
20 1 0 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия А

УДК 811.161.3=811.14

СТАРАЖЫТНАГРЭЧАСКШ  ЗАПАЗЫЧАНН1 КРЫЛАТЫХ СЛОЎ 
У СУЧА СПАЙ БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРНАЙ МОВЕ 

(КОЛЬКАСНЫ СКЛАД, ФОРМЫ ЎЖЫВАННЯ I КРЫНШЫ ПАХОДЖАННЯ)

канд. ф'ілал, навук, дац. С.Ф. (ВАНО ВА, А.Дз. ЦЕП ЛЯКОВА  
(М агьіеўскі дзярж аўны уніеерсітэт імя А.А. Куляшова)

Вьчначаіогіна колькасны склад, формы ўжывання і'крыніцы паходжання старажытнагрэча:<^ 
запазыч.чнняў крылатых сл.оў у  сучаснай беяарускай яітаратурнай мове. Крылатыя слоеы са старалсыг:- 
нагрэчаскіх крыніц у  сучаснай беяарускай пітаратурнай мове (як і ў  іншых еўрапейскіх мовах.і ужывй- 
юцца ў  сваёй арыгінальнай форме т олькіў  адзінкавых выпадках. Невяяікая колькасць крылатых слоў оз
начаема ўж ываецца як  на мовг арыгінапа, так і на беяарускай Most. Асноўная часшка -  тагькі нз бг- 
ларускай мове. Пэўная колькасць старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў, якая траппа  
беларускую мову проз лацінскую, уж ываеица як  на лацінскай, так і на беяарускай мове aóc твлы-и v j  
беяарускай. Крыніцы паходжання старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоўразмяжоувак-и- 
ча на адзшкавыя i комплексный. Адзінкаеыя крыніцы дыферэниыруюцца на першасныя (арыгшальныя; г 
другасныя (неарыгталытя -  не зафіксаваны). Д а першасных крыніц адносяцца літаратурныя імастяйкія. 
юрыдычныя і філасофскія) тэксты, фольклорных творы (легенды, паданні, міфы, павер і i прыказкч. бы- 
казват і зпакамітых асоб. Комплексным (дзве і больш) крыніцы прадстаўлены адной дыяхражчнаь m j -  

озллю «ўласна старажытнагрэчаскія + няўласна старажытнагрэчаскія» зрознай  колькасцю крыніц.

Уводзіны. Крьілатыя слозы, якія ўжываюдца ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. пахолзянь 
як з уласна беларускіх []], так і з іншамоўных крыніц [2, 3]. Пэўная колькасць іншамоўных запазычаккяў 
крылатых слоў у беларускай мове трапіла ў яе са старажытнагрэчаскай мовы. Старажыгнагрзчаскчя 
залазычанні крылатых слоў у беларускай мове спецыяльна не вывучаліся, акрамя спробы этымалагізаны: 
асобных алзінак у «Этымалагічііым слоўніку фразеалагізмаў» (2004) І.Я. Лепешава [4]. Мэтай артыкула 
з’яўляецца ўдакладненне колькаснага складу і форм ужывання старажытнагрэчаскіх запазычанняў крыла
тых слоў у сучаснай беяарускай літаратурнай мове. вызначэнне і дыферэнпыяцыя. крынін іх паходжання.

1. К олькасны  склад стараж ы тнагрзчаскіх  запазы чанняў кры л аты х  с.юў. Агульная колькасць 
старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў у сучаснай беяарускай літаратурнай мове (з улікам ix паў- 
гарэначў у розных тэкставых крынійах) складае каля 100 адзінак. 3 іх у этымалагічным слоўшку фразеа.та- 
гізмаў 1.Я. Лепешава f-1J зафіксаваны 32 адзінкі. Неапублікаваная калекдыя крылатых слоў, якія ўжываюшіа > 
сучаснай беларускай літаратурнай мове, сабраная С.Ф- Івановай і Я.Я. Івановым, змяшчае 62 адзінкі [5].

