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ЛЕКСІКА ЛАЦІНСКАГА ПАХОДЖАННЯ Ў «ПАСЛАННІ ДА ЛАЦІН» 
Іншамоўныя лексічныя сродкі займаюць прыкметнае месца ў мове помнікаў 

старабеларускай пісьменнасці XIV – XVIII стст. Генетычна яны звязаны больш 
чым з дзесяткам моўных крыніц, якія ў старажытнасці непасрэдна або 
апасродкавана ўплывалі на пісьмовую і вусную формы старабеларускай мовы. Па 
колькасных паказчыках найбольш істотную частку сярод іх складаюць лексемы 
польскага, лацінскага і нямецкага паходжання, што тлумачыцца як пастаяннымі 
эканамічнымі і палітычнымі кантактамі беларусаў з заходнімі суседзямі, так і 
пашырэннем на беларускіх землях ідэй Адраджэння і Рэфармацыі, якія выклікалі 
тут папулярызацыю лепшых узораў еўрапейскай і антычнай літаратуры і імкненне 
да вывучэння замежных моў. 

Па назіраннях А.М. Булыкі [1, с. 49-55], сярод запазычанняў 
старабеларускай мовы вылучаюцца словы дзвюх разнавіднасцей. Адны з іх 
былі засвоены беларускім насельніцтвам для замены ўстарэлых у выніку 
грамадскага прагрэсу найменняў, другія – у сувязі з неабходнасцю намінацыі 
новых рэалій і паняццяў, якія пастаянна ўзнікалі пад уплывам знаёмства з 
грамадска-палітычным, гаспадарча-эканамічным і навукова-культурным 
жыццём іншых народаў. 

Лексічныя запазычанні з лацінскай мовы пасля паланізмаў складаюць у 
старабеларускай мове самы значны пласт лексікі іншамоўнага паходжання. 
Натуральна, узнікае пытанне: якія словы лічыць лацінізмамі? 

Традыцыйна пад лацінізмам у беларускай мове разумеецца такая лексема 
лацінскага паходжання, у марфемнай будове якой няма славянскіх па 
паходжанні нязменных марфемаў. Калі ж слова ўтворана пры дапамозе 
славянскіх словаўтваральных мадэлях і з дапамогай уласных словаўтваральных 
сродкаў, то яна лічыцца ўласным дэрыватам на базе лацінскага кораня: 
параўнайце актъ – актовый, фундатъ – фундацыйны, фундушъ – фундушный, 
депутатъ – депутатский, докторъ – докторъский, колекга – коллежский і інш. 
[2, с. 104 – 113]. 

У дадзеным даследаванні мы будзем прытрымлівацца больш шырокага 
разумення сутнасці тэрміна лацінізм, пад якім разумеем лексічную адзінку, у 
марфемнай будове якой ёсць хаця б адна нязменная марфема лацінскага 
паходжання (прэфікс, корань, суфікс). Толькі пры такім падыходзе, на наш 
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погляд, можна высветліць ступень «лацінізацыі» старабеларускай мовы, 
ступень пранікнення і адаптацыі лацінскамоўных элементаў у яе лексічную і 
граматычную сістэмы. Пры больш вузкім разуменні сутнасці тэрміна лацінізм 
дэрываты ад лацінскіх каранёў павінны заставацца па-за ўвагай даследчыка, 
напрыклад, лексемы фундамент, фундатор, фундушъ, фундатъ будуць 
лічыцца лацінізмамі, а фундацыйны, фундовать, фундованый, фундушный – не. 
А гэта, безумоўна, намнога спрашчае і збядняе агульны малюнак уздзеяння 
лацінскай мовы на старабеларускую. 

Лацінізмы прыкметна адрозніваюцца ад іншых пластоў запазычанай 
лексікі сваім празрыстым фанетыка-марфалагічным абліччам. Паказальнымі 
для іх з’яўляюцца спалучэнні зычных(-кг-, -нг-, -фв-, -ст-, -кст-, -нкт-, -тр-, -
тм-, -лфх-, -сх-, -бл-, -бр-, -пл-, -пр-, -дп-, -др-, -тл-, -гл-, -гр-, -кл-, -кр- і інш.), 
галосных(-ау-, -эу-, -аэ-, -оэ-, -аі-, -оі-, -оу-, -уэ- і інш.) і асабліва 
словаўтваральныя паказчыкі: прэфіксы дэ-, ін-, ко-, кон-, рэ-; фарманты -ум-, -
ус-, -тар-, -ент-(-энт-), -ур-, -цы-(я), -ат-. 

Аднак вывучэнне лацінізмаў старабеларускай мовы сутыкаецца з пэўнымі 
цяжкасцямі, паколькі яны аказаліся надзвычай актыўнымі ў словаўтваральных 
адносінах. Большасць з іх у беларускамоўным асяроддзі перажыла фанетыка-
марфалагічную адаптацыю. 

