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НЯМЕЦКАЯ ДЫЯСПАРА І ЎЗРОВЕНЬ ЯЕ АСІМІЛЯЦЫІ: ПАПЯРЭДНІЯ ВЫНІКІ

Арцёмаў В. І., кандыдат філалагічных навук, дацэнт

У артыкулу, якi з’яўляецца першай часткай даследвання, прыводзяцца агульныя звесткi 
аб нямецкай дыяспары ў ЗША, што неабходна для разумення працэсаў асіміляцыі, аналiзуецца 
ўзровень яе асіміляцыі, абгрунтоўваецца неабходнасць правядзення эмпірычнага даследвання 
узроўня асіміляцыі нямецкай даяспары ў ЗША.

Нямецкія імігранты і іх нашчадкі складаюць найбуйнейшую групу выхадцаў з кантынен-
тальнай Еўропы — прыблізна 48 млн чалавек.

Нягледзячы на першапачаткова брытанскую каланізацыю рэгіёна і абсалютную перава-
гу імігрантаў з Англii на пачатковым этапе гісторыі ЗША, менавіта нямецкая іміграцыя стала 
пераважнай у 1840—1900 гг. І хоць нямецкія імігранты паступова страцілі родную мову, яны 
былі настолькі ўплывовымі і шматлікімі, што якасна змянілі амерыканскі лад жыцця: культу-
ру, эканоміку, побыт, ежу, мову і г. д. Ключ да разумення культуры ЗША ляжыць у разуменні 
традыцый, звычаяў і мэтаў нямецкай іміграцыі. З цягам часу амерыканцы нямецкага па-
ходжання склалі самую шматлікую групу насельніцтва Злучаных Штатаў (ад 42 да 58 млн 
амерыканцаў). Для параўнання, колькасць немцаў у Германіі складае каля 75 млн чалавек. А 
вось колькасць амерыканцаў, якія паходзяць з Англii, складае ўсяго 28—35 млн. Неабходна ад-
значыць, што працэсы асіміляцыі немцаў у ЗША прынялі незваротны характар, аднак культу-
ра і традыцыі немцаў у архаічнай форме захаваліся ў Злучаных Штатах. Да Першай сусветнай 
вайны нямецкая мова выкарыстоўвалася ў сістэме адукацыі ЗША і нават прэтэндавала на ста-
тус рэгіянальнай у шэрагу штатаў і акруг.

На тэрыторыі сучасных ЗША немцы сяліліся з ХVІІ ст. і перад вайной за незалежнасць 
складалі значную частку насельніцтва ў шэразе паўночна-амерыканскіх калоній, асабліва ў 
Пенсільваніі. Найвышэйшага пад’ёму эміграцыя дасягнула ў 1882 г. Затым яна пачала скара-
чацца і ў 1890-х гг. век массавай нямецкай эміграцыі скончыўся. 

Вельмі цікавай была механіка міграцыйнага працэсу. Пасля заканчэння грамадзянскай 
вайны значна ўзмацнілася арганізаванае вербаванне перасяленцаў у ЗША. Шмат штатаў, пе-
раважна амерыканскага Сярэдняга Захаду, мелі спецыяльныя іміграцыйныя органы, трымалі ў 
Еўропе спецыяльных агентаў-вярбоўшчыкаў, выдавалі агітацыйную літаратуру і даведнікі для 
мігрантаў. 

Сацыяльны склад нямецкіх эмігрантаў быў даволі разнастайны. Значнае месца сярод іх 
займалі сяляне і людзі, якія працавалі ў сельскай гаспадарцы. Але ўзрастала і дзель рабочых. 
Большай часткай гэта былі кваліфікаваныя спецыялісты, якіх тады не хапала Злучаным Шта-
там. ЗША атрымлівалі большасць такіх спецыялістаў з Англіі і Германіі. Пры гэтым англічане 
працавалі на буйную прамысловасць, а немцы забяспечвалі штаты ручной працай. З Германіі 
прыязджалі кавалі, мяснікі, цясляры, бондары, шорнікі, шаўцы, краўцы. Сярод амерыканскіх 
немцаў былі выхадцы з Аўстра-Венгрыі, Швейцарыі, Расіі. 

Дзель гарадскога насельніцтва сярод немцаў была значна вышэй, чым сярод амерыканцаў 
іншага паходжання — 48,7 і 24,5 % суадносна. Нямецкія сем’і фермераў жылі пераважна на 
тэрыторыі Сярэдняга Захаду. У апошняй трэці ХІХ ст. з’явілася новая група земляробчага 
насельніцтва — рускія немцы, пераважна сектанты-менаніты. 

Аднак большасць нямецкага насельніцтва была занята ў прамысловасці, на транспарце, у 
гандле і, галоўным чынам, як наёмныя працоўныя. Вельмі высока ў ЗША шанаваліся нямецкія 
інжынеры, якія прайшлі германскую тэхнічную школу. Шмат з іх сталі даволі заможнымі 
людзьмі. 

