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У сфері семантики постійно і неухильно відбуваються зміни, які порушують ті засвідчені 
людською пам’яттю або літературними джерелами зв’язки, що існували колись між словом і 
поняттям, яке воно означало, за принципом подібності кольору, форми, зовнішнього 
вигляду, спільності функцій, характеру руху і т. ін. 

У слові з новим значенням проявляється не вся сукупність ознак, властивих 
первинному поняттю, а тільки якась певна, найбільш характерна для даного випадку, яка 
виділяється з багатьох наявних. Досить часто нові значення виникають унаслідок 
метафоризації попереднього значення. Цей процес прекрасно ілюструють численні приклади 
з медичної термінології. 

Так, mater, tris, f. похідне від дорійського діалектного mater, вживаного замість 
літературного meter. Первинне, засвідчене літературними джерелами, значення цього слова 
— «мати». Ця лексема має багато переносних значень як у літературній, так і в розмовній 
мові, а також у різних термінологічних системах. Словники засвідчують велику кількість 
похідних від цього слова, зв’язаних між собою генетично і семантично. Наприклад, 
«Грецько-російський словник» І. Дворецького1 подає дві групи переносних значень: а) 
родичка, батьківщина; б) джерело, причина. «Латинсько-російські словники» 
О. Петрученка2, І. Дворецького та Д. Королькова3 крім цих значень вказують й на ті, які 
розвинулися пізніше, уже в латинській мові: дружина, матінка, старенька; матка (про 
тварин), основний (маточний) стовбур дерева; початок, метрополія, столиця та ін. Всі 
вказані семеми властиві й східнослов’янській лексемі «мати». У процесі еволюції понятійна 
сторона цього слова розширювалась. Це фіксується і загальновідомими словниками 
Б. Грінченка, О. Преображенського, Д. Ушакова, які подають ще такі значення: капітал, 
русло річки, джерело, яке дає комусь або чомусь життя, звертання до старої жінки тощо. 
Нерідко «мати» зустрічається у поєднанні з іншими словами, утворюючи двознакові 
сполучення: мати божа, головата мати (мати на весіллі), старша мати, скарбова мати (у 
монастирі). 

У медичній термінології ця семема вживається для позначення мозкової оболонки — 
зовнішньої оболонки головного або спинного мозку. Метафоризація, на нашу думку, 
відбулась за принципом подібності функцій, а в основу її було покладено основне, 
центральне поняття «мати» з відтінком значення «захисниця». Подібно до того, як мати 
захищає від небезпеки своїх дітей, так оболонка охороняє мозок від пошкоджень. 

У східнослов’янських мовах відповідником до медичного терміна «mater» служать 
описові сполучення: оболонка мозку (укр.), мозговая оболочка (рос.), мазгавая абалонка 
(білор.). Хоч спосіб вираження даного поняття в латинській і східнослов’янських мовах 
різний, проте в основі його лежить спільний образ — «захисниця». 

Медичний термін nervus похідний від грецького neuron — сухожилля, волокно; нитка 
і шнур, зроблені з сухожилля; тятива, струна. Вживаючись переносно, ця лексема означає 
також лук, ремінь, пута, кайдани, при дальшому перенесенні — в’язниця і т. ін. У значенні 
медичного терміна це слово використовували вже медики античного світу. Як термін, воно 
також було полісемічним, вживаючись для позначення сухожилля, нерва і м’яза. 

Розглядаючи термін nervus у сучасній мові, можна відзначити його моносемічність — 
він вживається на позначення одного поняття — «нерв». Тут чітко простежується утворення 
лексичного знака шляхом метафоризації за принципом зовнішньої подібності нерва до 
нитки, шнура, струни. Окремі нерви складають дуже розгалужену нервову систему, тому для 
її номінації вживаються словосполучення типу nervus (або у множині nervi) + прикметник, 
який вказує на його локалізацію. Різні типи медичних словників фіксують по кілька десятків 
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подібних словосполучень. Так, «Латинско-русский медицинский словарь» С. Вольфсона (М., 
1967) нараховує 40 таких словосполучень, «Словарь медицинской терминологии» 
М. Кніповича (К., 1948) — 44, «Terminologia medica polyglotta» Г. Арнаудова (Софія, 1964) 
— 42. 