У выніку праведзенага аналізу тэкстаў розных функцыяналытых стыляў мы вылучылі шляхам фрак- 
тальнай выбаркі яшчэ каля 20 адзінак, шырокае ўжыванне якіх у сучаснай беларускай літаратурнай мсве 
пацвярджаецца шматлікімі прыкладамі. Акрамя гэтага, у «С'лоўшку беларускіх прыказак» (1996. 2002';
1.Я. Лейешава i М.А. Якалцэвіч [6] змешчаны 2 адзінкі, якія з’яўдяюнла крылатымі. Адначасова з іэткм  сяроз 
гах адзінак, аўтарсгва якіх не адзючана, на падставе аналізу існуючых лексікаграфічных крыніц [4. 51. можкг 
вычучыць 5 адоінак, якія з ’яўляюцна крклатьагг. Такім чыяам, у г т г м  слоўніку змешчана 7 крылатых вьгразгў

2. Ф орм ы  уж ы вання стараж ы гкагрэчаск іх  запазы чанняў кры л аты х  слоў. Старажытнагрэчае- 
кія запазычанні крылатых слоў у сучаснай беяарускай літаратурнай мове (як і ў іншых еўрапейскіх мовгх • 
ужываюдда ў сваёй арыгінальнай форме толькі ў адзінкавых выпадках, напр.: Evpr/m : і Эўрыка' (выслоўі 
матэматыка і механіка Архімеда Сіракузскага, каля 287 -  212 да н. э., якое ён ужыў, калі падчас купакня. 
адкрыу закон удзельнай вагі, пра што згадваецца ў трактаце рымскага інжынера і пойліда Вітрувія -.-De 
architectura libri decent», 9, 215), Невялікая колькасць старажытнагрэчаскіх запазычанняў крьпатых сле> 
адначасова ўжываецца як на мове арыгінала, так i на беяарускай мове. напр.: Паяха ps: гбо <Усі 
цячэ, > усе мяняецца (гмяняецца) (вьтслоўе 1'еракліта Эфескага, каля 520 -  460 да н. э., якое дайшло да ка: 
праз творы Платона і Арыстоцеля) і інш. Асноўная частка старажытнагрэчаскіх запазычаннлў крылать.’х 
слоў ужываеода толькі на беяарускай мове, напр.: Дайце мне кроту апоры, i я  перавярну свет /зоушу
(< doz /jot kov <ла> кси kivqj n}v ytjv -  вьіслоўе матэматыка і механіка Архімеда Сіракузскага. каля 28 " -  2 і 2 лг 
н. э., якое ён быішам бы выказаў, адкрыўшы закон рычага) і інш. Акрамя гэтага. пэўная колькасць крылатых 
слоў са старажытнагрэчаскіх крыніц мае лааінскія эквіваленты, паколькі трапіла ў белар>-скую мову іакі?  
іншыя еўрапейскія мовы'! праз лацінскую, напр.: няпісаны закон * - jura non scripta (<аурац>о; vóuoę -  вкраз 
паходзіШі :і законаў Салона, паміж 640 і 635 -  каля 599 да н. аднаго з грэчаскіх архонтаў. рэфарматара. 
які, павоаае старажытных паданняў, належаў да знакамітых «сямі мудрацоў старажытнасш--. пра пггс 
згадаў Андакід у адной са сваіх прамоў «Пері tcov щютг|р(ш«>, перакладзенай на лацінскую мову «De m \steriis• 
i інш. 'Гакія крылатыя словы можна размежазаць на наступныя групы:

1) крылатыя словы са старажытнагрэчаскіх крыніц. шго цытаваліся ў тэкстах старажытналаііінскіх 
аўтараі, дзякуючы аўтарытэту якіх гэтыя выразы сталі шырока вядомымі і набылі «крылатгсйь». капр.: 
Дзе добра, там і айчына (радзіма) < Ubi bene, ibipatria (< Harpię yap ест жаа' iv ' ах крахи; 7не ей -  высло>е 
паходзіць з невядомага верша Сафокла [1, с. 810 -  811; 8, с. 116], які парадыруеша ў камедыі Арыстафана
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«ПХоитск;» 1151, перакладзенай на лацінскую мову «Plutus», і паўторана ў аднайменнай трагедыі Пакувія; 
але стала крылатым тояькі гтасля гаго, як Цыцэрон перафразаваў варыянт Пакувія ў «Tusculanae 
disputationes», V, 37, 108: «Itaque ad ornnem rationem Teucri vox accommodari potest: Patria est ubicumque 
cst bene>) i umj. Пры гэтым звесткі аб старажытнафэчаскіх першакрынідах часта з ’яўлягоцца неактуальным! 
(або ўвогуле невядомымі) для сучасшлх носьбітаў беларускай мовы;

