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Праведзены гісторыка-этымалагічны аналіз слоў, якія маюць лацінскія ці 
грэчаскія вытокі. У ходзе даследвання атрымалася высветліць займальную, а часам і 
вельмі цікавую гісторыю паходжання агульнаўжывальных слоў у беларускай мове, 
прасачыць заканамернасці і выпадковасці ўзнікнення паняццяў. Даследчая работа 
адпаведнага плана істотнапашырае кругаглядіпавышаеэрудыцыюдаследчыка.  
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The historical and etymological analysis of the words of Greek and Latin origin made 
during the research allowed to figure out some entertaining and interesting histories of the 
origin of common Belarusian words and to trace the patterns and randomnesses of their origin. 

Research work of such kind significantly broadens the researcher‘s mind and erudition. 
Keywords: etymology; history of the word; meaning of the word.  

Усім вядома, што культурныя зносіны з суседзямі жыццева неабходны 
для нармальнага развіцця кожнай краіны. Такім чынам, непазбежна 
запазычванне слоў, тэрмінаў і нават іменаў. Гэтая з‘ява заўседы карысна для 
мовы: ужыванне слова, якое адсутнічае ў мове, дазваляе пазбегнуць 
апісальных словазлучэнняў, мова становіцца больш простай і дынамічнай.  

Роля лацінскіх запазычанняў у фарміраванні і развіцці культурна-
гістарычнага пласта слоў агульнапрызнана як у рускім, беларускім, так і у 
замежным мовазнаўстве. Лацінізмы ўяўляюць сабой аснову тэрміналагічнага 
пласта шматлікіх моў. Словы лацінскага і грэчаскага паходжання актуальны і 
для сучаснага дыскурсу, бо яны служаць намінацыямі палітычных, юрыдычных 
і іншых рэалій, якія выклікаюць зацікаўленнасць у носьбітаў мовы.  

Вельмі многа слоў, якія мы ўжываем, не ўспрымаюцца носьбітамі 
беларускай мовы як запазычаныя.  

Напрыклад, у слове паэзія мы не бачым ніякіх рысаў запазычвання. Але 
між тым гэтае слова ў перакладзе з грэчаскай мовы азначае ―творчасць‖. слова 
паэма перакладаецца як ―стварэнне‖, а рыфма – як ―суразмернасць‖. Страфа 
ў перакладзе з грэчаскай мовы – ―паварот‖, а эпітэт – ―вобразнае азначэнне‖. 

Здаецца, што ў словах рытм, рыфма і алгарытм адна і тая ж 
утваральная аснова. Аднак, словы рытм і рыфма маюць у аснове грэчаскі 
корань ρσθμóς, а вось слова алгарытм узыходзіць да імя заснавацеля алгебры 
Абу Джафара Мухаммеда ібн Мусса аль-Хорезмі. 
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Ад аднаго і таго ж кораня паходзяць словы ідыет, ідыема, ідыятызм. 
Усе яны ўтвораны ад слова ιδιος – ―прыватны, уласцівы”. У старажытных 
Афінах ідыетамі называлі людзей, якія не прымалі ўдзел у грамадскім і 
дзяржаўным жыцці, не ўдзельнічалі ў в выбарах. Слова ідыема мае значэнне –
―выраз, уласцівы якой небудзь мове ці жаргону і якое зэяўляецца яго 
здабыткам‖. Тэрмін ідыятызм мае значэнне – ―мясцовае слова ці зварот мовы, 
які ўведзены ў літаратурную мову і неперакладаемы на іншыя мовы‖.[4] 

Вялікую цікавасць прадстаўляе сучасная інфармацыйная прастора. На 
старонках часопісаў і газет вельмі часта лацінізмы з‘яўляюцца яскравымі 
сродкімі выразнасці. Але незаўседы дакладна адпавядаюць сваяму 
першаснаму значэнню. 