У східнослов’янських мовах термін nervus транслітерується без флексії — «нерв». У 
російську мову (за М. Фасмером) він був запозичений через книжне посередництво: через 
нім. Nerf або фр. nerf із лат. nervus. 

Медичний термін orbita, ae, f. — слід від колеса, колія, відбиток, шлях по колу — 
похідний від латинського полісемічного orbis, is, m., яке нараховує 16 значень, серед них 
коло, кільце, диск сонця, місяця; земля і т. ін. Поряд з іншими значеннями знаходимо ще очна 
западина. Отже, це слово почали вживати як медичний термін ще в давні часи; воно 
збереглося і в сучасній медичній термінології. У східнослов’янських мовах вживається 
транслітерована форма цього слова: орбита (рос), орбіта (укр.). 

М. Фасмер вважає, що ця лексема прийшла в російську мову через польську orbita з 
лат. orbita, що від orbis. Полісемічність вихідного латинського слова спричинила його 
широке використання в різних галузях науки і техніки, що, в свою чергу, дало йому змогу 
повторно метафоризуватися. 

Слово radius, і, m. у перекладі з латинської мови — палиця, паличка; паличка для 
накреслень математичних фігур на піску; спиця, радіус; промінь (сонця, місяця); променева 
кістка. 

В основі медичного терміна radius і його семантичних відповідників у 
східнослов’янських мовах [лучевая кость (рос), променева кістка (укр.)] лежить спільна 
лексема промінь. 

«Скелет» у сучасній медичній термінології має кілька графічних і фонетичних 
варіантів: skeleton, skeletum, sceleton, sceletum, засвідчених спеціальними словниками, 
підручниками з анатомії та анатомічними атласами. Відмінності в словотвірній структурі і 
графічній передачі слова, вживаного для позначення того самого поняття, вказує на 
використання різними авторами грецького слова і його латинізованого варіанта. «Грецько-
російський словник» І. Дворецького подає до лексеми skeleton такі значення: висохле тіло, 
мумія, а до skeletos — кістяк, скелет. З цими значеннями слова відмічені у найдавніших 
пам’ятках. Про генетичний зв’язок між skeleton і грецьким skello (висихаю, висушую) 
свідчать словники І. Дворецького, І. Синайського, О. Преображенського, Д. Ушакова, 
М. Фасмена, Г. Арнаудова, причому першим значенням відмічене звільнене від внутрішніх 
органів висушене тіло, а як переносне — мумія, скелет. Слово в міру розвитку анатомії 
змінювало своє значення. Відомо, що кісткова система у стародавніх народів вивчалася на 
худому і висохлому на сонці тілі. Значно пізніше, з подальшим розвитком анатомії, коли 
медики навчилися препарувати трупи, тіло звільнялося від м’яких тканин, залишався тільки 
кістяк. Дане явище свідчить, що поняття можуть змінюватись, ставати досконалішими, а 
матеріальна оболонка залишається сталою і в однаковій мірі служить для позначення 
первинного й вторинного понять. 

У східнослов’янських мовах термін skeleton має такі відповідники: 
а) транслітеровану форму без флексії — скелет або варіант до неї, поданий 

О. Преображенським, — шкелет, за яким, крім медичного значення, засвідчено переносне — 
худа людина, охляла тварина; 

б) утворюваний на українському ґрунті відповідник до грецького терміна — 
кістяк. 

На думку М. Фасмера, лексема скелет запозичена російською мовою з німецької 
(Skelett) або з французької (squelette) мов без латинського посередництва. 

Відзначене «Грецько-російським словником» І. Синайського (М., 1879) переносне 
значення слова скелет у значенні худий існує і в сучасних східнослов’янських мовах. Ми 
припускаємо, що це значення не було перенесене безпосередньо з грецької чи латинської 
мов або через посередництво інших мов. Метафоризація розвинулася в цих мовах 



самостійно. В основі метафоризації античних і східнослов’янських мов лежить спільний 
образ. 

Медичне поняття скелет перенесено в інші термінологічні системи. В науковій та 
технічній літературі скелет або кістяк — це каркас чого-небуть, остов, схема. 

Наведені тут медичні терміни об’єднує те, що всі вони утворилися на основі 
непрямого, метафоричного вживання давніх грецьких і латинських слів. Виникнувши як 
метафори, вони у межах медичної термінології усталилися як однозначні. 
 