2) крылатая словы са старажытнагрэчаскіх крыніц, якія трапілі ў беларускую мову ў перакладзе 
на лацінскую (звычайна пры апісанні старажытналацінскімі аўтарамі сітуайый. у якіх вядомыя 
старажытнаірэчаскія асобы ўжывалі гэтыя выразы), напр.: Пазнай самога сябе <— Nosce te ipsum (< Г \а в :  
aeavzov -  выслоўе Фалеса, аднаго з «сямі мудрацоў», якое, паводле падання, было напісана на франтоне 
храма Апалона ў Дэльфах, пра што згадваецца ў творы Дыягена Лаэрція «De vitis dogmatis et apophthegmatis 
еогшп qui іл philosophia ciaruerunt», I, 13, 40) i інш.;

3) крылатыя словы ca старажытнафэчаскіх крыніц, якія склаліся на аснове старажытнагрэчаскай 
міфалогіі і ўнершыню былі ўжыты старажытналацінскімі аўтарамі, дзякуючы чаму сталі шырока вядо- 
мымі i набылі «крылатасць», напр.: яблы к разладу, < malum discordiae (выраз склаўся на аснозе стара- 
жытнагрзчаскага міфа пра багіню разладу Эрыду; стаў крылатым пасля таго, як яго ўжыў рымскі гісто- 
рык Юсцін. I! -  III стст.) і інш.

Крылатыя словы, якія трапілі ў  беларускую мову (як і ў  іншыя еўрапейскія мовы) праз лацінскую. мо- 
гуць ужывацца як на лацінскай, так і на беларускай мове або толькі на беларускай. Трэба заўважыць. што 
некаторыя крылатыя словы ca старажытнагрэчаскіх крыніц, якія маюць і лацінскія, і беларускія эквиваленты, 
могуць ужывацца як на беларускай ці лацінскай мояах, так і на мове арыгінала, напр.: <Усё цячэ.> усе  
мяняецца (змяняецца) або Panta rhei або Паи та pel (выслоўе Геракліта Эфескага, каля 520 -  460 да н. э.. 
якое дайишо да нас праз творы Платона і Арыстоцеля) і інш.

3. Крыніцы паходжання старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў складаюпь налз- 
вычай гтрагеннуто сукупяасць і таму латрабуюць класіфікаць:і. Іх можна размежаваць у першую чаргу 
на адзінкавыя і комплексный.

3.1. Адзінкавыя крыніцы дыферэнцьгруюцца на ітершасныя (арыгінальныя) і другасныя (неары- 
гінальныя) [9. с. 1 4 0 -  141]. Але ў яачынейні да старажытнафэчаскіх крылатых слоў вылучэнне др\тас- 
ных крыніп не мае сэнсу (або ўвогуле немагчыма), паколькі адсутнічаюць звесткі аб тым, з якіх тэкста- 
вых крыніц у сваю чаргу маглі запазычвацца тыя крылатыя выразы.

3.1.1. Першасныя крыніцы паходжання маюць старажытнагрэчаскія запазычанні крылатых слоў 
з уласна грэчаскіх крыніц. Да гэтых крыніц адносяша літаратурныя тэксты, фальклорныя творы, выказвак- 
ні знакамітых асоб -  гістарычных (дзяржаўных, палітычных, грамадскіх) дзеячаў, філосафаў, вучоных і ініп.

3.1.1.1. Літаратурмыя крыніцы размяжоўваюцца на творы мастацкай літаратуры, юрыдычныя 
тэксты, філасофскія творы і інш.:

- мастацкія творы (пераважна байкі), напр.: гадаваць змяю на сваіх грудзях (выраз склаўся на асно
ве байкі Эзопа «Селянін і змяя»); львіная доля (выраз склаўся на аснове байкі Эзопа «Леў і дзікі асел») і інш.:

- юрыдычныя тэксты, напр.: няпісаны закон (выраз паходзіць з законаў Салона, паміж 640 i 635 -  
каля 599 да н. э., аднаго з грэчаскіх архонтаў, рэфарматара. які, паводле старажытных паданняў. належаў 
да т. зв. «сямі мудрааоў», пра што згадаў Андакід у адной са сваіх прамоў «Аб містэрыях») і інш.:

- філасофскія творы, напр.: наішеншае зло (Арыстоцель, «Нікамахава этыка», II, 9, 4): татанЫнае 
кахаьнг- (выраз-скла^я-ма аснове вучэння Платона) і ,;юй.