Палітычныя і эканамічныя ўмовы ў краіне прымушаюць носьбітаў 
беларускай мовы пераасэнсоўваць шматлікія з‘явы рэчаіснасці, адаптоўваць 
спецыяльныя веды да свайго ўзроўню ўспрымання. Лацінізмы, такім чынам, 
выступаюць універсальнымі тэрмінамі, якія з‘яўляюцца лексічным набыткам 
кожнага носьбіта мовы і якія валодаюць высокім камунікатыўным 
патэнцыялам. Яны дазваляюць асобе, якая гаворыць, з аданаго боку, 
намінаваць рэаліі, а з другога боку – ацаніваць іх.  

Сучасныя людзі з‘яўляюцца сведкамі шырокага ўздзеяння лацінскай і 
грэчаскай лексікі на працэс словаўтварэння ў любой мове. Дастаткова 
звярнуцца да сродкаў масавай інфармацыі, каб сустрэць шмат слоў лацінскага 
паходжання – інфляцыя, інтэграцыя, мабільны, латэнтны і інш.  

Ужо ў саміх назвах вядомых органаў сродкаў масавай інфармацыі 
вельмі яскрава прагледжваюцца элементы класічных моў. Напрыклад, само 
слова прэса прыйшло ў беларускую мову праз рускую, куды яно трапіла праз 
французскую мову і ўтворана ад лацінскага дзеяслова pressare – ―ціснуць, 
адціскаць‖, а ў выніку атрымалася – ―утварацца за дапамагой друкарскага 
станка‖ – ―прэса‖ [4].  

Цікава, што першыя сродкі масавай інфармацыі з‘явіліся ў 
Старажытным Рыме у 59 г. да н.э., калі Юлій Цэзар стварыў першыя выпускі 
штодзенных навін і назваў іх ―ActadiurnapopuliRomani‖. Пазней ад лацінскаго 
слова diurnus, a, um – ―штодзенны‖ пайшло слова французскай мовы jour – 
―день‖, а пасля гэтага была ўтворана слова journal – ―часопіс‖, а потым і jour-
naliste – журналіст [1]. 

Есць такія выпадкі, калі адно і тое ж слова прыходзіла да нас праз 
розныя мовы і ў розны час і, такім чынам, атрымлівала рознае значэнне. 
Напрыклад, словы махіна, махінацыя і машына – аднакарэнныя. Два з іх 
прыйшлі да нас з грэчаскай мовы і адпаведна маюць значэнні ―нешта вельмі 
вялізнае‖ і ―хітраcць‖.  

А вось трэцяе слова прышло праз пасрэдніцтва заходнееўрапейскіх моў 
і з‘яўляецца тэхнічным тэрмінам.  

Вельмі часта мы ўжываем у сваім маўленні слова сноб, якое 
з‘яўляючыся лацінскім па паходжанні, з‘явілася ў Англіі ў канцы XVIII 
стагоддзя. Яно ўтворана ад лацінскага словазлучэння sinenobilitas – ―без 
высакароднасці‖, якое скарацілі да s. nob.  
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Так на англійскіх караблях называлі пасажыраў, якія не мелі дазволу 
абедаць з капітанам. А пазней так называлі ў Англіі людзей, якія не мелі 
тытула [3]. 

Часам значэнні слоў нам здаюцца вельмі рознымі, і толькі факты з 
гісторыі дапамагаюць выявіць сувязі паміж імі. Напрыклад, словы партфель, 
пашпарт, імпарт, экспарт узыходзяць да лацінскага кораня porto – ―несці‖.  

У старажытных рымлян існаваў звычай: перад тым як заснаваць новы 
горад, яны акрэслівалі межы на зямлі як раз у тым месцы, дзе планавалі 
будаўніцтва гарадской сцяны.  

Мяжу гэту звычайна рабілі сахой, а ў тым месцы, дзе павінны былі 
быць вароты, зямлю не аралі. Саху праносілі над уяўнымі варотамі. Адсюль 
porto – ―несці‖, portus – ―вароты‖. Порт – гэта вароты ў мора; пашпарт – 
першапачаткова дакумент, які дазваляў караблю ўвайці ў порт і выйсці з яго; 
партфель – гэта торба для службовых папер; партатыўны – рэч невялікага 
памеру, якую можна пераносіць з месца на месца [3]. Такім чынам, з пункту 
гледжання гісторыі, усе гэтыя словы блізкія па значэнні. 

