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У сучасній українській мові є чимало слів, історія яких сягає часів балто-слов’янської 
єдності або й давніших етапів історії нашого народу. Найвиразніше простежується 
залежність сучасного стану розвитку мови від попередньої історії в семантиці. Ясна річ, із 
плином часу слова, що входять у спільний лексичний фонд, зазнали чималих змін як у 
зовнішній формі, так і за змістом. Такі зміни зумовлені не тільки соціально-історичними 
факторами, а й національними особливостями кожної мови. 

Розглянемо питання про основне спільне значення, що об’єднує слова балто-
слов’янського і германського походження у спільному лексичному фонді і забезпечує життя 
Цих слів, хоч водночас і не розкриває повного змісту кожного. Цікавий матеріал для 
дослідження дає спільна балто-слов’янська і германська лексика, наприклад, такі слова, як 
ломити (лом) та лядо (ляда), які ми розглянемо у зіставно-семантичному плані на матеріалі 
української, російської, англійської та деяких інших мов. 

Відмінності у фонетичній формі слова у групі слов’янських мов незначні і максимальні 
між слов’янською, германською та балтійською групами мов. Пор.: укр. ломити, рос. 
ломить, д.-р. ломити, болг. ломя, с.-х. ломити, слов. lomiti, ч. lomiti, п. lomic, н.-луж. łomis 
— всі із значенням «ломити»; лит. lamdyti, д. англ. lama, ср. англ. lama, англ. lame, нім. lahm 
та ін. 

В українській мові слово ломити багатозначне, основними значеннями його є: «згинаючи 
або б’ючи з силою, відділяти частини чого-небудь або розділяти щось на частини»; «робити 
непридатним, руйнувати, псувати ударами»; «різкими рухами розділяти на частини, 
порушувати єдність чого-небудь, розривати»; перен. «рішуче відкидати що-небудь 
традиційне, усталене, руйнувати, знищувати»; перен. «викликати хворобливе відчуття 
ломоти»; лом «поламані або придатні лише для переробки предмети (переважно металеві)»; 
«сухе гілля, сучки дерев, що попадали на землю, сушняк, хмиз» (СУМ, т. 4). 

У давньоруській мові слово ломити(ся) мало три значення, які ми можемо вивести із 
контекстів: «порушувати цілісність чого-небудь»; «відчувати біль»; «хитрувати» (І. І. Срез-
невський). Поступово збільшується кількість відтінків значень і словоформ, проте 
основними залишаються ті ж значення: «порушувати цілісність, руйнувати щось»; «калічити 
тіло, катувати»; «хитрувати» («Словарь рус. яз. XI—XVII вв.», т. 8). У сучасній російській 
мові обсяг значень слова в основному збігається з сучасною українською мовою, а в 
сучасних російських говорах він розширюється, деталізується, і до перерахованих значень 
додаються семи: «перевищувати фізичні можливості людини» (див. «Словарь рус. нар. 
говоров»), де вже не людина є поламаною, покаліченою кимось або чимось, а, навпаки, 
людина щось долає (важку роботу, високу гору, цілину тощо). 

У литовській мові функціонують слова lamdyti, lamdau — «ламати так, щоб не 
розпадалося на частини» (Фасмер М. Этимологический словарь рус. яз., т. 2). Литовські 
слова з близькими або тотожними значеннями зустрічаються у північних слов’янських 
діалектах для вираження однакових понять. Литовські lawžti «ламати», lawžas «купа хмизу» 
ідентичні слову лом у російських діалектах, яке також має значення «купа хмизу, ломаччя», 
тобто щось зруйноване (див. «Словарь рус. нар. говоров»). 

В англійській мові слово lame має такі значення: «кульгавий або пошкоджений»; 
«слабкий або паралізований»; перен. «незадовільний». У фразеологічних виразах та в 
переносному значенні воно частіше вживається для характеристики дефектів розумової 
діяльності, завжди з негативним відтінком, напр.: lame under the hat «дурнуватий, 
некмітливий»; lame excuse «невдале вибачення, невдалий доказ» та ін. 

Отже, в англійській мові, на відміну від української, російської та литовської, семантика 
цього слова охоплює ще й поняття розумової неповноцінності, в той час як у слов’янських 
мовах вона характеризує, головним чином, фізичну недорозвиненість людини або 
пошкодженість предмета. Спільним для всіх цих неблизькоспоріднених мов у слові ломити 



протягом тривалого історичного періоду залишається значення «пошкодженості, порушення 
цілісності або єдності кого-, чого-небудь». 

Слово лядо (ляда): укр. лядо, рос. ляда (лядо), блр. лядо, д.-р. лhдина, ч. lada, п. lado, ląd, 
болг. лéда, ледина, с.-х. ледина, слов. ledina, н.-луж. ledo, д.-англ. land, cp.-англ. land, англ. 
land, нім. land та ін. У сучасній українській мові воно не вживається (див. СУМ), але, за 
Словником Б. Грінченка, воно означає: «високе місце в лісі, що поросло будівельною 
сосною», тобто місце, непридатне для землеробства, або ж «сосна, що росте на ляді». 

У давньоруській мові існувало два значення слова лядо (лядина) — «бур’ян» і «поле, 
борозна поля» (а в переносному значенні — л#дина непокорства («Словарь древнерус, яз.» 
И. И. Срезневского, т. 2)). У сучасних російській та білоруській мовах, а також у російських 
народних говорах це слово має дуже широке коло значень, переважна більшість яких 
пов’язана із землеробством, що свого часу було зумовлено активізацією та розширенням 
сільськогосподарської діяльності людини і потребою освоєння нових земельних ділянок під 
оранку. Усі значення слова та їх відтінки об’єднуються у такі узагальнені тематичні групи: 
«земля, придатна (непридатна) для землеробства»; «рослинність на такій землі». 

В англійській мові слово land має такі основні значення: «земля»; «тверда частина земної 
поверхні на відміну від водної»; «ґрунт, придатний для землеробства»; «територія з певними 
адміністративними або приватними межами» та ін. (Oxford English Dictionary). 

Отже, термін лядо у кожній із порівнюваних мов має свої значення, споріднені з 
українською, російською та білоруською мовами, і пов’язаний, насамперед, із 
землеробством. В англійській (як і в деяких інших мовах, наприклад польській, німецькій) це 
слово має лексико-семантичне значення більш узагальненого характеру. Але постійним 
спільним значенням для всіх мов є «земля, на відміну від води, повітря, тощо». 

Таким чином, слово лом і лядо у кожній з порівнюваних мов змінюють свою зовнішню 
форму і не повністю збігаються за обсягом своїх лексичних значень, але завжди зберігають 
спільне значення — свою внутрішню форму, яка є «певною стороною... змісту, що вказує на 
те, як пов’язане дане слово з його найближчими попередниками і яка ідея вела до втілення 
нового значення саме в таку, а не іншу зовнішню форму» (Русанівський В. М. — 
Мовознавство.— 1985, №4. — С. 6). Існування саме внутрішньої форми забезпечує життя 
цих слів у кожній з неблизькоспоріднених мов спільного балто-слов’янського та 
германського лексичного фонду з певними національними відмінностями у значенні. 