3.1.1.2. Фальклорныя творы (легенды, паданш, міфы, а таксама павер’і. прыказкі [10, с. 730] і інш.і:
- л т і і д ы 1. напр.: дары данайца}’ (выраз склаўся на аснове старажытнагрэчаскай легенды аб Траян- 

скай вайне, у час якой данайцы нібыта ў знак міру падаравалі траянцам вялікага драўлянага каня, унутры 
якога стаіліся лепшыя фэчаскія воіны); пракрустава лож а  (выраз склаўся на аснове старажытнаірэчас- 
кай легенды пра разбойніка Пракруста, які лавіў людзей, заводзіў да сябе і ўкладваў у сваю пасце.ть. ; 
калі ахвяра была даўжэйшая за ложак, Пракруст адсякаў ёй ногі. а калі карацейшая -  расцягваў госіія ла 
памеру ложка) і інш.;

- паданні*. напр.: секчы гордзіеў вузел (выраз склаўся на аснове старажытнагрэчаскага падання пра 
Аляксандра Македонскага, які рассйк мячом заблытаны вузел, завязаны царом Фрыгіі Гордзіем на ярме с 
якасці сімваіа царскай улады) і інш.;

- м іф ы ;
• аб стварэнні і пабудове свету, напр.: кануцъ у  невядомасць (у Лету) (выраз склаўся на аснове 

старажытшгрэчаскаіа міфа, дзе Лега -  рака забыцця ў падземным царстве Аіда, з якой душы тых, хто трал- 
ляў на той свет, пілі валу, адзін глыток якой прымушаў іх забываць зямлю i сваё былое жыцыё на ёй) і іша.:

• itpa боскі пантэон: пра вярхоўных багоў, напр.: ежа багоў (выраз ca шматлікіх старажытнагрэ- 
часкіх міфаў пра багоў-алімпійцаў, дзе так называліся амброзія і нектар -  духмяная ежа і жыватворкы 
напой багоў) і інш.; пра сярэдніх багоў, напр.: у  абдымкі (абдоймы) Марфея ісці, пайсці (выраз склаўся

1 Легенда туг разумеецца як вуснае народнае апавяданне, у аснове якога цуд, фантастьгчны вобраз або ўяў.іенне. лкія 
услрымшоцца апавядальнікам або слухачом як верагодныя, або нават дакладныя [11].

Иаданне -ілт разумеецца як апавяданне, якое змяшчае звесткі аб рэальных асобах i падзеях 112].
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на аснове старажытнагрэчаскага міфа пра бога сну Марфея) і інш.; пра ніжэйшых багоў, напр.: панічны страх 
(выраз склаўся на аснове старажытнагрэчаскага міфа пра бога лясоў і палёў Пана, які валодаў агіднай 
знешнасцю і жахлівым голасам, якім паяохаў войскі ў час бітвы і выпадковых падарожнікаў, яаводзіў на 
іх панічны страх) і інш.; пра тытанаў, напр.: праметэеў агонь (выраз склаўся на аснове старажытнагрэчаскк 
міфаў пра тытана ГІраметэя, які выкраў з Алімпа агонь і аддаў людзям, а таксама навучыў іх астраноміі. ме- 
дыдыне, пісьму, чытанню, вадзіць караблі і інш., за шгго раззлаваны Зеўс загадаў прыкаваць Праметэя да скаты, 
куды кожную раніцу прылятаў вялізны арол і дзёўб печанъ прыкутага, якая за ноя вырастала зноў) і інш.:

• при герояў, напр.: аўгіевы канюшні (стайні) (вьграз скпаўся на аснове старажытнагрэчаскага міфа 
пра Геракла, якому спатрэбілася сіла і розум, каб ачысціць вялізньгя катошні элідскага цара Аўгія, што 
не прыбіраліся трыццаць гадоў: Геракл зрабіў гэта за адзін дзень, перагарадзіўшы плацінай раку Алфей i 
пусціўпш ваду ў канюшні); ахілесава пята (выраз сютаўся на аснове старажытнагрэчаскага міфа пра Ахілеса. 
якога яго маці, марская багіня Фетыда, акунула пасля нараджэння ў свяигчэнную раку Стыке, каб зрабіпь 
несмяротным, пры гэты.м яна трымала яго за пятку, якая засталася адзіным неабароненым месдам, куды 
ён быў потым смяротна паранены стралой Парыса) і інш.;

• пра жывёл, напр.: асядлаць Пегаса  (выраз склаўся на аснове старажытнагрэчаскага міфа яра 
Пегаса -  чарадэейнага крылатага каня, які сімвалізаваў паэтычную творчасць) і інш.;

• пра фантастичных істот, напр.: між  (паміж) Сцылай i Харыбдай  (выраз склаўся на аснове ста
ражытнагрэчаскага міфа пра Сдылу і Харыбду, дзвюх пачвар, якія жылі на прыбярэжш>гх скалах па абод- 
ва бакі Месшекага праліва і паглыналі мараплаўцаў) і інш.

