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Активізація українсько-польських міждер
жавних економічних, культурних і політич
них контактів закономірно зумовила зро
стання інтересу в Україні до вивчення 
польської мови. Яскравим свідченням цього 
стало те, що в Україні останнім часом ви
йшли чи готуються вийти друком чимало ук
раїнсько-польських та польсько-українських 
словників і розмовників. Серед них варто 
згадати хоча б «Українсько-польський тема
тичний словник» Я. Рігера та О. Демської- 
Кульчицької (Львів, 2007), який (за відсут
ності на даний момент «Великого україн
сько-польського словника») став знаковою 
подією для тих українців, хто вивчає поль
ську мову або користується нею в Україні. 
Позитивною рисою цього видання є те, що 
воно є результатом співпраці українських та 
польських мовознавців, що забезпечило ви
сокий фаховий рівень словника.

Аналогічним свідченням зацікавленості 
польської громадськості у вивченні україн
ської мови служить рецензований «Поль
сько-український тематичний словник», 
який було підготовлено на кафедрі україніс
тики Варшавського університету. І хоча ця 
праця розрахована передусім на поляків, які 
навчаються української мови, вона може 
бути використана і для вивчення польської 
мови українцями. Більше того, можна впев
нено стверджувати, що рецензований поль
сько-український словник є певним узагаль
ненням досягнень сучасної славістики в під
готовці праць тематичного спрямування, а 
отже, реалізовані в ньому принципи можуть 
бути застосовані для укладання тематичних 
словників інших мов. Праця вражає своєю 
солідністю: у ній представлено 45 тис. заго
ловних одиниць та їхніх відповідників, які 
об’єднано в 30 тематичних блоків, а саме: 
«Людина», «Людина у суспільному середо
вищі», «Дім та помешкання», «Кулінарія», 
«Покупки», «Послуги», «Медичні служби 
та медична допомога», «Праця», «Релігія», 
«Держава та суспільство», «Економіка, 
бізнес, фінанси», «Право та протидія зло
чинності», «Армія», «Освіта і наука», 
«Культура, мистецтво», «Спорт», «Зв’язок, 
мас-медіа, книжка, комп’ютер», «Транс
порт», «Туризм», «Відпустка, відпочинок, 
розвага», «Місто», «Село та околиця», 
«Природне середовище», «Земля і Всесвіт», 
«Географія», «Країни, мешканці, мови», 
«Числа, міри, властивості», «Час», «Мово
знавча термінологія», «Скорочення та абре
віатури».

Кожний такий блок у свою чергу поділе
но на семантичні групи. Так, наприклад, те
матичний блок «Людина» об’єднує такі се
мантичні групи: «Зовнішній вигляд», «Люд
ське тіло та організм, анатомія», «Чуття», 
«Особистість», «Риси характеру, поведінка», 
«Почуття, враження», «Дії та стани», «Мис
лення, сприйняття».

Аналіз запропонованих рубрик свідчить 
про глибоку продуманість принципів розпо
ділу лексики, основними з яких є антропо
центризм, прагматизм і культурна зорієнто- 
ваність. Зокрема, урахування розбіжностей 
між Польщею та Україною у сфері релігії 
дозволяє детально структурувати розділ, 
присвячений релігійному життю. Він вклю
чає вісім семантичних груп: «Базова лекси
ка», «Сакральні об’єкти та оснащення хра
му», «Книги, тексти», «Молитви та богослу
жіння», «Церковні свята», «Сан, звання, 
звертання до священиків», «Віросповідан
ня», «Церква».

Цей дуже цікавий з погляду як культур
ного, так і мовного планів розділ висвітлено 
на 24 сторінках словника. Інші розділи, які 
не відзначаються помітною етнокультурною 
специфікою, представлено вужче. Наприк
лад, розділ «Освіта і наука» розміщений ли
ше на 12 сторінках і має шість семантичних 
груп, «Спорт» — на 15 сторінках з чотирма 
семантичними групами, «Економіка, бізнес, 
фінанси» — на 20 сторінках і має шість се
мантичних груп.

