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                       Добрина ДАСКАЛОВА  

 
 

 Проблемите, свързани с определянето на границите на фразеологичната 

система,  със спецификата на нейните единици и с критериите за класификацията им, 

могат да бъдат представени и коментирани в различни аспекти. В съвременната 

фразеология съществуват дискусии, при които трудно може да се постигне еднозначен 

резултат, защото мотивиращите ги спорни въпроси изискват комплексни решения. 

Част от тези въпроси могат да бъдат поставени за разглеждане върху по-широка и 

усложнена като изходни факти обективна база посредством съпоставката на сродни 

езикови системи. При такъв подход за анализ и оценка се създават предпоставки да се 

определят едновременно характеристиките на фразеологичните единици (ФЕ), 

обусловени от „своеобразното възприемане на света чрез призмата на езика и на 

националната култура” (Антонякова, 2006, 11), и съответно техните особености, 

получени като резултат от общи когнитивни и емотивни фактори, използвани за 

езиковото моделиране и представяне на действителността. Съпоставителното 

изследване позволява да се установи аналогията между източниците, а също така 

идентичността на асоциациите, свързани със задължителната семантична 

трансформация при образуването на ФЕ. При подобна оценка интересна и съществена 

е речевата реализация на тези единици, защото се основава на знания и практически 

умения, получени чрез взаимодействието на два родствени езика. В резултат на това 

могат да се установят и осмислят фактите, които са обусловени от универсалността на 

моделите при структурирането на фразеологичните системи, а също да се обясни 

съотносимостта в структурата, семантиката и конкретната проява на отделни фраземи. 

Сравнението позволява да се наблюдават изоморфни характеристики и да се 

анализират паралелни зависимости и тенденции. Разширяват се възможностите и се 

обогатяват аспектите за оценка на установените в речта характеристики. Осигуряват се 

условия за проследяване на процеси, които имат отношение към изграждането на ФЕ и 

мотивират тяхната семантика, но не са  пряко зависими от националната традиция  и от 

спецификата на  езика, а са резултат от умението на човека да  внушава определени 

метафорични (по-рядко метонимични) образи при експресивното назоваване на 

предметите и явленията. Значими в случая са неговата комуникативна и езикова 

компетентност, а също така лингвокултурологичните предпоставки, обуславящи 

създаването на конкретната фразеологична система. Следователно съпоставителният 

анализ на два родствени езика дава възможност както на лингвистично, така и на 

екстралингвистично равнище да бъде установена еквивалентност, която обогатява 

теоретическите и практическите знания, нужни за комплексния подход към 

фразеологията, съответно осигурява повече и по-сигурни аргументи за решаването на 

някои от спорните въпроси.     

 Фразеологичните системи на българския и на словашкия език са били обект на 

монографично съпоставително разглеждане във връзка с механизмите за образуване на 

ФЕ и тематичните съответствия между отделните групи (вж Андреева 1981), а също и с 

оглед на установяване на степента на еквивалентност между двата родствени езика  

(вж Koškova 1998). Съществуват и анализи, свързани с по-частни въпроси при 

оценката на  двете системи (вж Андреева 1983,  20-25; Андреева 1984,  27-35; 

Кювлиева 1978,  157-162).   
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 Интересни са принципните различия, както и общите посоки на търсене в 

българската и словашката фразеология (вж Koškova 1998, 9-18), но целта на 

предлаганото изследване не изисква цялостен коментар на изходните теоретични 

постановки и практически подходи. Представя се само базата, свързана с оценката на 

предложно-именните ФЕ (от типа <чак> до гроб / až za hrob). Те, както всички 

фразеологизми, се изграждат от „потребността за оценъчност, която се явява важен 

фактор в живота на човека и обществото” (Антонякова, 2006, 29). Тази оценъчност, 

обуславяща ефективността на въздействие, е резултат от образността на номинацията. 

Интересът към предложно-именните ФЕ е провокиран преди всичко от начина, по 

който се мотивира и извежда тяхното значение, от съществуващите разлики при 

определяне на границите им, от различната степен на фразеологизация, както и от 

спецификата на конкретната им реализация в речта. Актуалността на споровете, 

отнасящи се до статута и позицията на тези ФЕ в системата, е доказателство, че не са 

намерени обективни и безспорни критерии за оценка на някои техни характеристики.  

