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Споконвічна й непорушна дружба об’єднує радянський і болгарський народи, які згуртовані 
спільною метою, прагненням до світлого майбутнього. Відбувається складний процес 
духовного зближення народів-побратимів, що включає взаємну обізнаність з життям обох 
країн, зокрема їхніми культурними цінностями, природними та побутовими реаліями, 
літературою, мистецтвом тощо. 

Болгарія — це Балкани. Як назва гір зустрічається у Т. Г. Шевченка: «Товариство на Січ 
прямувало, І мене взяли з собою, І через Балкани поспішали в Україну...». Як оронім це 
слово певною мірою відійшло на другий план, можливо, внаслідок більш прозорого 
сполучення Балканські гори й зберігається переважно в текстах художньої літератури: «Я 
чув як плакали Балкани, небесна плакала блакить» (І. Вазов. Перекл. з болг. Д. Білоус). 
Лексема Балкани частіше функціонує у значенні «держави Балканського півострова», сама 
назва півострова. Розглядувана словоформа послужила основою для виникнення ряду 
похідних утворень: балканський (епос, край), балканістика «комплексна наукова дисципліна 
про історію і культуру народів Балканського півострова», балканіст «спеціаліст з 
балканістики», балканіада «періодичні змагання спортсменів країн Балканського 
півострова». 

Слід відзначити, що болгарська загальна назва балкан «гора» (з тур. balkan — «гора, 
покрита лісом») має відповідник у східнослов’янському мовному ареалі (пор. діалектне рос. 
балкан «підніжжя, простір між лісом і нагір’ям»). На відміну від загальної, топонімічна назва 
зустрічається на великому просторі від Балканського півострова і через Північний Кавказ 
(Великі і Малі Балкани), сягає Казахстана (Балкан, Балкантау) та Туркменії (Ули Балкан, Кічі 
Балкан). Слово бархан етимологічно пов’язане з даними назвами. 

Українській назві Снігуронька в болгарській мові відповідає Снежана, що походить від 
нім. Schneewitchen (буквально «сніжно-біленька»). Ім’я Снежана виникло, звичайно, не без 
впливу з боку наявного в болгарській розмовній мові слова снежанов «сніговий». 
Новоутворення виявилось вдалим завдяки його прозорому зв΄язку із словом сняг «сніг», і 
уже на початку XX ст. у болгарському ономастиконі з’явилися нові чоловічі та жіночі імена: 
Снежа, Снежан, Снежана, Снежанка, Снежин та ін. Ім’я Сніжана (рос. Снежана) 
з΄явилося і в нашій країні. Популярності імені, очевидно, сприяла й поширена лірична пісня, 
яка так і називалася «Снежана». Незважаючи на прозору внутрішню форму антропоніма 
(завдяки чому створюється певна експресія), він все ж не відноситься до регулярних 
утворень у східнослов’янських мовах. Це дає підставу зробити припущення, що його поява 
обумовлена впливом з боку болгарської мови. Наявність спільних елементів у лексичній 
системі слов΄янських мов створює сприятливі умови для взаємодії між ними. 
Баніца — давня страва болгар. Якщо ви побуваєте в Болгарії, неодмінно покуштуєте 

баніцу. Вона випікається з тонких, як паперовий лист, коржів, згорнутих рулетом або 
покладених шарами, між якими кладеться бринза або овочі, м’ясо. Слід відзначити, що назва 
реалії — не ізольований елемент на болгарському ґрунті. Вона має відповідник в українській 
мові, зокрема, зафіксоване словником Б. Грінченка діалектне, західне баник «рід ватрушки». 
Незважаючи на те що слово баніца не вийшло за межі регіонального функціонування, воно є 
важливою ланкою в колі споріднених лексичних одиниць у слов΄янських мовах із різними 
трансформаціями загальної назви «пиріг». Поширення його лексичних відповідників у 
слов΄янському світі свідчить, що йдеться про старі лексичні елементи, які походять від 
давніх утворень *гбаник, *гбаніца, пов΄язаних з укр. гнути, вигибати. Первісна назва 
зумовлена тим, що при виготовленні листкового пирога коржі вигинаються, скручуються 
(пор. діалектне рос. гибаница «вид книша або кренделя», яке зберігає найбільш архаїчну 
словоформу). 

Зауважимо, що болгарське слово баніца інколи в українській пресі зустрічається з 
подвоєним н, що суперечить його етимологічному обґрунтуванню і не відповідає 



правописним нормам обох мов. 
Болгарські будівельники подарували киянам невелике затишне кафе на березі Дніпра і 

дали йому красиву назву «Янтра», до якої мешканці міста швидко звикли, інколи пов’язуючи 
її з оспіваною в піснях українською річкою Ятрань. Річка Янтра бере свій початок від 
овіяної славою Шипки і впадає в Дунай. У її води вдивляються побудовані амфітеатром 
уздовж берега будинки міста Габрово. У верхній течії Янтра має іншу назву — Етир. 

На думку відомого болгарського вченого, академіка В. Георгієва, обидва гідроніми Янтра 
і Етир є спорідненими. Зафіксовані в давньогрецьких і латинських написах ще з давніх часів 
ці назви річки відбивають різну вимову початкового голосного фракійського слова, яке 
пов’язується з індоєвропейським коренем *ētro — «швидкий», таку ж етимологію має, 
очевидно, і наша Ятрань, що, за відомою народною піснею, «круто в’ється». 
 


