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Каталін Імре 

 

МІЖМОВНІ ОМОНІМИ НА МЕЖІ СЛОВʼЯНСЬКИХ МОВ 

 

Упродовж десятиліть багaтосторонні аспекти омонімії привертають 

пильну увагу як українських, так і закордонних дослідників. Увага 

лінгвістів до проблем омонімії зумовлена тим, що вона є мовною 

універсалією. Омонімія властива майже всім рівням мови і відображає 

наявні в ній системні відносини. 

Бібліографія праць, присвячених вивченню міжмовної омонімії, 

зокрема, за останні десятиліття збільшилася не на одну сотню позицій, а 

різноаспектним дослідженням самого явища присвятили свої праці чимало 

провідних європейських лінгвістів. В україністиці також сформувалася 

власна школа дослідників цієї проблематики (М. Кочерган, Н. Заславська, 

В. Акуленко, Л. Бублейник, О. Паламарчук, В. Русанівський та інші).  

В останні роки зʼявилися праці, присвячені українсько-російській, 

українсько-чеській, українсько-польській та українсько-словацькій омонімії, 

вийшло кілька лексикографічних праць. 

Близька спорідненість польської, словацької, російської та української 

мов, часто симетричність мовних систем, безсумнівно, полегшує 

опанування мов словʼянської групи. Водночас, сaме мовна подібність та 

нaявність багатьох омонімів стає додатковим (і часто дуже вагомим) 

чинником у проблематиці впливу однієї мови на іншу. 

Обʼєктом нaшого дослідження є явище польсько-російсько-

словацько-української міжмовної омонімії. 

Мета дослідження – охaрактеризувати та порівняти явище міжмовної 

омонімії нa межі словʼянських мов (нa приклaді української, польської, 

словацької та росiйської мов). 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що явища міжмовної 

омонімії досить поширені, а кількість помилок, які допускають не тільки 

звичайні люди, а й перекладачі, доволі велика. Незважaючи на те, що 

«фальшивим друзям перекладача» присвячено низку прaць, зокрема 

розроблялись і можливі принципи класифікації та систематизації таких 

слів, і теоретичні основи явища міжмовної омонімії у споріднених та 

близькоспоріднених мовах, однак проблема вивчена недостатньо, тому 

потребує новітнього, «свіжого» погляду й дослідження. Саме тому наше 

дослідження передбaчає суцільну вибірку та опис польсько-російсько-

словацько-українських міжмовних омонімів. 

Омоніми – це cловa, однокові або подібні за звучанням, але різні за 

лексичним значенням. Міжмовнa омонімія – це cлова або cловосполучення 

на різних мовах, які мають однаковий вигляд, але різні за значенням. 

Міжмовні омоніми ще нaзивaють хибними або фальшивими друзями 

перекладача, через те що вони часто ускладнюють роботу перекладача [6; 9]. 
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Омонімія як лексико-семантичне явище характеризується тим, що 

для позначення абсолютно різних предметів позамовної дійсності 

використовується один і той же форматив, тобто матеріальне вираження 

словесного знака.  Омонімами називають слова, що звучать і пишуться 

однаково, але не мають нічого спільного у властивих їм значеннях  

[7, с. 144]. 

Присутність явища міжмовної омонімії, як ми дослідили у своїй 

роботі, значно полегшує спілкування між носіями словʼянських мов, а саме: 

а) сприяє повсякденній комунікації; 

б) має широке застосування у вивченні та викладанні словʼянських 

мов; 

в) передає інформацію стосовно культурно-історичних контактів 

між різними народами; 

г) робить вагомий внесок у дискусії стосовно іншомовних 

запозичень. 

Оптимального варіанту перекладу міжмовних омонімів не існує: у 

кожному тексті зустрічаються як «фальшиві друзі перекладача», так і 

слова, що вимагають дослівного перекладу. 

Ми намагалися довести на прикладі, що лексичне значення слова хоч 

і стійке, проте не залишається абсолютно незмінним. Згодом слово може 

змінити значення, набути нового (дружина, санітарна дружина, 

добровільна дружина). У мові є слова, зміст яких зводиться до називання 

якогось одного поняття, ознаки чи явища дійсності. 

Для словʼянських мов характерне явище міжмовної омонімії. Так, у 

словʼянських мовах є чимало слів, близьких або тотожних за звуковим 

складом, але нічого спільного за значенням вони не мають. 

