
гетэраструктура, гетэрафазны, гетэраэпітаксіяльны і інш.); мета- (ад 
meta ‘пасля, за’): метабалічна актыўны, метабалічна залежны, 
метагерманат, метаніябат, метастабіль і інш.); пара- (ад para ‘каля, пры’): 
парамагнетык, параксіяльны, параметрычны, параэлектрык, паратэлурыт, 
парапрацэс і інш.); сін- (ад syn ‘разам’): сінглет, сінганія, сінгулярнасць, 
сінергетыка, сінергія, сінфазны, сінхранізацыя, сінхронны і інш.); тэтра- (ад 
tetras ‘чатыры’): тэтрагон, тэтрада, тэтрапірол, тэтрацэн і інш.). 

Мы разгледзелі толькі некаторыя звязаныя кампаненты грэчаскага 
паходжання, што ўжываюцца ў беларускай фізічнай тэрміналогіі. Аднак нават 
гэтыя прыклады выразна дэманструюць нам вялікую прадуктыўнасць такіх 
кампанентаў у тэрмінаўтварэнні і ўзбагачэнні беларускай мовы дакладнымі 
сродкамі выражэння. 
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А.А. Прыгодзіч, М.Р. Прыгодзіч 

Да пытання аб храналогіі даследаванняў іншамоўных 
запазычанняў у беларускай мове 

Іншамоўныя запазычанні – неад’емная частка лексічнага саставу 
беларускай мовы. Словы гэтага паходжання фіксуюцца ўжо ў самых ранніх 
пісьмовых помніках усходніх славян, паколькі абсалютная большасць з іх у той 
ці іншай ступені была звязана з рэлігійнай тэматыкай. Ды і пераклад Кірылам і 
Мяфодзіем славянскіх богаслужэбных кніг адбываўся непасрэдна з грэчаскіх 
арыгіналаў, што зараней прадвызначала шырокае выкарыстанне лексікі 
кананічных на той час моў кніг Святога Пісання. Аб’ектыўна працэс 
запазычвання іншамоўных слоў вымагаўся і наладжваннем гандлёвых 
стасункаў з суседнімі краінамі і этнасамі, развіццём дагаворна-прававых 
узаемаадносін паміж асобнымі княствамі, ваеннымі паходамі, наладжваннем 
міждзяржаўных сямейна-родавых дынастый на еўрапейскім кантыненце і інш. 
Аднак “філалагічнае” разуменне іншамоўна-запазычанага слова выяўляецца 
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толькі ў пачатку ХVІ ст. і звязваецца на ўсходнеславянскіх землях з 
кнігавыдавецка-асветніцкай дзейнасцю Францыска Скарыны. 

Паставіўшы перад сабой мэту выдаць поўны і зразумелы простаму 
хрысціяніну тэкст Бібліі, Францыск Скарына пры яго падрыхтоўцы карыстаўся 
некалькімі крыніцамі на розных мовах, запаўняючы пропускі ў адных за кошт 
другіх. Як вядома, усходнеславянскі першадрукар і асветнік карыстаўся 
найперш Чэшскай Бібліяй 1506 г. Але ў яго карыстанні былі і асобныя 
экзэмпляры царкоўнаславянскай Генадзіеўскай Бібліі 1499 г., 
царкоўнаславянскія выданні польскага друкара (немца па паходжанні) 
Швайпольта Фіёля і югаслаўскага Бажыдара Вукавіча. Пад рукой у Скарыны 
былі крыніцы на лацінскай і яўрэйскай мовах, у тым ліку і лацінскія тлумачэнні 
да Бібліі славутага прапаведніка сярэднявечча Мікалая Лірана. Такая 
разнастайная тэксталагічная аснова кніг Святога Пісання ў сукупнасці з 
сацыяльнымі ўмовамі таго часу і прадвызначылі асаблівы характар мовы 
выданняў Ф.Скарыны, у тым ліку і шырокае выкарыстанне іншамоўнай лексікі. 

Ужо ў “Псалтыры” 1517 г. (многія даследчыкі па-ранейшаму лічаць яе 
першай кнігай Скарыны, хоць, па сведчанні А.Лозкі, першай па тагачасным 
вераснёўскім стылі была “Кніга Святога Іова” – 10 верасня 1517 г. [3]) 
Францыск Скарына адрознівае “рускія словы ад “языка словенского”, гэта 
значыць царкоўна (стара)славянскай мовы. Гэтаксама ён выдатна ўсведамляў 
запазычаны характар многіх іншамоўных слоў, якія вымагалі зразумелага 
вытлумачэння для простага народа. Таму ў тэкстах сваіх кніг, на палях ён 
тлумачыць і перакладае незразумелыя словы на роднай мове (онагри – лоси, 
пажить – былие, тимъпанъ – бубенъ, холми – узгорки і інш.). Такія тлумачэнні 
незразумелых слоў на палях старонак (так званыя глосы) пасля Ф.Скарыны 
сталі ледзь не абавязковымі ў розных старадрукаваных выданнях. 