 В специализираната лингвистична литература предложно-именните ФЕ се 

назовават с термините едновърхови фразеологизми (вж Смирницки, 1956) и 

минимални фразеологични единици (вж Mlacek 1984, 77; Дюлгерова 1985). Основа 

за дискусиите, свързани с тях, е преди всичко вътрешната им структура – участието на 

несамостоен в план на съдържание компонент (предлог) и на една пълнозначна дума 

(обикновено съществително име или друга лексикална единица, функционално 

изравнена с него). Според Й. Млацек, след като при включването във ФЕ отделните 

думи губят много от собствените си признаци, за делението пълнозначни и 

непълнозначни думи е основателно да се говори „само като за изходни особености 

преди тяхната фразеологизация” (Mlacek 1984, с. 78). Минималните ФЕ са различни от 

другите типове „основно със своята несинтагматична структура” (Mlacek 1984, с. 78). 

Езиковедите, които не признават статута им на фраземи (вж Шански, 1969), мотивират 

позицията си въз основа на тяхната прозодична характеристика (наличие на едно 

ударение), отричат разделната им оформеност и ги оценяват  като изцяло равностойни 

на една отделна дума.  

 В езиковедската литература съществен е спорът за границите на предложно-

именните ФЕ. Основните различия в случая се свързват с характеристиките на 

съпровождащия елемент, който според повечето изследователи не се включва в 

тяхната формална и семантична структура (вж Молотков, 1977; Ройзензон 1973; 

Ничева К., Чолакова К., Спасова-Михайлова С., 1974, 26; Mlacek 1984, 77; Koškova 

1998, 13). При такава оценка със статут на фразема се признава само 

„фразеологизираният елемент, който при свързване с глагол или прилагателно име 

изпълнява функцията на наречие” (Koškova 1998, 13). Тези фраземи са „семантически 

индикатори” на думите, които се проявяват със своите преки значения като постоянен 

контекст на ФЕ, но не вземат участие при формиране на нейното смислово съдържание 

и не се включват в границите й (вж Koškova 1998, 13). Авторките на двутомния 

фразеологичен речник на българския език теоретично споделят тази позиция, но не я 

прилагат последователно в практиката си. Според тях взаимнозаменящите се 

лексикални единици в семантичен и функционален аспект остават извън границите на 

ФЕ, имат поведението на самостоятелни структурни елементи на контекста, чрез които 

се обуславя „лексикално свързаното значение” на този вид ФЕ (Ничева К., Чолакова К., 

Спасова-Михайлова С., 1974, 26). Съществува и опит за вътрешна диференциация на 

наблюдаваните спорни фраземи. Като ФЕ се разглеждат предложно-именните 

съчетания, които се свързват само с една строго определена дума – ключов елемент за 

реализация на единното им значение (вж Амосова, 1963), съответно тези, които могат 

да се употребят като завършено структурно и смислово цяло без съпровождаща 
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лексикална единица (вж Сидоренко, 1964). Н.Н.Амосова ги нарича екзоелементни 

идиоми (вж Амосова 1963), а елемента, който не променя значението си, определя като 

екзоелемент (същия термин в българската езиковедска литература ползва К. Ничева – 

вж Ничева, 1987, 76).   

В българската езиковедска литература В. Кювлиева-Мишайкова мотивира и 

друга позиция (вж Кювлиева 1986), като включва думите, които са задължителни за 

реализацията на ФЕ от разглеждания тип,  в техните граници. Според нея при оценката 

на тези ФЕ се подценява и нарушава единството между форма и съдържание. Като 

неделима част от фразеологизма съпровождащият елемент  „е строго определен, 

фиксиран и не подлежи на свободна замяна, защото е в тясно функционално 

взаимодействие с останалите компоненти, които се преосмислят” (Мишайкова В.К., 

1986, 13).   

