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Кожна мова має своє традиційне коло образних порівнянь. Українці, наприклад, порівнюють 
дівчину з горлицею, зозулькою, калиною; росіяни — з берізкою, лебідонькою; чехи — з 
яблучком, ягідкою, букетиком та ін. На ґрунті цих традиційних образних порівнянь 
формуються компаративні (порівняльні) фразеологічні одиниці, які з особливою наочністю 
розкривають самобутність національної культури, національний склад образного мислення. 
Такі фразеологізми вимагають особливо уважного підходу при перекладі. 

Зіставлення чеських порівняльних фразеологізмів та їх відповідників в українських 
перекладах указує на близькість обох цих мов на фразеологічному рівні. Фразеологічні 
паралелі виникли на основі однакового образного усвідомлення навколишнього світу та 
спільності асоціативного мислення; вони втілюють у собі життєвий досвід поколінь, 
багатовікові спостереження за оточуючою дійсністю, уявлення про властивості речей і явищ. 
Образи, на яких базуються стійкі порівняння, зрозумілі й звичні кожному членові даного 
мовного колективу і передаються за традицією від покоління до покоління, напр.: být tvrdý 
jako kámen — твердий як камінь; je toho jako smetí — (багато) як сміття; být němý jako ryba 
— німий як риба; starý jako svět — старий як світ і т. д. 

Чеські й українські порівняльні фразеологізми побудовані за однаковою синтаксичною 
моделлю: основа порівняння, порівняльна частина та фразотворчий компонент jako, jako by, 
jako když, až — у чеській мові; як, ніби, мов, немов, наче, неначе — в українській. Найчастіше 
опорними компонентами порівняльної частини фразеологізмів чеської мови виступають 
назви конкретних предметів, тварин, видів людської діяльності, бо порівнюють звичайно з 
чимсь добре знайомим, що має типові, характерні ознаки. Так, наприклад, серед більш ніж 
ста п’ятдесяти назв тварин, ужитих у складі чеських (відповідно і українських) 
фразеологізмів, найпоширенішими є собака (близько 40), кішка, порося, віл, бо саме з цими 
тваринами найбільше контактує людина в своїй господарській діяльності. 

Багато чеських порівняльних фразеологізмів, які виникли на основі узагальнення явищ 
природи та тваринного світу, мають повні фразеологічні паралелі в українській мові. Але 
інколи традиційні народні уявлення про властивості тварин не збігаються. Так, 
неприродними й незрозумілими носієві української мови видадуться такі чеські стійкі 
порівняння, як zdravžý jako ryba — здоровий як риба; nadávat se jako špak — лаятися як 
шпак; spí jako dudek — спить як одуд; líný jako kráva — лінивий як корова. Перекладач 
мусить про це пам’ятати. 

Порівняльні фразеологізми, засновані на загальнолюдському досвіді та спільних 
асоціаціях, у чеській та українській мовах мають однакову семантику, образність, 
експресивно-емоційні та функціонально-стилістичні ознаки. При перекладі вони 
відтворюються за допомогою фразеологічних еквівалентів. Пор.: «Nu, ví cěrt, proč se zarazila 
[Polana] jako by se kousla do jazyka» (К. Чапек) — «Та чорт його знає, чому раптом замовкла, 
наче прикусила язика»; «Co na mne čumíš, jako tele na nová vrata?» (Я. Гашек) — «Чого ти 
витріщив на мене баньки, як теля на нові ворота?». 

Багато чеських оригінальних, своєрідних порівнянь не мають повних фразеологічних 
еквівалентів в українській мові. В цих випадках у перекладах використовуються часткові 
еквіваленти (з погляду лексичної наповненості, граматичної структури, експресії, 
стилістичної функції), напр.: „byl universitní profesor, a mariaši rozuměl jako koza petrželi" 
(Я. Гашек) (дослівно: розумівся, як коза на петрушці) — «він був професором університету, 
а на мар’яжі розумівся, як свиня на перці»: „Тіhо večera přišel Rubner domu jako mrak" 
(К. Чапек) (дослівно: як хмара) — «Того вечора Рубнер повернувся додому як ніч». 

Одним з критеріїв адекватності перекладу фразеологізму є його функціонально-
стилістичне значення. Чеський фразеологізм přijít jako slepej k houslím «несподівано, 
випадково, без усяких зусиль одержати якийсь результат або потрапити кудись» уживається 
найчастіше в розмовному, інколи в нейтральному стилі мови. Переданий українським 



зворотом потрапити як сливка в лайно він звучить просторічно, навіть вульгарно. Можливо, 
стилістично доречнішим тут було б уживання фразеологізму потрапити як карасик у вершу. 

При перекладі зі спорідненої слов’янської мови виникає небезпека нерозрізнення 
міжмовних фразеологічних омонімів. Так, переклад чеського фразеологізму у реченні «Major 
spal, jako když ho do vody hodí» (Я. Гашек) зворотом спав, як у воду впав, що означає «міцний 
сон», здається неточним, бо український вираз як у воду впасти має значення «раптово, 
безслідно зникнути». 

Збереження елементів традиційності, звичайності висловлення посідає особливе місце 
при калькуванні порівняльних фразеологізмів. У разі дослівної їх передачі може виникнути 
яскраве, незвичне порівняння, яке виділяється на тлі фразеологічного фонду мови-рецептора. 
Так, у перекладі оповідання К. Чапека «Безумовний доказ» вислів ходиш, як тіло без душі 
(«Коли так довго не маєш звісток від свого чоловіка, то ходиш, як тіло без душі») впадає в 
око свіжістю й незатертістю порівняння. Але в контексті чеського оригіналу така образність 
не властива мові обмеженої міщаночки. Чеський фразеологізм chodít jako telo bez duše являє 
собою нормативну, поширену й традиційно вживану одиницю фразеологічного рівня. Для 
його перекладу в даному контексті доцільніше було б ужити часткові еквіваленти ходити як 
не при собі або ходити, мов у воду опущений. 

При калькуванні деяких чеських фразеологізмів виникають порівняння, образна 
мотивація яких не зрозуміла носіям української мови. Порівняння людини, яка швидко 
видужала після тяжкої хвороби, з рибою нічого не говорить українському читачеві, бо на 
противагу чеській символіці риба ніколи не асоціюється в українців із здоров’ям, бадьорим 
самопочуттям або енергійністю. Тому фразеологічну кальку «Через два дні — здоровий, як 
риба» варто було б перекласти «Через два дні — наче й не було нічого», або як рукою зняло. 
Однойменний герой повісті К. Чапека «Гордубал» із захопленням та ніжністю згадує свою 
жінку: «bylo jí třiadvacet, když jsem jel, a silná, pane, silná jako řemen» — у перекладі «мала 
двадцять три роки, коли я виїхав, а міцна була, пане, така міцна, як ремінь». Порівняння 
молодої жінки з ременем не властиве для українського народнопоетичного мовлення, тому 
тут здається влучнішим фразеологізм міцна, як дзвін. 

Подібні кальки являють собою якраз те саме «тіло без душі», де відтворено форму, 
структуру оригіналу, але втрачено образно-асоціативне наповнення фразеологізмів. 

Отже, першорядними критеріями адекватності перекладу компаративної фразеології є 
передача предметно-логічного значення, експресивно-емоційних та стилістично-
функціональних ознак, збереження традиційності, уживаності виразу. 
 


