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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Объем: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

библиографических источников (39 источников) и приложения. Объем работы 

– 43 с. 

Ключевые слова: ЗАИМСТВОВАНИЕ, ЛАТИНИЗМ, ГРЕЦИЗМ, 

СТАРОБЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК, АРИСТОТЕЛЕВЫ ВРАТА, ПОВЕСТЬ О ТРЕХ 

КОРОЛЯХ-ВОЛХВАХ, ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ  16В, 

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ 15В, ИСТОРИЯ ЯЗЫКА, ЛЕКСИКА. 

Объект исследования: текст  старобелорусских памятников «Повесть о 

трех королях-волхвах» (XV в.) и «Аристотелевы врата, или Тайная Тайных» 

(XVI в.). 

 Предмет исследования: прямые и опосредованные лексические 

заимствования из латинского и древнегреческого языков, употребляющиеся в 

этих текстах. 

Цель работы: показать проникновение античной лексики в 

старобелорусский язык в самые разнообразные сферы словаря, от повседневной 

до узко-научной, на материале нескольких произведений. 

Актуальность: заключается в необходимости более глубокого 

исследования малоизученных памятников нашей культуры, в том числе с точки 

зрения их связей с классическим наследием. Отдельные научные работы 

посвящены исследованию латинизмов в юридической лексике в 

старобелорусском языке, при этом прочие сферы, напр. культурно-бытовая, 

религиозная, оставлены без внимания. Вместе с тем изучение заимствованной 

лексики в различных аспектах чрезвычайно важно для понимания глубинных 

связей между языками и культурами, закономерностей развития языков, в том 

числе и белорусского, изучение которого в настоящее время является одной из 

актуальных задач отечественной науки. 

Методы исследования: сравнительный, описательный, 

сопоставительный. 

Теоретическое и практическое значение исследования: материалы 

исследования могут быть использованы при составлении этимологических 

словарей и словарей иностранных слов белорусского языка, также возможно 

применение при разработке лекций и практических занятий по истории 

белорусского языка, общего языкознания.   

Новизна: Работа, связанная с выявлением и исследованием греко-

латинских заимствований в малоизученных старобелорусских текстах, 

проводится впервые.  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
 
 

Аб'ём: праца складаецца з уводзінаў, трох часткаў, вынікаў,  бібліяграфіі 

(39 крыніц) і дадатку. Аб'ём працы – 43 ст. 

Ключавыя словы: ЗАПАЗЫЧАНЫЯ СЛОВЫ, ЛАЦІНІЗМ, ГРЭЦЫЗМ, 

СТАРАЖЫТНАБЕЛАРУСКАЯ МОВА, АРЫСТОЦЕЛЕВА БРАМА, 

АПОВЕСЦЬ ПРА ТРОХ КАРАЛЁЎ-МАГАЎ, ПОМНІКІ ПІСЬМЕННАСЦІ 16 

СТ., ПОМНІКІ ПІСЬМЕННАСЦІ 15 СТ., ГІСТОРЫЯ МОВЫ, ЛЕКСІКА. 

Аб'ект даследавання: тэкст старажытнабеларускіх помнікаў «Аповесць 

пра трох каралёў-магаў» (XV ст.) і «Арыстоцелева брама, або Таямніца 

Таямніц» (XVI ст.). 

Прадмет даследавання: прамыя і апасродкаваныя запазычаныя словы з 

лацінскай і старажытнагрэчаскай мовы, якія выкарыстоўваюцца ў гэтых 

тэкстах. 

Мэта працы: выявіць уваходжанне антычнай лексікі ў самыя розныя 

сферы старажытнабеларускай мовы, ад паўсядзённай  да навуковай, на 

прыкладзе матэрыялаў некалькіх твораў. 

Актуальнасць: неабходнасць больш глыбокага даследавання 

недастаткова вывучаных помнікаў нашай культуры, у тым ліку з пункту 

гледжання іх сувязі са спадчынай класічнага перыяду. Асобныя навуковыя 

працы прысвечаны даследаванню лацінізмаў у юрыдычнай лексіцы 

старажытнай беларускай мовы, пры тым іншыя сферы, напр. культурная, 

релігійная і сфера побыту, застаюцца без увагі. Адначасова вывучэнне 

запазычаных словаў у разнастайных аспектах  надзвычай важна для разумення 

глыбокай сувязі паміж мовамі і культурамі, заканамернасцяў развіцця моў, у 

тым ліку і беларускай, вывучэнне якой у наш час з'яўляецца адной з актуальных 

мэтаў айчыннай навукі. 

Метады даследавання: супастаўляльны, метад апісання і абагульнення. 

Тэарэтычная і практычная значнасць даследавання: матэрыялы  

даследавання можна выкарыстоўваць пры складанні этымалагічных слоўнікаў і 

слоўнікаў запазычаных слоў у белорускай мове, таксама магчыма яго 

выкарыстанне пры распрацоўцы лекцый і практычных заняткаў па гісторыі 

беларускай мовы, агульнага мовазнаўства. 

Навуковая навізна: Праца, звязаная з выяўленнем і даследаваннем 

запазычаных з грэчаскай і лацінскай моў слоў у недастаткова вывучаных 

тэкстах на старажытнабеларускай  мове, праводзіцца упершыню. 
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RESUME 

Volume of work:  the work includes an introduction, three chapters, a 

conclusion, a list of  bibliographic sources (39 positions) and applications. volume of 

work – 43 p. 

Key words:  LOAN-WORD, LATINISM, ANCIENT GREEK LOAN-

WORDS, THE OLD BELARUSIAN LANGUAGE, ARISTOTLE'S GATE OR 

SECRET OF SECRETS, A TALE OF THREE KINGS THE MAGI, WRITTEN 

MONUMENT OF 16TH-CENTURY, WRITTEN MONUMENT OF 15TH-

CENTURY, HISTORY OF LANGUAGE, LEXIS. 

The object of research: the text of Old-Belarusian written monuments "A Tale 

of Three Kings the Magi" (15th-century) and "Aristotle's Gate or Secret of Secrets" 

(16-th century). 

Subject of research: direct and indirect loan-words from Latin and Ancient 

Greek languages used in these texts. 

Objective: To show the penetration of the ancient lexicon into the Old 

Belarusian language in a wide variety of spheres of vocabulary, from the everyday to 

special scientific sphere, by material from several works. 

Actuality:  is in the need for more in-depth study of little-known monuments 

of our culture, including in terms of their connections with the classical heritage. 

Some research works are devoted to the study of Latinisms in the legal lexicon in the 

Old Belarusian language, while other spheres, for example: cultural and community, 

religious, are ignored. However, the study of loan-words in different aspects is 

extremely important for understanding the deep connections between languages and 

cultures, regularities of the development of languages, including the Belarusian 

language, the study of which is currently one of the urgent tasks of national science. 

Research technique: comparative, descriptive, contrastive. 

Theoretical and practical value of the research: the study materials may be 

used to compile etymological dictionaries and  dictionaries of foreign words of the 

Belarusian language, also they are possible to apply in the development of lectures 

and workshops of the history of the Belarusian language and of General Linguistics. 

Scientific novelty: Research, which is related to the identification and study of 

the Ancient Greek and Latin loan-words in the little-known Old-Belarusian texts, is 

carried out  for the first time. 

 


