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Ваенны тэзаўрус уяўляе сабой сукупнасць паняццяў i катэгорый, якiя 

маюць дачыненне да падзей ваеннай гiсторыi. 

Папаўненне ваеннага слоўнiка было абумоўлена галоўным чынам 

экстралiнгвiстычнымi фактарамi. Змены ў вобласцi ваеннай справы, якiя 

адбывалiся пад уплывам Заходняй Еўропы, выклiкалi прылiў у беларускую 

мову ваеннай тэрмiналогii з iншых моў. Асаблiва iнтэнсiўна адбывалася гэта 

ў XVI—XVII стст., калi ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм з'явiлiся наѐмныя 

войскi, а затым iшла рэарганiзацыя ваенных сiл па прыкладу чужых краiн. У 

складзе ваеннай лексiкi шырока прадстаўлены германiзмы. 

Што ж датычыцца шляхоў пранiкнення гэтай лексiкi ў беларускую 

мову, то выдзяляем пры гатым як пранiкненне праз пасрэднiцтва iншых моў, 

так i непасрэднае. Гiстарычныя ўмовы для непасрэднага пранiкнення такiх 

слоў у беларускую мову ўзнiклi ў вынiку ўстанаўлення прамых кантактаў 

усходнiх славян з прыбалтыйскiмi немцамi, а таксама заключэння дагавароў з 

нямецкiм ордэнам, пасялення нямецкiх каланiстаў на тэрыторыi Беларусi i 

ўвядзення ў яе гарадах i мястэчках магдэбургскага права. 

На непасрэднае пранiкненне слоў указваюць i лiнгвiстычныя крытэрыi. 

Параўнаем, напрыклад,  слова форпост (сучасн. фарпост) — польск. 

forpoczta — нов.-в.-ням. Vorpost; фориторъ, форитарь 'пярэднi коннiк' — 

польск. forytarz — сяр.-в.-ням. vorritter. Многiя запазычаныя словы не 

выўляюцца ў той час у адпаведных крынiцах суседнiх моў: форбуркгъ 

'мураваная вежа; земляны вал, якi выконваў ролю форбурга' — нов.-в.-ням. 

Vorburg; штуцэр 'ваенная стрэльба з вiнтавымi нарэзамi' — нов.-в.-ням. 

Stutzer  i iнш. Не занатаваны ў „Энцыклапедыi старапольскай“ З. Глогера: 

дунст 'самы дробны калiбр шроту' —нов.-в.-ням. Dunst; кронверк 'абаронная 

прыбудова ў старых крэпасцях' — нов.-в.-ням. Kronwerk; карабинъ — ст.-

ням. karabin, якое ў сваю чаргу са старафранцузскага. Па 

заходнееўрапейскаму ўзору карабiны рабiлi ў Вiльнi (aб чым сведчаць 

прыклады з помнiкаў пiсьменнасцi), у польскай мове слова з'явiлася значна 

пазней. 

Аднак большая частка нямецкiх слоў пранiкала праз пасрэднiцтва 

iншых моў, у першую чаргу польскай. Шырокi наплыў германiзмаў у 

польскую мову пачаўся ў XIII—XIVстст. i ажыццяўляўся як непасрэдна ў       

вынiку эканамiчных i культурных сувязей польскага i нямецкага народаў,                



так i праз пасрэднiцтва чэшскай мовы. Нямецкiя пасяленцы, непасрэдна 

сутыкаючыся з шырокiмi польскiмi масамi, уносiлi ў гаворку нямала такiх  

слоў, якiя цяжка было замянiць польскiмi, асаблiва ў ваеннай справе. 

Пашырылiся сувязi з нашай суседкай з другой паловы XVI ст., калi Беларусь 

была ўключана у склад Польскага каралеўства. Гэтаму этапу ў развiццi 

польска-беларускiх моўных кантактаў i храналагiчна адпавядае пашырэнне  

германiзмаў у старабеларускiх помнiках. Такiя словы па свайму фанетыка-

марфалагiчнаму аблiччу больш блiзкiя да адпаведных польскiх слоў, чым да 

сваiх нямецкiх этымонаў. Параўн., напрыклад: шабелтасъ 'скураная сумка' 

— польск. szabeltas — нов.-в.-ням. Säbeltasche; мажджэр (старабеларускае 

можджеръ, мождеръ, мождчеръ) 'кароткаствольная гармата, якая была на 

ўзбраеннi войск Вялiкага Княства Лiтоўскага' — польск. możdżerz — cяр.-в.-

ням. morsaere ад лац. mortarium. Ад лацiнcкага mortarium праз галандскае 

mortier прыйшло слова марцiра 'кароткаствольная гармата'; старабеларускае 

галябарда, алябарда, алябарта 'сякера на доўгiм дрэўку, якое заканчваецца 

кап'ѐм' < польск. halabarda, halabarta, alabarta < нов.-в.-ням. Hellebarte, 

Hellebarde 'сякера на дрэўку'. Меркаванне aб польскiм пасрэднiцтве 

пранiкнення германiзмаў пацвярджае i семантычны крытэрай: шпица  'атрад 

войска' < польск. szpica 'перадавы атрад' < нов.-в.-ням. Spitze 'вастрыѐ, шпiль, 

галава (калоны)'. 

