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Międzynarodowe projekty trzech
instytutów: Instytutu Slawistyki 
(Polskiej Akademii Nauk); Instytutu 
Języka Bułgarskiego (Bułgarskiej 
Akademii Nauk); Ukraińskiej Fundacji 
Językowo-Informatycznej (Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy):

• Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i
ukraińskiej, Warszawa: KJV Digital,
2018, Tymoshuk, R., Sosnowski, W.,
Jaskot, M., & Ganoshenko, Y.

• Leksykon aktywnej frazeologii
bułgarskiej i polskiej



Źródła materiału lingwistycznego:

współczesne słowniki jedno- i wielojęzyczne, słowniki neologizmów, 
korpusy elektroniczne: Korpus Języka Bułgarskiego (BulNC); 
Narodowy Korpus Języka Polskiego (NCP), Ukraiński Narodowy Korpus 
Lingwistyczny (UNLC); materiał frazeologiczny pochodzący z języka 
mówionego, filmów, współczesnych seriali, komunikatorów 
internetowych, portali społecznościowych itp.

NOWE NARZĘDZIE:

Zespół Instytutu Slawistyki PAN pracuje nad Polsko-bułgarsko-
rosyjsko-ukraińskim korpusem równoległym, który jest dostępny jako 
część polskiej infrastruktury CLARIN-PL

http://clarin-pl.eu/en/home-page/


Źródła wzbogacania systemu frazeologicznego 

Przemiany

społeczne, 

gospodarcze, 

techniczne w ciągu 

ostatnich 

dziesięcioleci.

BG: бунт на мравките, добре 
облечен бизнесмен, преяждам с 
власт

PL: z niższej/wyższej półki, biała 
szkoła, jechać/jeździć na saksy

UA: небесна сотня, зоряна війна, 
диванні партії, іти в тінь 



Zapożyczenia z języka angielskiego

Globalizacja 

językowa, 

rozszerzenie 

związków 

kulturalnych oraz 

językowych.

BG: пране на мръсни пари, 
мозъчна атака, скелет в 
гардероба, холивудска усмивка 

PL: pranie brudnych pieniędzy, burza 
mózgów, trup w szafie, hollywoodzki
uśmiech

UA: відмивання брудних грошей, 
мозковий штурм, скелет у шафі, 
голлівудська посмішка



Determinologizacja terminów 
wielowyrazowych

BG: бета версия, шокова терапия, висш 
пилотаж

PL: masa krytyczna, pas transmisyjny

UA: важка артилерія, вищий пілотаж



Kolokwializacja i slangizacja (1)

Jednostki 

charakteryzujące się 

swobodmyn stylem 

wyrażania się, 

typowym dla języka 

mówionego.

BG: гушвам букетчето, духам 
супата, избивам (изтрепвам) 
рибата

PL: woda sodowa uderzyła do 
głowy/sodówka uderzyła, mieć 
nierówno pod sufitem / kopułą, 

czaić bazę, dać ciała

UA: не мати клепки (в 
голові)/клепки повилітали, до 
лампочки/до лампи



Kolokwializacja i slangizacja (2)

Przenikanie do 

systemu 

frazeologicznego 

slangu 

młodzieżowego i 

języka subkultur.

BG: къртя мивки, цепя мрака, 
качвам се на черешата

PL: bez spiny, jazda bez trzymanki,

być jazzy

UA: дах поїхав, бути в темі, 
ловити кайф



Wulgaryzacja i eufemizacja jednostek 
frazeologicznych

BG: начуквам го без вазелин на
някого, минавам на левия
тротоар

PL: o kant stołu / dupy potłuc, 
włazić/wchodzić do dupy bez mydła

UA: бути в повній дупі, літати 
як сраний віник/сраний кіт



Wyniki wyszukiwania frazeologizmu пране на мръсни пари w BulNC



Wyniki wyszukiwania frazeologizmu pranie brudnych pieniędzy w NCP



Wyniki wyszukiwania frazeologizmu відмивання брудних грошей w
UNLC



Frazeologizm dać za wygraną w Polsko-bułgarskim korpusie równoległym



Jednostki frazeologiczne mogą występować w:
dwóch językach

Pl: - Serio?
- W sumie nie wiem.
- Na mnie krzyczeć nie będzie.

- W końcu jedziemy na tym samym wózku.

UA: - Невже?
- Я маю на увазі, я не знаю.
- Слухай, вона не може кричати на мене, 
правильно?
- Не після... тобто ми ж в одному човні.

“Fargo” (źródło: polsko-ukraiński korpus równoległy Clarin-Pl) https://clarin-pl.eu/dspace/

Pl: - Це останній писк.
- Трохи дорого.
- Якщо взяти кредит…
- Корпус з металу.
- Таке мене не цікавить.

UA: - Najnowszy model.
- Trochę drogi.
- Tutaj jest plan spłat...
- Metalowy.
- Nie jestem zainteresowana.

jednym języku

“Frozen Land” (źródło: polsko-ukraiński korpus równoległy Clarin-Pl) https://clarin-pl.eu/dspace/

https://clarin-pl.eu/dspace/
https://clarin-pl.eu/dspace/


Dziękuję za uwagę!
Дякую за увагу!

Благодаря ви за вниманието!