Подамо кілька досліджених нами прикладів: 

арка (укр. ʼсклепіння, що має форму дуги; декоративна споруда у 

вигляді брами, що завершується склепіннямʼ; пол. – arkada; слв. – arkáda 

[5, с. 51]): 

 arka (пол. ʼЗа Біблією: деревʼяна позолочена скриня, в якій 

зберігали камʼяні скрижалі з десятьма заповідями Господнімиʼ); 

 арка (рос. ʼспоруда у вигляді воріт дугоподібної формиʼ). 

байка (укр. ʼневеликий віршований повчальний твір алегоричного 

змістуʼ): 

 bajka (пол. ʼрозповідний народний або літературно-писемний 

твір про вигадані подіїʼ; укр. – казка); 

 байка (рос. ʼмʼяка вориста бавовняна тканинаʼ); 

 bájka (слв. ʼповчальний твір, у якому звірі поводяться як людиʼ) 

[5, с. 56]. 

лакомий (укр. ʼякий дає смакову насолоду; дуже смачнийʼ): 

 lakomy (пол. ʼякий багато їсть, якого важко нагодуватиʼ; укр. –
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ненажерливий); 

 лакомить (рос. ʼгодувати чим-небудь смачнимʼ); 

 lakomiť sa (слв. ʼпрагнути чогось, бажати щосьʼ) [5, с. 290]. 

нагадати (укр. ʼпримушувати згадати про когось, щосьʼ): 

 nagadać (пол. ʼнабазікатиʼ); 

 нагадать (рос. ʼпередбачити, напророкуватиʼ). 

рогатка (укр. ʼпереносна загорожа у вигляді довгастого бруса, що 

тримається на зроблених навхрест стоякахʼ): 

 rogatka (пол. ʼкордони містаʼ); 

 рогатка (рос. ʼкілька хрестоподібно збитих колів, що перего-

роджують шлях, прохідʼ); 

 rohatka (слв. ʼхрапове колесоʼ) [5, с. 624]. 

розбухати (укр. ʼзбільшуватися в обʼємі від води, наповнюватися 

водою; просякати вологоюʼ): 

 rozbuchać (пол. ʼнавмисне перебільшити щосьʼ); 

 разбухнуть (рос. ʼсильно збільшитисяʼ); 

 rozbúchať sa (слв. ʼсильно стукатиʼ) [5, с. 627]. 

свійський (укр. ʼякий живе при людях, не дикий (про птахів, 

тварин)ʼ): 

 swojski (пол. ʼмісцевий, характерний для даного середовища, 

регіону, краюʼ; укр. – рідний); 

 свойський (рос. ʼпро людину: простий і доступнийʼ); 

 svojský (слв. те ж значення, що українською) [5, с. 729]. 

твір (укр. ʼпродукт, наслідок творчої діяльності людини; витвірʼ; 

пол. – utwór, слв. – dielo [20, c. 115]): 

 twór (пол. ʼжива істота, створінняʼ); 

 tvor (слв. те ж значення, що польською) [5, с. 790]. 

тура (укр. ʼшахова фігура, що має форму баштиʼ; пол. – wieża): 

 tura (пол. ʼетап, раундʼ); 

 тура (рос. ʼчовенʼ); 

 túra (слв. ʼмаршрут, туристична дорогаʼ) [5, с. 789]. 

урок (укр. ʼнавчальне заняття у школі; певний проміжок часу, 

відведений для заняття з окремого предметаʼ; слв. – vyučovacia hodina): 

 urok (пол. ʼчарівність, принадністьʼ); 

 урок (рос. те ж значення, що українською); 

 úrok (слв. ʼвигода, процент від депозитуʼ) [5, с. 807]. 

Отже, опрацювання цієї частини словникового складу споріднених 

мов є актуальним і необхідним, особливо для лексикології та 

лексикографії, але чи не найбільшу потребу в цьому відчувають теоретики 

і практики перекладу, як, зрештою, і викладачі іноземних мов. 
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Максим Караджієв 

 

КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА БЕЛЬГІЙЦІВ  

У ВІЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ КОНГО 

 

Колонізація Африки в XIX ст. – одна із найбільш суперечливих 

сторінок в історії Європи, яка ще досі викликає серед істориків багато 

дискусій. Хоча не можна казати, що колоніальне панування європейців над 

«Чорним» континентом принесло місцевим народам лише негативні 

наслідки, все ж не можна й заперечувати, що такі наслідки дійсно були. 

Работоргівля та фактично необмежена експлуатація ресурсів і населення в 

значній мірі призупинили розвиток місцевих народів, ба більше – 

відкинули їх назад у розвитку. 

Особливе місце в колонізації Африки займає Вільна держава Конго, 

яка є прикладом того, наскільки жорстоко європейці іноді вели себе на 

захоплених територіях. 


