуването, и/или включват в състава си некнижовна 
дума. Бегло очертаните различия между примерите от втората и третата група 
изпъкват и в рамките на характерните за фразеологията синонимни серии, 
напр. заминавам си от тоя свят, лягам в гроба и изпъвам краката, хвърлям 
топа, и вариантни редове, напр. пъхам си носа и пъхам си гагата, сече ми ума 
и сече ми пипето, не ме е грижа и не ме е еня.

Ще обърна внимание и на факта, че между ФЕ от типа на представените 
в третата група и ФЕ, маркирани във фразеологичните речници с бележ-
ките простореч.7 или простонар.8, като напр. запълвам трапа, живея бей 
гиби, мижи да те лажем, мятам един кьотек, хваща ме бъз и под., не се 
наблюдават съществени различия по отношение на условията, определящи 
употребата им. И в двата случая става дума за фразеологизми, използвани 
в неофициални ситуации, при които „добрият тон“ и книжовноезиковите 
норми не са определящи за комуникативното поведение, а отклоненията от 
тях (грубата експресия, принизената образност – от една страна, и наличи-
ето на некнижовна дума или форма – от друга) са уместни и функционал-
но адекватни спрямо комуникативните намерения на общуващите. Поради 
това като проблематично бих определила и отнасянето на ФЕ от третата 
група – макар и с функционалното ограничение, сигнализирано от „значе-
щото“ отсъствие на бележката разг. – към инвентара от изразни средства на 
книжовния език9.

7 Във ФРБЕ, НФР, ФР тази бележка се въвежда по подразбиране и с нея се характеризират 
единиците, които имат наддиалектна употреба, но съдържат диалектни думи или форми. 
Според увода към МФР „просторечната фразеология е наддиалектна, но не влиза в 
състава на разговорния стил поради особености, които нарушават неговите норми“ (МФР: 
31). В студията към РУС към просторечните фразеологизми се отнасят и единиците, 
характеризиращи се с „принизена, често груба, дори вулгарна експресивност” (Кювлиева 
1986: 75).
8 Във ФСР тази бележка „сочи по-принизена стилистична употреба“ (ФСР: 7).
9  На тази преценка, разбира се, може да се противопостави тезата за многофункционалността 
и поливалентността на книжовния език, както и за некодифицираността на книжовно-
разговорната реч и тясната ѝ връзка с некнижовните езикови формации (Русинов, Георгиев 
2000: 172, 176), но тя намира опора в една друга теза, която на съвременния етап не е лишена 
от основание, както и от авторитетни поддръжници, а именно, че независимо от широкия 
функционален обхват на българския книжовен език неговата устно-разговорна форма 
не обслужва абсолютно всички комуникативни потребности, свързани с неофициалното 
общуване (напр. потребността да се изкажа нелицеприятно, грубо или неуважително за 
някого), в тази сфера като централна се реализира разговорната реч, представляваща наред 
с книжовния език основна функционална разновидност на българския език (Гладкова, 
Ликоманова 2002: 165).
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Предложените тук наблюдения могат да бъдат отхвърлени с аргумента, 
че са субективни и че се базират на ограничен брой примери. Субективност-
та обаче неизбежно съпътства преценките, свързани със стилистичните осо-
бености на думите и фразеологизмите – както отбелязват А. Баранов и Д. 
Доброволски, стилистичната характеристика като компонент от речниковото 
им представяне в най-малка степен подлежи на операционализация и „прак-
тически всички решения в тази сфера се основават на интуицията на изсле-
дователя, на неговия индивидуален езиков опит или изхождат от съществу-
ващата лексикографска традиция“ (Баранов, Доброволски 2008: 553). Що се 
отнася до примерите, техният брой без проблем може да се увеличи, но и 
приведените са достатъчни, за да подскажат необходимостта от оптимизира-
не на репертоара от бележки, отразяващи стилистичните особености на бъл-
гарските ФЕ. В същностен аспект това предполага редуциране на бележките 
с ограничена приложимост, евентуалното допълване на бележки, отразява-
щи изразяваните от ФЕ положителни емоционално-оценъчни отношения, и 
най-вече – прецизиране на характеристиките, засягащи т.нар. разговорни ФЕ. 
Това би могло да стане например, като единиците, чиято употреба е възможна 
(уместна) в сферата както на неофициалното, така и официалното общуване 
(срв. посочените в рамките на анализа вземам страна; намирам се/стоя на 
кръстопът и под.) се обвържат с характеристиката неутрално, а останали-
те – с характеристиката разговорно, дефинирана спрямо сферата им на упо-
треба (всекидневното неофициално битово и професионално общуване), но 
без да сигнализира книжовноезикова принадлежност10, срв. използваните в 
Slovník české frazeologie a idiomatiky бележки neutr. (неутрално), отразяваща 
липсата на „ясно изразена стилистична маркираност и широката употреба 
в различни контексти“, и kol. (колоквиално), съпътстваща единиците, които 
„принадлежат към говоримия език [чеш. běžně mluvený jazyk], при това както 
към книжовния, така и към некнижовния му пласт“ (Чермак 2007: 682). Но 
и при това положение бележката разг. не би била достатъчно информатив-
на относно ситуативно уместната употреба на съответните единици, поради 
което би следвало да се обмисли и формулирането на допълнителни уточня-
ващи характеристики. Във формален аспект оптимизирането на репертоара 
от бележки изисква при въвеждането им те да бъдат ясно и непротиворечиво 
дефинирани и илюстрирани с подходящи примери.

10 Това би позволило да се изключи бележката простореч. и да се ограничи използването 
на бележката жарг., чиято информативност и ефективност по отношение на образно-
експресивната фразеология е доста ниска с оглед на факта, че „поради бързото 
разпространение на жаргонните ФЕ … понякога е трудно да се постави граница между 
разговорна и жаргонна ФЕ“ (Ничева 1987: 152). Този въпрос обаче изисква допълнително 
обсъждане.
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