Ежедневната речева практика на българите, проверена чрез анкета (за 

конкретните резултати от тази анкета виж Даскалова 2004, 74-88), доказва, че 

реализацията на предложно-именните ФЕ в повечето случаи  е мотивирана от 

свързването им с контекстов елемент, който е задължителен като словесно 

обкръжение, но може да се заменя със свой синоним или антоним. Сравнително рядко  

някои от наблюдаваните съчетания, които се характеризират с по-висока фреквентност, 

се разпознават като фраземи и при самостоятелна употреба (до гроб; до небесата; до 

кости). Лексемата, която е постоянен контекст за реализацията на минималните ФЕ, 

има поведението на дума-актуализатор с типовото си значение – компонент в нейната 

структура, чрез който тя се свързва с определено функционално-семантично поле 

(ФСП). Посредством този компонент в семантиката си думите от полето могат да 

мотивират фразеологичното значение на конкретното предложно-именно съчетание по 

един и същи начин (срв обичам, любя,  мразя, ненавиждам ... до гроб = до края на 

живота си), защото са съотносими в план на съдържание чрез инвариантната 

характеристика на  парадигмата (вж Даскалова, 2004, 74-88). Сравнително рядко 

предложното съчетание може да се реализира като фразема чрез свързване с единици 

от две ФСП (от типа обичам / гоня до гроб). Пространството на полето може да бъде 

сегментирано чрез изграждането на синонимни (по-рядко антонимни) семантични 

парадигматични редове (срв обичам, любя, харесвам, уважавам, почитам до гроб; 

обичам / мразя до гроб). Във всички случаи на замяна конкретната предложно-именна 

ФЕ запазва смисловото си съдържание посредством непроменящото се типово 

значение на думата-актуализатор. Индивидуалното лексикално значение на тази дума 

може само да нюансира в определени граници семантиката на целия словесен 

комплекс (промените не могат да се разглеждат като вариативност на предложно-

именните фраземи, защото съпровождащият елемент не се включва в границите им). 

Има още едно доказателство за спецификата на минималните ФЕ, свързано с тяхната 

конкретна реализация – речниковите антоними актуализират фразеологичното 

значение на предложното съчетание с еднакъв резултат (срв лягам / ставам с 

кокошките = много рано; продавам / купувам на зелено = предварително, преди да 

е дошло времето за нещо).   

Предлаганата статия представя анкетата като възможности за съпоставително 

разглеждане на минималните ФЕ в две родствени системи (на българския и на 

словашкия език) въз основа на конкретни  резултати, получени в предходно изследване 

(вж Даскалова2004, 74-88). Основното съображение за използването на такъв подход 

при ексцерпцията и анализа на езиковия материал е, че в случая конкретнатата 

реализация на тези ФЕ в речта е следствие от допълнително усложнен чрез 

билингвизма социален контекст, който  осигурява повече и по-сигурни с обективността 

си предпоставки за тяхната цялостна и многоаспектна оценка. Знанията за 
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специфичните характеристики на предложно-именните ФЕ, за тяхната  дистрибуция и 

съчетаемост (както по принцип знанията за всички ФЕ) се натрупват постепенно при 

овладяването на езика, съхраняват се в паметта на човека и се използват като основа за 

изграждане на неговите практически умения, проявени в речта. Провеждането на 

анкетата разчита на осъзнатите в практиката знания за спецификата на наблюдаваните 

фраземи. Спонтанната и непосредствена реакция, представяща възможностите на езика 

в ежедневното общуване, е много ценна, защото обективизира речевите факти и ги 

освобождава от абстрактността и нормативността на системата. При съпоставителния  

анализ методът на анкетата може да създаде предпоставки за оценка на конкретни 

реализации, получени в резултат от интервенцията на два родствени езика, които 

анкетираните владеят като равностойни в процеса на общуването. В случая речевата 

проява на минималните ФЕ може да представи доказателства за езиковите 

универсалии, свързани с тяхното създаване и реализация. Изследването на две 

генетически свързани фразеологични системи дава възможност чрез практиката в 

речта да се установи дали групата на разглежданите предложно-именни ФЕ е 

еднородна с оглед на деривационната и на мотивиращата база. Под деривационна 

база „се разбира езиковият или речевият материал, с помощта на който се 

материализира мотивиращата база” (Гвоздарев, 1977,  43 – цитирано по Антонякова, 

2006,  39). Мотивиращата база  е „значението, което подлежи на материализация във 

