
О. Р. ЧМИР 
УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ 

 
Традиційні контакти у різних галузях економічного і наукового життя, незгасаючий інтерес 
до історії та культури Болгарії, туристичний обмін сприяють збільшенню кількості 
перекладів з болгарської на українську мову, розширенню кола людей у нашій республіці, 
які оволодівають мовою братнього народу. 

Того, хто починає вивчати болгарську мову, вже при першому знайомстві застережуть від 
так званих «удаваних друзів перекладача»1 — йдеться про міжмовні омоніми: болг. живот 
«життя» і укр. живіт «частина тіла», болг. булка «наречена, молода жінка, молодиця» і укр. 
булка «хліб з білого пшеничного борошна»; болг. гора «ліс» і укр. гора «форма рельєфу»; 
болг. направо «прямо» і укр. направо «праворуч» та ін. І якщо значення того чи іншого слова 
можна з’ясувати, заглянувши у словники відповідних мов, то одиниці фразеологічного рівня 
зіставляти набагато складніше. 

Спільністю походження української і болгарської мов пояснюється значна кількість 
тотожних структурних та образних моделей, за якими будуються фразеологічні одиниці. 
Якщо ж врахувати лексичні компоненти-відповідники, що входять до складу окремих 
фразеологічних одиниць, то розуміння і переклад фразеологізмів типу достигам / достигна 
до ушите на някого (укр. до вух долітати / долетіти); имам почва под краката си (укр. 
мати твердий ґрунт під ногами); преливам от пусто в празно (укр. переливати з пустого в 
порожнє) особливих труднощів не становлять. Протe існують у болгарській мові вислови, 
які різняться цілісним фразеологічним значенням від українських відповідників, хоча й 
мають тотожну структуру і співвідносяться лексичними елементами, що їх складають Такі 
вислови називають міжмовними фразеологічними омонімами: болг. от краката за главата 
«навпаки, безладно», укр. з ніг до голови «повністю, цілком»; болг. вървя по водата на 
някого «виконувати чужу волю», укр. піти за водою «минути без вороття, зникнути, марно 
пропасти». 

Питання про шляхи утворення міжмовних фразеологічних омонімів пов’язане із складним 
і багатогранним питанням про розвиток цілісного фразеологічного значення у 
словосполучень. Їх появу можуть спричинити суттєві відмінності, що існують між 
граматичними системами болгарської та української мов. Болгарська мова, аналітична за 
граматичною будовою, на відміну від української, синтетичної, втратила систему іменного 
відмінювання. Зв’язок між членами речення у ній здійснюється за допомогою прийменників. 
Іменні частини мови, коли йдеться про визначений, відомий предмет, вживаються у членній 
формі (приєднують артикль). У болгарській мові зберігається успадкована від 
старослов’янської розгалужена система часових форм дієслова, але втрачено форми 
інфінітива. 

Деякі граматичні особливості болгарської мови, що відбиваються в оформленні 
фразеологічних одиниць та впливають на формування їх значення, не мають відповідників в 
українській мові. Так, фразеологізм давам / дам пътя на някого «виганяти» структурою і 
лексичним складом відповідає українському давати / дати дорогу кому «уступати з дороги, 
створювати сприятливі умови для розвитку, зростання». Наявність у складі болгарського 
фразеологізму іменника у членній формі веде до такого розвитку цілісного значення, яке 
неможливе у словосполученні, де іменник вжито в загальній формі (пор. укр. давати / дати 
дорогу кому і болг. давам / дам път на някого). До міжмовних, фразеологічних омонімів 
відносяться і болг. изгубвам / изгубя главата си «накладати / накласти головою, гинути / 
загинути» та укр. втрачати / втратити голову «втрачати владу над собою, здатність 
обдумано діяти» (болгарський відповідник изгубвам / изгубя глава — іменник у загальній 
формі). У даному прикладі розвиток значення болгарського фразеологізму також пов’язаний 
з індивідуалізуючою функцією членної форми, додатковим свідченням чого є і коротка 
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форма зворотного займенника си у його складі. 
Міжмовна фразеологічна омонімія може виникати на підставі міжмовної лексичної 

омонімії. Так, болг. година «рік» і укр. година «одиниця виміру часу, що дорівнює 1/24 доби, 
або 60 хвилинам», позначаючи поняття одного класу (одиниці виміру часу), у певних 
контекстах можуть не розрізнятися недосвідченим перекладачем. А отже, і фразеологізми, 
що виникають у кожній мові на підставі переосмислення відповідних лексичних значень, 
можуть передаватися неправильно. Болг. от година на година «постійно, протягом тривалого 
часу» (пор. з укр. з року в рік) та укр. з години на годину «найближчим часом». Часто 
міжмовна фразеологічна омонімія виникає тоді, коли до складу фразеологізму входить 
багатозначне слово. Неправильне розуміння фразеологізму виникає в результаті того, що 
перекладач відштовхується від якогось одного (невідповідного) значення багатозначного 
слова. Болгарський фразеологізм клюмвам / клюмна нос із значенням «втрачати / втратити 
надію» (пор. укр. вішати / повісити носа (голову)) омонімічний укр. клювати носом 
«куняти», хоча одне із значень дієслова клюмвам саме «куняти, клювати носом». Подібне 
спостерігаємо також у випадку з болг. опъвам / опъна ушите «сварити, лаяти» (опъвам 
«натягати, випрямляти»), у якому одне з лексичних значень дієслова може привести до укр. 
піднімати/підняти вуха «наважуватися протидіяти»; болг. Натривам / натрия носа на 
някого «давати / дати прочухана» (натривам «натирати, розтирати») і укр. утирати / 
утерти носа кому «показувати свою перевагу над кимось, довести кому-небудь, що він 
помиляється» (пор. болг. «смачквам / смачкам носа на някого»). 

Численна група міжмовних фразеологічних омонімів, які повністю збігаються за 
структурою і лексичним значенням компонентів, але розвинули різні фразеологічні 
значення, може бути проаналізована на підставі дослідження шляхів розвитку їх значення у 
болгарській та українській мовах. Для цього треба вивчати кожен фразеологізм як одиницю 
фразеологічної системи відповідної мови (його зв’язки з синонімічними та діалектними 
фразеологізмами, відповідність його значення образним моделям, що існують у мові). Тому 
тут ми лише обмежимося переліком деяких болгарсько-українських омонімів, що утворилися 
внаслідок самостійного образного переосмислення словосполучень у цих мовах. 
Омонімічними є болг. на своя глава «на свою відповідальність, не рахуючись ні з ким, хто як 
може», що не збігається за значенням з укр. на свою голову «собі на шкоду»; болг. имам ръка 
«вміти добре малювати» та укр. мати руку «користуватися протекцією, допомогою 
впливової людини»; болг. показвам / покажа нос «виглядати / виглянути з-за дверей» та укр. 
показувати / показати носа «дражнити кого-небудь» (болг. направям / направя (дълъг) нос); 
болг. водя за носа някого «командувати, вертіти ким» та укр. водити за ніс «манити 
обіцянками, обманювати». 

Розглянуті шляхи виникнення міжмовної фразеологічної омонімії у болгарській та 
українській мовах — лише один із можливих підходів, що не вичерпує цікавої і складної 
проблеми. Цілісне дослідження її дасть змогу відшукати інші шляхи утворення міжмовних 
фразеологічних омонімів. А потреби викладання слов’янських мов, точного відтворення 
фразеології при перекладі, правильної інтерпретації її у перекладних словниках свідчать про 
практичну необхідність розв’язання кола питань, пов’язаних з міжмовною омонімією на 
фразеологічному рівні. 
 