Паспрабуем прадэманстраваць выказаныя меркаванні на прыкладзе 
ананімнага літаратурнага помніка «Послание до Латинъ изъ ихъ же книгъ» 
1582 г. Напісаны праваслаўным аўтарам твор належыць да ліку рэлігійна-
палемічных помнікаў. Ён быў вядомы ў некалькіх рэдакцыях у складзе розных 
рукапісных зборнікаў. Тэкст яго надрукаваны ў 3 кнізе «Помнікаў палемічнай 
літаратуры», якая была выдадзена «Рускай гістарычнай бібліятэкай» у 1903 г. 

У тэксце сустракаецца значная колькасць лацінізмаў. Па сінтаксічнай 
спалучальнасці сярод іх можна вылучыць а) сказы, б) словазлучэнні і в) асобныя 
словы: 

а) цалкам лацінамоўныя сказы перадаюцца ў помніку кірылічным 
шрыфтам. Напрыклад: Сервусъ серворумъ [Деи], то естъ «слуга слуг 
Божиихъ» (12 адв.), дыксытъ автемъ «пасце акгносъ Меосъ», апостолитусъ 
ренуавъсъ дыкгнитатемъ, [не проптеръ] некгантиомнемъ лябефактата 
видеретуръ (dixit autem «pasce agnos Meos», apostolitus renovans dignitatem, ne 
propter negationem labefactata videretur) (25 адв.), габетъ папа енъте Деус 
кратия (22), Екстедстраксъ капияквантъ(13 адв.), Де вербо Домини суперъ 
Матфей, сер. 13 (14) і інш. 

б) лацінізмы-словазлучэнні прадстаўлены ў асноўным назоўнікавымі 
словазлучэннямі, напрыклад, костелъ Римский (16 адв.), Дамасъ папежъ 
(16 адв.), Формосъ папежъ (16 адв.), кролевство Римское (19), папимусъ королъ 
(21 адв.) і інш. 

в) лацінізмы-словы гэтага твора ўмоўна можна падзяліць на некалькі 
тэматычных груп: найменні рэлігійна-адміністрацыйных пасад (папа, викарий, 
патриярхъ (з лац. pater) лекгатъ, капланъ, кардыналъ і інш.); лексемы, якія 
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характарызуюць тагачаснае грамадска-палітычнае жыццё (титулъ, костелъ); 
абстрактныя і адцягненыя паняцці (музыка, помпа, папежъство, цесаръство і 
інш.); уласныя назвы (Римъ, Италия, Царъгородъ, Флоренция, Тибръ і інш.); 
імёны асоб (Авкгуштынъ, Аммианусъ Марцелюсъ, Паулиносъ, Тыатыносъ, 
Дурандусъ і інш.). 

Самымі распаўсюджанымі лексемамі-лацінізмамі ў разглядаемым 
помніку з’яўляюцца папа (у польскамоўным варыянце – папежъ), Римский (ад 
назоўніка Римъ), царъский (ад назоўніка царъ<цесаръ) і аднакаранёвыя словы: 
папа-папежъ-папежъство-папежъский-папежиха; Римъ-Римъский-римяне-
римлянинъ-Римянка-Ромулюсъ; царъ-царъский-цесаръство-Царъгородъ-
царъство-троецаръство. Гэтыя лексемы цалкам адаптаваліся ў граматычным 
ладзе старабеларускай мовы. 

Аднак многія лексемы ўжываюцца ў помніку і ў неадаптаваным выглядзе, 
напрыклад, Декриталесъ (дэкрэт, пастанова), трансферунтъ (перанеслі, 
перавезлі), либер (кніга), капитула (раздзел кнігі), титулъ, помпа, литера 
(літара), канонъ, артыкулъ, костелъ, капланъ (член калегіі) і інш. Асобна 
можна выдзяліць групу онімаў, у тым ліку і антрапонімаў: Авкгуштынъ, 
Аммианусъ, Венедиктосъ, Дамас, Егъдыюс, Латеинос, Марцелюсъ, 
Нифанцыосъ, Паулиносъ, Ромулюсъ, Театиносъ, Формос. Як бачна з 
прыкладаў, антрапонімы ўжываюцца з характэрным для лацінскай мовы 
фармантам -ус- і яго славянскімі мадыфікацыямі: -ос-, -ас-, -эс-. 

У «Пасланні да Лацін» на адной і той жа старонцы трапляюцца розныя 
арфаграфічныя і граматычныя варыянты адной лексемы. Напрыклад: папа – 
папежъ, папы – папе – папу – папежу, папежъство – папежство, папежъские 
– папежские – папезские, Римский – Римъский, Римяне – Римяны – Римянине, 
царскаго – царъскаго – царьское, царство – цесарство, Царьгород – Царъгород 
і г. д. 

Такім чынам, можна адзначыць, што лексічнае ўздзеянне лацінскай мовы 
на слоўнікавы склад пісьмовай разнавіднасці беларускай мовы выявілася 
досыць моцна, аб чым можна меркаваць і на падставе прааналізаванага 
матэрыялу. Безумоўна, дадзенае пытанне патрабуе далейшага ўважлівага 
вывучэння. 
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