Не менш цікава значэнне слоў, якія мы ўжываем у нашым штодзенным 
жыцці. Напрыклад, слова лінолеум утворана ад двух лацінскіх слоў – ―linum‖- 
―палотнішча‖ і ―oleum‖ – ―масла, алей‖. Такім чынам атрымліваецца, што 
лінолеум – это ―прамасленае палотнішча‖. 

Слова паганы ў сучаснай беларускай мове атрымала негатыўнае 
значэнне. А ў лацінскай мове – наадварот. Слова paganus мае значэнне 
―вясковы жыхар‖, якое ўтворана ад слова pagus – ―веска‖ [4]. 

Цікавая этымалогія слова гібрыд. Непасрэдна яно ўзыходзіць да 
лацінскага слова hybrida – “дзіця, якое нарадзілася ад шлюбу рымляніна и 
нерымлянкі”. Слова мела адценне ганьбавання і, ў сваю чаргу, паходзіць да 
грэчаскага слова hybris, hybridos – ―няўстрыманасць, кровазмяшэнне, 
пазашлюбнае дзіця”. 

Некаторыя словы, якія прыйшлі да нас з лацінскай ці грэчаскай мовы 
праз пры дапамозе іншых моў, атрымалі некалькі значэнняў. І толькі ведая 
этымалогію лацінскага слова, мы разумеем яго сапраўднае значэнне. 

У нашым жыцці вельмі шмат свят, калі патрэбна гаварыць тосты. Але 
слова тост гэта не толькі віншавальныя словы. Але і маленькі кавалачак 
падсмажанага хлеба. Менавіта так перекладаецца з лацінскай мовы назва 
panistostus.  

Нарэшце, у Aнгліі з‘явіўся звычай ставіць перад выступоўцам кавалачак 
хлеба і шклянку з вадой.  

У заключэнне хацелася б адзначыць, што і пасля распаду вялікай 
Рымскай дзяржавы мова, якая на працягу шматлікіх стагоддзяў панавала ў 
свеце, засталася.  

Менавіта яна стала асновай для фарміравання амаль усіх 
заходнееўрапейскіх моў. І нават цяпер актыўна выкарыстоўваецца для 
стварэння новых слоў.  
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Исследуется лингвокультурологический аспект многозначного слова в итальян-
ском языке. Постоянно меняющийся современный мир, процессы глобализации и выте-
кающая отсюда необходимость общаться, понимать и быть понятыми способствуют 
формированию нового взгляда на проблему многозначности, так как многозначное сло-
во имеет определенную информационную структуру, в которой хранится комплекс зна-
ний, отражающий национальную языковую картину мира. Материал может быть широ-
ко использован в преподавании практического курса итальянского языка. Полученные 
данные могут представлять интерес для переводчиков, работающих с итальянским язы-
ком. Результаты работы могут быть использованы на семинарских занятиях по теории 
перевода итальянского языка, а также в исследовательской практике студентов. 

Ключевые слова: лингвокультурологический аспект; полисемия; семантическое про-
странство; концепт. 
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The paper explores linguocultural aspect of the polysemous word in Italian. The con-
stantly changing modern world, the processes of globalization, the consequent need to com-
municate, understand and be understood contribute to the formation of a new look at the prob-
lem of ambiguity, since a polysemous word has a certain information structure, in which a 
complex of knowledge is stored, reflecting the national linguistic picture of the world. The ma-
terial can be widely used in teaching a practical Italian language course. The data obtained may 
be of interest to translators working with the Italian language. The results of the work can be 
used in seminars on the theory of translation of the Italian language, as well as in the research 
practice of students. 

Keywords: linguocultural aspect; polysemy; semantic field; concept.  

Полисемия, т. е. многозначность слова, присутствует в лексической си-
стеме любого языка и реализуется на различных уровнях. Многозначное слово 
содержит информацию, отражающую национальную языковую картину мира. 
В словарях помимо общих значений слова мы обнаруживаем и его разнооб-
разные стилистические значения, определяющие его разговорные, поэтиче-
ские, терминологические, эмфатические и другие функции. Основой всех лек-
сико-семантических вариантов многозначного слова является его исходное 
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