- павер’і, напр.: лебядзіная песня (выраз ca старажытнагрэчаскага павер’я аб тым, што лебедзь 
спявае адзія раз у жыцці -  перад самай смершо) і інш.;

- прыказкі, напр.: з м ух і зрабіць слана  (выраз паходзіць ca старажытнай народнай прьгказкі. якуто 
выкарыстаў Лукіян у сатыры «Пахвала мусе», 12) i iirai.

ЗЛ.І.З. Выказванні знакамітых асоб -  гістарычных (дзяржаўных, палітычных, грамадскіх) дзе- 
ячаў, філосафаў, вучоных і інш.:

- дзяржаўных і палітычных дзеячаў, ш ар.: лаўры спаць не даюцъ каго-н., чые-н. каму-н. (выслоўе 
старажытнагрэчаскага палкаводца V ст. да н.э. Фемістокла, які зайздросціў афінскаму стратегу Мільніяду. 
перамогшаму переаў у бітве пры Марафоне ў верасні 490 да н. э., і часта паўтараў «Лаўры Мільпіяда не 
даіоць мне сгіаць», пакуль сам не стаў славутым палкаводцам, пра што згадваецца ў творы старажытна
грэчаскага гісторыка Плутарха «Параўнальныя жьіццеапісанні. Фемістокл», III, у творы Цыпэрона 
«Tusculanae disputationes», IV, 19) і інш.;

- філосафаў, напр.: Двойчы ў  адну <і тую ж> раку ўвайсці немагчыма (нельга) або Двойчы йе ўвай- 
сці ў  адну і тую раку  (выслоўе Геракліта Эфескага, каля 520 -  460 да н. э., пра што згадваешіа ў творы 
Платона «Краціл»); У сём ае (свае) нашу з сабой (выслоўе Біанта, аднаго з «сямі мудрацоў», які пры напз- 
дзе лерсаў пакінуў радзіму без усякай маёмасці, аддаючы перавагу вышэйшым духоўным каштоўнасцям, 
якія заўсёді.і заставаліся з ім, пра што згадваецца ў творы Цышрона «Paradoxa stoicorum», I, 1, 8) і інш.:

- вучоных, напр.: агнём i мячом  ( выраз Гіпакрата, 460 -  каля 370 да н. э., пра што згадваецца ў 
творы Клаўдзіяна «In Eutropium», И, 14); Ш то i трэба было даказацъ (фінальнае выслоўе ўсіх матэма- 
тычнъгх разваг Эўкліда, III ст. да н.э.) і інш.

3.2. Комплексный крыніцы паходжання крылатых слоў, запазычаных са старажытнагрэчаскай > 
беларускуто "мову -  гэта сукупнасць некалькіх крыніц, кожная з якіх з’яўляецца актуальней для носьбітгў 
беларускай мовы. У выніку аналізу моўнага матэрыялу вылучана наступная дыяхранічная мадэль комп
лексных крыніц з рознай колькаснай прадстаўленасцю яе кампанентаў.

Уласна старажытнагрэчаская крыніца + няўласна сгаражытнагрэчаскія крынійы, напр.: Ж ы ииё- 
барацъба (выслоўе з трагедыі Эўрыпіда «iKŚTiSsę». 550 -  551, вядомай з 423 да н. э.; выслоўе з твора 
Сенекі «Epistolae morales», 96. 5: «Vivere militare est», вядомага з 64 н. э.; выслоўе з лацінскага перакладу 
Св. Пісання 1546 г. «Biblia sacra vulgatae editionis», lob, 7,1: «Militia est vita hominis»; выслоўе М. Лютэра: 
«Muss der Mensch immer im Streit sein auf der Erden?» [13, c. 409]; выслоўе з трагедыі Валътэра <>Le 
Fanatisme, o u Mahomet le prophśte», 1736: «Ma vie est un combat»); Маўчанн.е -  знак згоды (выслоўе з трагедыі 
Сафокла «Тра%і\чаі», III, вядомай з 439 да н.э.; выслоўе з твора Сенекі Старэйшага «Controversiae». X. 2. 6: 
«Silentium videtur confessio»; выслоўе ca зводу законаў рымскага звычайнага права «Leges duodecim таЬйІаплті”.
V ст. да н.э.: «Qui tacet -  consentTre videtur»; выслоўе, змепгчанае папай рымскім у 1294 -  1303 гг. Баніфа- 
иыем VIII у зборнік папскіх дэкрэталій і канонаў «Sextus», 1298 -  трэшою частку звода законаў кананіч- 
нага права «Corpus juris сапошсі») і інш.