Адносна некаторай часткi слоў правамерна сцвярджаць, што яны маглi 

пранiкнуць як непасрэдна з мовы-крынiы, так i праз пасрэднiцтва iншых моў. 

Параўн., напрыклад: шабля,  сабля — руск.  сабля — польск. szabla    'шабля' 

— нов.-в.-ням. Säbel (цiкава, што на беларускай глебе слова шабля атрымала  

дадатковыя значэннi: 'узброены спосаб дасягнення чаго-небудзь, вайна; воiн, 

узброены шабляй'); штык — руск. штык, штых — польск. sztych  — нов.-в.-

ням. Stich; рота — руск. рота — польск. rota  — чэшск. rota — сяр.-в.-ням. 

rotte; рэйтар — польск. rajtar — руск. рейтор — нов.-в.-ням. Reiter; 

вахмiстр (старабеларускае  вахтмистръ) — руск. вахмистр — польск. 

wachtmistrz < сяр.-в.-ням. wachtmister; гiльза — руcк. гильза — польск. gilsa < 

нов.-в.-ням. Hülse; драбант 'целаахоўнiк пры знатнай асобе ў Вялiкiм 

Княстве Лiтоўскiм' — польск. drabant   — чэшск. drabant — нов.-в.-ням.  

Trabant; мiна — руск. мина — польск. mina < нов.-в.-ням. Mine; парабелум 

'вiд аўтаматычнага васьмiзараднага пiсталета' — руск. парабеллум — нов.-в.-

ням. Pаrabellum ад лац. para bellum 'рыхтуйся да вайны'; башта, бакшта 

'вежа' — польск. baszta  — чэшск. bašta < сяр.-в.-ням. bastei 'умацаванне' < 

лац. bastia. 

Ваенная лексiка ўяўляе сабой такую лексiка-тэматычную групу, якая 

характарызуецца значнай рухомасцю i даволi хуткай змяняльнасцю. Ад 

старажытнага перыяду да ХХ ст. прыкметна змянiлася назва зброi. На месца 

алебарды, барты, спiсы, шафелiна прыйшлi мiна, батарэя, бомба, ракета i 

iншыя германiзмы. Што ж датычыцца часоў Вялiкай Айчыннай вайны, то ва 

ўсiх, можна сказаць, разглядаемых мовах з'явiлiся словы, якiя абазначалi  

званнi ў СС у фашысцкай Германii: ротэнфюрэр, обергрупенфюрэр, 



обершарфюрэр, оберштурмфюрэр, унтершарфюрэр, унтэрштурмфюрэр i 

iнш. 

Пры вывучэннi iншамоўных слоў асаблiвую важнасць набывае 

храналагiзацыя, паколькi яна дапамагае нам лепш устанавiць шляхi i ўмовы 

запазычання, а таксама розныя змены, якiя адбываюцца са словам пры 

пераходзе яго з адной мовы ў другую. Вызначэнне часу пранiкнення таго цi 

iншага слова магчыма на аснове яго фiксацыi ў помнiках пiсьменнасцi. Хаця 

гэты метад i не носiць абсалютны характар (ранняе запазычанне магло быць 

зафiксавана ў параўнальна познiм помнiку), ѐн усѐ ж з'яўляецца асноўным у 

гiсторыка-этымалагiчных даследаваннях. При вызначэннi шляхоў  

пранiкнення германiзмаў мы супастаўляем устаноўленую намi датыроўку 

фiксацыi помнiкамi беларускай пiсьменнасцi тых цi iншых слоў з датыроўкай 

у помнiках старажытнарускай пiсьменнасцi. Такое супастаўленне прыводзiць 

да наступнага вываду: слова пушка ў значэннi 'зброя' адзначана раней у 

помнiках рускай пiсьменнасцi, драбант, ротмистр — значна пазней. 

Словы нямецкага паходжання пранiкалi ў беларускую мову вусным i 

пiсьмовым шляхамi. Аднак большая iх частка трапiла вусна, а затым ужо ў   

пiсьменнасць. Па словах вялiкага даследчыка гiсторыi беларускай мовы 

Л.М. Шакуна, спецыфiка твораў дзелавой пiсьменнасцi прымушала пiсца-

складальнiка таго цi iншага дакумента звяртацца да жывой народнай гаворкi, 

пiсаць увогуле народнай мовай. Як паказваюць прыклады, фанетычнае 

аблiчча такiх запазычанняў таксама ўказвае на вусны спосаб пранiкнення ў 

беларускую мову (жовнеръ, желнеръ, жолнеръ, жолнэръ, золнеръ, зовнеръ). 

Накаторыя ж словы дайшлi да нас пiсьмовым шляхам, таму што ў  

XVI—XVII стст. творы розных жанраў часта перекладалiся з замежных  

выданняў i перакладчыкi выкарыстоўвалi iншамоўнае слова, калi не 

знаходзiлi адпаведнага беларускага. 

Такiм чынам, найбольшая колькасць запазычаных ваенных лексем у 

беларускую мову прыйшла з нямецкай праз польскую. Пазней павялiчылася  

доля германiзмаў праз рускую мову. Гэта звязана з фактам больш цесных  

кантактаў беларускай i рускай моў пасля ўваходжання беларускiх земляў у 

склад Расiйскай iмперыi. 


