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Кожна мова має свою, характерну, фразеологічну систему. Фонд інтернаціональної 
фразеології порівняно невеликий, отже, випадки повної відповідності між фразеологізмами 
двох мов зустрічаються рідко (мається на увазі семантична, експресивна, стилістична 
відповідність). Тому переклад фразеологічних одиниць (далі ФО), навіть таких близьких мов, 
як болгарська і українська (з болгарської на українську і навпаки), викликає значні труднощі. 
Тільки тоді можна говорити про повну відповідність між болгарським та українським 
перекладом ФО, коли відповідний еквівалент також є фразеологізмом. У залежності від 
можливості чи неможливості такого перекладу розрізняють нефразеологічний та 
фразеологічний переклад. 

До нефразеологічного перекладу вдаємося тільки при відсутності фразеологічних засобів, 
що передають зміст і семантику ФО. Такий переклад здійснюється як тлумачення, опис, 
пояснення іншомовного фразеологізму. Так, фразеологізм гадина (гадюка) потайна 
передається в болгарській мові біологічною назвою цього виду тварин: усойница, змия 
пепелянка. Але навіть у такому перекладі відчувається часткова експресія, закладена у ФО, 
оскільки відібрана відповідно забарвлена лексика. Якщо фразеологізм не піддається такому 
перекладу, його можна передати певним словом або словосполученням, пор.: горско пиле 
«розбійник, розбишака», божо говедце «простачок», безгръбначно животно «людина без 
честі, достойності» та ін. 

Щодо фразеологічного перекладу анімалістичних фразеологізмів, то йдеться про такі 
болгарські чи українські словосполучення, які мають відповідники в українській та 
болгарській фразеології. У залежності від цього переклад може бути: 

адекватним, де образ, експресія, інколи навіть граматична форма болгарської чи 
української ФО передаються рівнозначно: морски вълк — морський вовк, бял гарван — біла 
ворона (гава), мечешка услуга — ведмежа (ведмедяча) послуга, заешко сърчице — заяче 
серце (душа) тощо; 

частковим, коли болгарська або українська фразеологічна одиниця вірно передає 
значення у відповідній мові, але може відрізнятися в деякій мірі формою чи компонентним 
складом, напр.: стоплям (държа, храня) змия в пазвата си — пригрівати (пригріти) на 
грудях (за пазухою) гада (гадюку, змію). Сюди також належить переклад, побудований на 
іншій образній основі, із зміненою метафоричністю. Такий спосіб перекладу ФО 
вирізняється більшою частотністю як в українській, так і в болгарській мові: на мравката 
път не минава — мухи (комашини) не скривдить, старо пиле (гърмян заек) — стріляний 
(обстріляний) горобець, змийско гнездо — осине гніздо (кубло) тощо; 

буквальним, коли образ, що лежить в основі фразеологізму, зрозумілий та експресивно 
забарвлений: мечка (слон) го е настъпил по ухото — ведмідь (слон) на вухо наступив. У 
цьому випадку буквальним є болгарський вірант. Російсько-болгарський фразеологічний 
словник за ред. С. Влахова після буквального перекладу дає тлумачення цього 
фразеологізму: «людина, повністю позбавлена музичного слуху, музичний інвалід». Пор. ще: 
като котаци се гледаме — дивимося один на одного мов коти, тобто вороже, тощо. 

Оскільки в сучасній болгарській мові відсутня форма інфінітива, неминуче доводиться 
використовувати особову форму дієслова, яка й повинна вважатися початковою формою 
фразеологізму. Дієслово 1-ї особи однини дійсного способу показує, що можливі й інші 
форми особи дійсного способу, напр.: (право) на вълка в устата влизам (вляза, отивам) 
отида — до чорта в зуби (лапи) лізти. Але деякі ФО мають негативну семантику і в 1-й ос. в 
стверджувальній формі не вживаються. У таких випадках використовується форма дієслова 
3-ї особи однини дійсного способу: на умряло (мъртво) куче нож вади — мертвого лева і 
осел брикає. Отже, особові форми дійсного способу доцільно перекладати інфінітивними 
словосполученнями, хоча в деяких випадках дієслова у фразеологізмах болгарської мови 
перекладаються формою 1-ї особи однини замість інфінітива. 



Трапляються також випадки невідповідності категорії виду та наявність якоїсь однієї 
форми виду в українському чи болгарському фразеологізмі, наприклад, невідповідність 
категорії виду спостерігається у ФО и куче не го яде — тільки собакам викинути, а також у 
фразеологізмі минава (пресича) им котка (лисица, бясно куче) път — чорний кіт пробіг 
поміж ким, чорна кішка пробігла. В українській мові дієслово в такому фразеологізмі 
вживається лише в доконаному виді. А такий фразеологізм, як и куче не го яде, не відповідає 
українському еквівалентові ні зовнішньою, ні внутрішньою формою, оскільки містить у собі 
протилежну інформацію «і собаці це не з’їсти», але має спільну функцію з українським 
відповідником. 

Протиставлення може з’явитися і на синтаксичному рівні. Негативна форма української 
ФО може відповідати стверджувальній формі болгарської: от пиле мляко има — (хіба) 
пташиного (пташачого) молока немає (не вистачає, бракує). 

При перекладі ФО може існувати багатозначність у перекладі, що не є перешкодою, а, 
навпаки, є свідченням фразеологічного багатства даної мови. Так, болгарський фразеологізм 
минава (мине, заздравява) заздравее ми като на куче дістає в українській мові три 
відповідних значення: загоїться, поки весілля скоїться (до весілля загоїться, заживе); як 
рукою зняло; загоїться (заживе) як на собаці. 

Отже, анімалістичні фразеологізми в українській та болгарській мовах виявляють ряд 
спільних рис в їх структурі та функціонуванні. Разом з тим, не завжди існує повна 
тотожність при їх зіставленні, тому при перекладі використовуються різноманітні мовні 
засоби, які дають можливість варіювати анімалістичні фразеологізми в українській та 
болгарській мовах. 
 