Незначною структуризацією характери
зується і блок «Держава та суспільство», у 
якому виділяються лише дві семантичні гру
пи: «Державні установи» і «Соціальні групи 
та суспільні явища». На наш погляд, тут 
можна було б виділити більше семантичних 
груп, зокрема «Політичні організації», «Дер
жавний устрій», «Міжнародні відносини» 
тощо, оскільки до першої групи «Державні 
установи» входять слова, які прямо не пов’я
зані з державними установами, напр.: 
blokada informacyjna інформаційна блока
да, blok polityczny політичний блок, briefing 
брифінг, członek partii член партії, debata 
дебати, dekret prezydenta декрет президен
та, demokracja демократія, komunizm ко
мунізм, kryzys криза, niepodległość само
стійність, незалежність, niewola рабство, 
неволя, полон, niezależność незалежність, 
partia партія, polityka політика, prawo пра
во, закон, strajk страйк, tożsamość narodo
wa національна ідентичність.
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Блок «Мовознавча термінологія», як нам 
видається, доцільніше було б не виділяти в 
самостійний розділ, а включити як окрему 
семантичну групу до розділу «Освіта і нау
ка». А власне цей розділ зробити трохи шир
шим за рахунок включення до нього різнога- 
лузевої наукової термінології.

Автори словника розподіляють мовний 
матеріал на іменники, прикметники (дієприк
метники) та дієслова, а також словосполу
чення з цими частинами мови. У ряді ви
падків у блоки включають займенники, чис
лівники та прислівники. Наприкінці блоків 
укладачі вмішують сталі словосполучення, 
ідіоми та речення. Такі готові синтаксичні 
конструкції сприяють кращому й ефектив
нішому засвоєнню лексики, полегшують її 
практичне використання у відповідних мов
них ситуаціях.

Окреме представлення лексики за части
нами мови і прозорий тематичний спосіб 
формування матеріалу дають змогу швидко 
й оперативно знайти необхідне для перекла
ду слово чи конструкцію. Хотілося б, проте, 
висловити свої міркування стосовно подан
ня іменниково-прийменникових сполучень, 
їх, на наш погляд, краще було б подавати 
безпосередньо після відповідних іменників, 
а не в кінці блоків. Так, наприклад, у семан
тичній групі «Медична допомога» слово 
znieczulenie знеболювання, анестезія по
дається серед іменників на с. 127, а іменни- 
ково-прийменникове сполучення bez 
znieczulenia без знеболення, ze znieczuleniem 
зі знеболенням знаходимо лише на с. 130, так 
само narkoza наркоз подано на с. 125, а спо
лучення pod narkozą під наркозом — на 
с. 130. Зручніше було б подати ці сполучення 
відразу після іменників znieczulenie і 
narkoza. Але це наше бачення розподілу ма
теріалу і воно може не збігатися з концеп
цією авторів рецензованої праці.

Отже, можна констатувати, що світ поба
чило видання, яке дуже потрібне як для ко
ристувачів української мови в Польщі, так і 
для тих, хто причетний до польської мови в 
Україні. Словник призначений для широкого 
загалу користувачів — учнів загальноосвіт
ніх шкіл, студентів, викладачів, переклада
чів, туристів, бізнесменів. Він буде корис
ним як для тих, хто лише починає вивчати 
українську чи польську мови, так і для осіб, 
що володіють ними на достатньому рівні. 
Тематичний принцип класифікації матеріалу 
дає можливість вивчати лексику системно і 
комплексно, що сприяє її кращому засвоєн
ню і полегшує практичне використання її під 
час спілкування.

Словник включає лексику, що охоплює 
найважливіші сфери людського життя, у то
му числі найновішу лексику, пов’язану з ін
форматикою, банківською справою, бізне
сом, політикою, релігією, боротьбою з теро
ризмом тощо. Дуже важливим є те, що час
тина лексичного матеріалу, представленого 
у словнику, взагалі не була до цього часу зас
відчена в жодних польсько-українських чи 
українсько-польських лексикографічних 
джерелах. Позитивним є й те, що до словни
ка включено розділ «Скорочення та абревіа
тури», нагальна потреба у якому виникає під 
час перекладу офіційних паперів. Таким чи
ном, видання є цінним двомовним лексико
графічним джерелом найновішої лексики.

Рецензована праця актуальна в контексті 
активізації міждержавних економічних, 
культурних, наукових та освітніх зв’язків 
між Україною і Польщею, країнами з бли
зьким історичним минулим та сьогоденням. 
Вона також є на часі в період підготовки та 
проведення чемпіонату Європи з футболу 
«Євро 2012».
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