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У справе развщця слоушкавага складу кожнай мовы побач са сло-
ваутварэннем на базе уласнага карняслова значную ролю выконвае запазы-
чанне шшамоуных лекичных сродкау. Не з'яуляецца выключэннем i бела-
руская мова. Яна змяшчае у сваiм складзе словы, утвораныя ад польсюх, 
нямецкiх, французскiх i iншых лексем. Дэрывацыя лексiкi (дэрыват — 
лац. derivatus — 'адведзены' — лгнгв. 'новае слова, утворанае ад слова-асно-
вы') з'яуляецца натуральным працэсам у псторьп кожнай мовы. Гэты пра-
цэс выклiкаецца унутранымi грамадскiмi, моУнымi патрэбамi i залежыць 
ад штэниунасщ сацыяльных, эканамiчных i культурных зрухау. Ён дазва-
ляе бачыць у мовах, яюя запазычваюць, «не праяуленне заняпаду,а iмкненне 
да паунаты сродкау выражэння». 

Самым складаным з'яуляецца пытанне аб шляхах i спосабах прашк-
нення запазычанняу, паколькi яны паступалi у беларускую лексiчную сктэ-
му як у вынiку непасрэдных кантактау з суседнiмi мовамi,так i праз пас-
рэднiцтва iншых моу. Асаблiва выразна цяжкасць гэтага пытання бачная у 
выпадку з лекикай лацiнскага паходжаня, пра старажытнасць засваення 
якой сведчыць даволi высокi яе працэнт (43,3 %) у складзе даушх запазы
чанняу. ШматлМя даследчыю (А. Булыка, А. Станкевiч, Я. Парэцю) сцвяр-
джаюць, што у старабеларускую мову лацгшзмы найчасцей пранiкалi праз 
польскую мову, у якую яны траплялi з нямецкай, чэшскай, але разам з 
тым зауважаюць, што «не выключаная магчымасць прашкнення лацiнскiх 
лексем у беларускi слоушк i непасрэдна з лацiнскай мовы». Асноунай мэ-
тай дадзенай працы з'яуляецца не толькi засведчанне наяунасщ вялiкай 
колькасцi лацiнскiх дэрыватау у беларускай мове, але i спроба абгрунта-
вання магчымасщ iх прашкнення без пасрэднгцтва шшых моу. На карысць 
гэтага сведчыць шэраг пстарычных фактау. Пераважная большасць лацiн-
iзмау трапiла у беларускую мову у XIII—XVII стст., калi шырокае распау-
сюджанне набывае тэорыя аб рымсюм паходжанн1 лiцьвiнау, у вынiку чаго 
на Ливе, як i на усей Беларуи, л1чыл1 латынь мовой сваiх продкау, прапа-
гандавалi i думал1 зраб1ць дзяржаунай. Можна прывесщ шэраг iншых ар-
гументау, яюя сведчаць на карысць непасрэднага уплыву лацшскай мовы 
на беларускую. Далей падаюцца некаторыя прыклады дэрыватау, лацш-
скае паходжанне якiх на сёння ужо мае свае навуковае абгрунтаванне i не 
выюпкае сумнення. 

Аднак часта як у «СлоУнiку шшамоуных слоу» А. М. Булыкi, так i у 
«Этымалагiчным слоУнiку беларускай мовы» (а гэтыя працы з'яуляюцца 
асноУнымi у сферы даследавання пласту запазычанай лексiкi) дэрывацый-
ны ланцужок слова, запазычанага у беларускую мову, узводзщца цераз 
пасрэднiцтва адной щ некалькiх моу да адной з заходнееурапейсюх i не 
разглядаецца магчымасць прашкнення гэтай лексемы з латыш, а часам 
сувязь з лацшскай мовай навукоУцамi не разгледжваецца наогул. Таму 
праблема выяулення лацшсюх дэрыватау у сферы запазычанай лекию 
беларускай мовы патрабуе правядзення далейшых даследаванняу. 
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Беларуская мова Лацшская мова 
Акуляры лац.ocularium 'шчылша для вачэй у шаломе' 
Аматар лац. amator = тое самае 
Ахвяра лац. operari 'ахвяраваць' 
Бульба лац. bulbus 'клубень,цыбулша' 
Вар'ят лац. varius 'розны,разнастайны,зменл1вы' 
Верш лац. versus 'невялга паэтычны твор' 
Водар лац. odor 'пах' 
Воцат лац.acetum 'кюлае в1но;воцат' 
Вэлюм лац. velum 'пакрывала,занавес' 
Гармата лац. armatus,a 'узброены(ая),ваенны(ая)' 
Глеба лац. gleba 'ралля,глеба' 
Густ лац. gustus 'смак, густ' 
Капялюш лац. capillus 'валасы' 
Касаваць лац. cassare 'выдаляць,закрэсл1ваць' 
Кел1х лац. calyx 'бакал, чаша' 
Кляштар лац. claustrum 'закрытае месца' 
Краты лац. cratis 'пляцёнка' 
Крэйда лац. creta 'крыцкая фарба' 
Куфар лац. cupa ' бочка,дзежка' 
Люстра, люстэрка лац. lustrare 'асвятляць, адб1ваць' 
Лямант лац.lamentum 'галашэнне' 
Мэта лац. metus 'мяжа,канцовы пункт' 
Палац лац. palatium 'палац' 
Патэльня лац. patella 'скаварада' 
Пацеры лац.pater 'ойча,бацька' 
Прапанова лац. propono 'прапаную' 
Пэндзаль лац. penicilus 'хвосщк' 
Раптам лац. raptim 'адразу;спешна' 
Скрыня лац. scrinium 'кораб,скрыня' 
Сутарэнне лац.sub 'пад' terra 'зямля' 
Сщзорык лац. scisorium 'маленьга ножычак' 
Турбаваць лац.turbare 'непакощь' 
Цыбуля лац. cepula 'дробная цыбуля' 
Цырата лац. ceratus 'праштаная воскам' 
Цэгла лац. tegula 'чарашца' 

СЕМАНТИКА ОТАДЪЕКТИВНЫХ СУФФИКСАЛЬНЫХ ИМЕН 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Рахуба В. И., Брестский государственный технический университет 

Язык не только выполняет коммуникативную функцию, но и является 
средством организации и обработки информации. Лексическое значение 
отдельных номинативных единиц отражает не только наше знание о мире, 
но и является источником получения этого знания. 
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