ФЕ. Това значение има вербален израз и обикновено е оформено във вид на дума или 

съчетание от думи още преди новата материализация във ФЕ”  (Гвоздарев, 1977, 43 – 

цитирано по Антонякова, 2006, 39). Анкетата осигурява интересна и ценна 

информация за зависимостта между фразеологизираната употреба на наблюдаваните 

предложно-именни съчетания и комуникативната, съответно езиковата компетентност 

на анкетираните. Изследването на българския език свидетелства, че в случая има 

правопропорционална зависимост (съпоставката на двата езика може да потвърди или 

да отрече еквивалентността на тези зависимости). Интересна зависимост се открива 

между фреквентността на наблюдаваните съчетания и степента на тяхната 

фразеологизация (за посочените зависимости виж Даскалова, 2004, 74-88). По-ниската 

фреквентност обуславя появата на повече употреби, в които предложните именни 

конструкции са включени в контекста като свободни съчетания (на думи, между 

редовете, за кефа). Най-ярко доказателство за тази зависимост е употребата на 

съчетанието зад метлата, включено във фразеологичния речник на българсикя език: 

само 3,6 % от анкетираните (носители на езика с по-голям жизнен опит, съответно с 

много добра езикова компетентност) са употребили това предложно-именно съчетание 

и като ФЕ. Посредством анкетата, проведена при съпоставителното изследване на 

двата езика, може да се установи дали има междуезикова омонимия, а също дали се 

осъзнават разликите между паронимите, съответно какви са проблемите при усвояване 

на условията и правилата за тяхната употреба (от типа за кеф – „за <свое> 

удоволствие” / за кефа на някого – „според желанието на някого”).  

Отговорите в анкетата могат да очертаят по-категорично параметрите на 

задължителния във фразеосхемите актуализатор, съответно да формират обективната 

оценка за него. Според употребите, посочени от носителите на българския език,  този 

задължителен елемент от контекста обуславя формалното и смисловото единство на 

словесния комплекс посредством признака, който е инвариантна характеристика на 

съответното ФСП. Тогава, когато предложното съчетание се актуализира като фразема 

посредством индивидуалното лексикално значение на точно определена дума, се 

създават основания за изграждане на друг тип ФЕ, защото тази дума вече не е 

компонент от езиковия контекст, а е структурен елемент, включен в границите на 

конкретната фразема (срв Koškova, 1998,14 ).   
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Анкетата осигурява също възможност да се провери съотносими ли са моделите 

за изграждане на предложно-именните ФЕ в двата езика, както и да се установи има ли 

обективни доказателства тези устойчиви съчетания да се разглеждат като фразеосхема 

с инвариантна структура. Въз основа на реалността, отразена в анкетните карти, може 

да се определи по-точно мястото на ФЕ от този вид в езиковата системата. За 

носителите на българския език (вж Даскалова, 2004, 74-88) част от наблюдаваните ФЕ  

се намират на границата между лексикалните словесни комплекси с пряко значение и 

устойчивите словесни комплекси с единно значение. Позицията на отделното 

предложно-именно съчетание при осъществяването на този преход се обуславя преди 

всичко от степента на фразеологизация, която може да варира в доста широки граници.   

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Resumé 

Cieľom článku je predstaviť anketu ako jednu z možností porovnávacieho výskumu dvoch 

príbuzných frazeologických systémov. Tento článok je orientovaný na špecifické 

charakteristiky minimálnych frazeologických jednotiek (predložka a podstatné meno), pri 

ktorých motivačný základ a proces frazeologizácie sú zložitejšie. Status frazémy majú tieto 

jednotky, keď sú spojené so slovom, ktoré zachováva svoj priamy význam a vystupuje ako 

ich zvyčajný kontext. Špecifika týchto frazeologických jednotiek je dôvodom k rozličným 

názorom a zaujímavým diskusiám. Anketa ponúka možnosť objektívne preveriť všetky ich 

realizácie v reči (ako frazémy alebo ako obyčajnej predložkovej väzby) prostredníctvom 

reakcií predstaviteľov dvoch jazykov.  
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