Варта адзначыць пра гэтым, што Скарына тлумачэнні незразумелых слоў 
прыводзіў не толькі “на боцех”, але і непасрэдна ў тэксце (гэты прыём 
тлумачэння быў вядомы з канца ХV ст.): “Книги Есферъ еже от еврей 
называются мъкгиля”; “Бивлиа Греческим языком Поруский сказуется Книги”, 
“Кончается Книга Судей, Зовемая Еврейским Языком Шофтимъ”. 

Гэтак жа ўважліва да незразумелых слоў ставіўся і Сымон Будны. Адны з іх 
аўтар “Катэхізіса” (1562) тлумачыў на палях (напасть – искушение, стихия – 
початки, чающее – ожидаючи), другія непасрэдна ўкрапліваў у тэкст: брака или 
женитвы, брань или валка, елеомъ или масломъ, зелье або лекарство, недуги або 
хворобы, совесть або сумненье, татьми се есть злодеями, чада або молодые 
люди і да т. п. Ёсць у яго і выпадкі шырокага тлумачэння слоў, асабліва 
мнагазначных: “Аминь есть слово Евреиское, сказует(ся) на нашь языкъ Въ 
истину, яко где Гсдь г(лаго)леть Аминь г(лаго)лю вамъ, Тое жь розумеется, яко бы 
реклъ, Въ истину г(лаго)лю, или мовлю вамъ Часомъ теже Аминь кладется вместо 
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будеть или да будеть”. Шырока карысталіся пералічанымі прыёмамі тлумачэння 
незразумелых слоў і іншыя аўтары і выдаўцы ХVІ – ХVІІ ст. 

Філалагічнае разуменне іншамоўна-запазычанага слова добра ўсведамлялі 
і складальнікі першых усходнеславянскіх лексіконаў Л.Зізаній і П.Бярында. 
Пры гэтым, як адзначае А.А. Яскевіч са спасылкай на К.Шырскага (1869), у 
“Лексісе” (ён з’яўляецца часткай “Азбукі”) Лаўрэнцій Зізаній “не толькі дае 
тлумачэнні незразумелых слоў з кніг Святога Пісання, суправаджаючы 
адпаведнымі граматычнымі паметамі кожны лексічны нумар, але і ставіць 
упершыню перад сабой нацыянальна ўсвядомленую задачу – праз слоўнік 
дапамагчы вучням брацкіх школ авалодаць простай народнай мовай” [8, с. 37]. 
Параўн.: мел, вапно и тыжъ крейда; нужда, кгвалтъ примушенье; неясыть, по 
грецку пелекан, птах естъ в Египте; онагръ, дикий оселъ, лесный; преторъ, 
ратушъ дом судовыи; сіндонъ, с тонкого полотна простирало албо рантух. 
Для того так названо же напервей в месте Сідоне почато тое робити. 

Традыцыі этымалагічна-генетычнага тлумачэння асобных незразумелых 
(найперш іншамоўна-запазычаных) слоў былі працягнуты ва ўласна 
філалагічных даследаваннях беларускай мовы, пачатак якіх прыпадае на 
першую чвэрць ХІХ ст. і звязаны з вывучэннем і апісаннем этнаграфіі, мовы, 
фальклору насельнікаў беларускага краю. Фактычна першай лінгвістычнай 
працай, прысвечанай беларускай гаворцы, стаў невялікі артыкул 
К.Калайдовіча “О белорусском наречии”, апублікаваны ў 1822 г. [1]. У 
прыкладзеным да артыкула кароткім слоўніку беларускай мовы падаецца 67 
слоў, з якіх даследчык разглядае як іншамоўныя запазычанні: валёнка, гвалт, 
фальварак, капялюш, кавалак, ліхтар, мур, шкаф, скрыня, хустка, шлях. 
Параўн.: гвалт – насилие. С немецкого gewalt. Употребляется как 
восклицание в несчастных случаях, то же, что и у нас: караул! Капелюшь – 
шляпа. На простом греческом языке kapellos то же значит; Лихтар – 
подсвечник, от немецкого Licht, свеча; Мур – каменное строение. С 
латинского murus, в немецком mauer, в польском mur. 

Нягледзячы на не зусім дакладныя этымалагічныя ўказанні да асобных 
запазычанняў, праца К.Калайдовіча з’явілася ў пэўнай ступені ўзорам для 
далейшых лінгвістычных росшукаў у даследаваннях паслядоўнікаў вядомага 
рускага філолага. 
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