Вываді.і. Агульная колькасць старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў у сучаснай бела
рускай літаратурнай мове складае каля 100 адзінак. Старажытнагрэчаскія запазычанні крылатых слоў > 
сучаснай беларускай літаратурнай мове (як і ў іншых еўрапейскіх мовах) ужываюцца ў сваёй арыгіналь- 
най форме толькі ў адзінкавых выпадках. Невялікая колькасць старажытнагрэчаскіх запазычанняў кры
латых слоў адначасова ўжываецца як на мове арыгінала, так і на беларускай мове. Асноўная частка ста- 
ражытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў ужываецца толькі на беларускай мове. Акрамя гэтага, пэў- 
ная колькасць крылатых слоў са старажытнагрэчаскіх крыніц мае лацінскія эквіваленты, паколькі трапіла 
ў беларускуто мову (як і ў іншыя еўрапейскія мовы) праз лацінскуто (шляхам цытавання, перакладу і інш.).
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание м

Гэтыя крьпатыя словы могуць ужывацца як на лацінскай, так i на беларускай мове або толькі на бела
рускай. Крыніцы паходжання крылатых слоў дыферэнцыруюпца на адзінкавыя і комплексныя. Адзінхавыя 
крыніцы могуць размяжоўвацца на першасныя (арыгінальныя) i другасныя (неарыгінальныя), але у дачы- 
ненні да старажытнагрэчаскіх крылатых слоу вылучэнне другасных крыніц не мае сэнсу (або увоглле не- 
магчыма), таму мэтазгодна лічыць, што ўсе старажытнагрэчаскія запазычанні крылатых слоу у беларус
кай мове паходзяць з уласна старажытнагрэчаскіх (арыгінальных) тэкставых крыніа Першасныя крыкіцы па
ходжання старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў -  гэта літаратурныя тэксты (мастайкія. 
юрыдычиъл, філасофскія творы), фальклорныя тэксты, выказванні знакамітых асоб. Комплексныя крынііхы 
паходжання крылатых слоў прадстаўлены адной дыяхранічнай мадэллю «ўласна старажытнагрзчаскія -  
няўласна сіаражытнагрэчаскія» крыніцы з іх рознай колькасшо. Прапанаваная класіфікацыя крыніл 
паходжання старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў у сучаснай беларускай літаратурнай мове 
з ’яўляецца адкрытай і можа ўдакладюшца і дапаўняцда.
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Паступіх 04.02.2010

THE ANCIENT GREEK BORROWED WINGED W ORDS 
IN THE M ODERN BELARUSIAN LITERARY LANGUAGE  

(THE AMOUNT, FORMS OF USAGE ANT) ЕТЛ MOLOGICAL SOURCES)

S. IV A N O V A , A . TSEPLIAK O  VA

The article reveals the amount, form s o f  usage and sources oj the winged words borrowed from  anctem Greek 
into the modern Belarusian iiteran• language. The winged words from  the ancient Greek sources in the modem  
Belarusian literary language (as well as in other European languagesj are. used in their original form  only in some 
singular casts. Some o f  these winged words can at the same time be used both in the original language and in the 
Belarusian one. The main part o f  them is used in the Belarusian language only. The number o f  the winged words 
borrowed from  ancient Greek appeared in the Belarusian language through Latin. They are used either in Latin and 
Belarusian or only in the Belarusian language. The etymological sources o f  the ancient Greek borrowed wmgea words 
can be divided into simple and complex. Simple sources are further subdivided into primary (original) and secondary (no; 
original -  are not found). Primary sources comprise the pieces o f  fiction, judicial and philosophic literature, folklore 
(legends, myths, superstitions and proverbs), sayings o f  prominent people. Complex (two or morej sources are 
represented by one diachronic pattern “proper ancient Greek + Non-ancient Greek” with different number o f  sources.
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