Да немцаў у ЗША ставіліся з паблажлівай ухвалай, хвалілі за беражлівасць, акурат-
насць, гаспадарлівасць, умеранасць, за схільнасць да земляробства. Прыхільнікі абмежавання 
іміграцыі ў ЗША, якія пачалі сваю актыўную дзейнасць у 90-х гг. ХIХ ст., — супрацьпастаўлялі 
іх «непажаданым» перасяленцам з Усходняй і Паўднёвай Еўропы. Гэтаму спрыяла таксама тое, 
што тэорыя англасаксонскай расавай перавагі, узятая на ўзбраенне супернікамі іміграцыі, на-
давала немцам у сваёй іерархіі другое месца пасля англічан.

Да пачатку ХХ ст. ўсё большае месца ў нямецка-амерыканскай групе стала займаць яе 
другое пакаленне. На аснове другога пакалення адбывалася кансалідацыя нямецкай групы. 
Аднак адбываліся і асіміляцыйныя працэсы. Дзеці нямецкіх эмігрантаў значна часцей, чым 
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іх бацькі, станавіліся службоўцамі, займаліся кваліфікаванай «чыстай» працай, траплялі ў 
разрад «белых каўнерыкаў». Гэта было абумоўлена тым, што яны былі больш адукаванымі, 
лепш ведалі ангельскую мову. Змена асяроддзя , усяго ладу жыцця выклікала змену этнічнай 
самасвядомасці. 

У 2006 г. у ЗША 50 764 тыс. жыхароў адзначылі сваё нямецкае паходжанне. Найболей 
кампактна ў ЗША немцы жывуць у Пенсільваніі — 85 тыс. немцаў-пратэстантаў (галоўным 
чынам баптыстаў), нашчадкаў перасяленцаў 1683—1800 гг. з Заходняй і Паўднёвай Германіі 
(галоўным чынам з Пфальца). Адзін з раёнаў горада Філадэльфія і да сённяшняга дня называ-
ецца Джэрмантаўн.

На сённяшні дзень нямецкая мова — другая па папулярнасці выкарыстання ў штодзён-
ным жыцці ў штатах Паўночная і Паўднёвая Дакота.

Існуе шырока распаўсюджаная легенда, паводле якой нямецкая мова ледзь не стала 
дзяржаўнай мовай ЗША. Па гэтай легендзе, на адпаведным галасаванні галасоў супраць гэтай 
прапановы было ўсяго на адзін больш, чым у падтрымку, і гэты голас прыналежаў амерыканцу 
нямецкага паходжання Фрэдэрыку Муленбергу. Гэту гісторыю ў нямецкай прэсе ўспамінаюць 
яшчэ з 1840 г. як ілюстрацыю таго, што ў Злучаных Штатах ужо ў XVIII стагоддзі было мно-
ства імігрантаў з Германіі.

Газеты на нямецкай мове ў ЗША маюць даўнюю гісторыю. Нямецкая газета 
«Pennsylvanische Staatsbote» першай паведаміла 5 ліпеня 1776 года пра падпісанне Кангрэсам 
Дэкларацыі Незалежнасці, а таксама першай надрукавала яе тэкст — у перакладзе на нямец-
кую мову. 

Пасля ўступу ЗША ў Першую Сусветную Вайну ў амерыканскай грамадскасці ўзялі 
верх анцінямецкія настроі. Нямецкіх амерыканцаў, асабліва імігрантаў, вінавацілі ў спагадзе 
Германіі; размаўляць на нямецкай мове лічылася непатрыятычным. Да прыкладу, хот-дог быў 
так названы падчас Першай Сусветнай, да таго ён зваўся «франкфуртэр». Шматлікія нямецкія 
сем'і тым часам перайначылі свае прозвішчы (Шміт — у Сміт, Шнайдэр — у Тэйлар, Мю-
лер — у Мілер і г. д.), практычна ўсе рэзка скарацілі ўжыванне нямецкай мовы. Шматлікія 
штаты забаранілі публічнае выкарыстанне і вывучэнне гэтай мовы. У Агаё, Аёве і Небрас-
цы выкладанне яе было забаронена нават у прыватных школах. У 1923 г. Вярхоўны суд ЗША 
адмяніў гэтыя законы як супярэчныя Канстытуцыі (працэс «Мэйер супраць Небраскі»). Аднак 
нямецкая мова ўжо практычна знікла з публічнага ўжывання.

Цяпер ужыванне нямецкай мовы зноў адчувальна ўзрастае. Паводле вынікаў перапісу 
насельніцтва за 2000 г., 1 382 610 чалавек называюць нямецкую мову сваёй роднай. Аднак 
толькі ў некаторых рэлігійных абшчынах нямецкая мова ці які-небудзь яе дыялект ужыва-
ецца штодня. Для кансерватыўнай часткі амішэй, менанітаў і хатэрытаў захаванне нямецкай 
мовы — рэлігійнае перакананне і шчыт супраць уплыву таго, што завем цівілізацыяй.

У амерыканскіх школах нямецкую мову вывучаюць прыкладна 375 000 школьнікаў; гэта 
трэцяя па папулярнасці мова пасля іспанскай і французскай. У 1997 г. нямецкі ўрад адлічыў 
каля 6 млн дол. ЗША на выкладанне нямецкай мовы ў амерыканскіх школах. Гэтыя сродкі былі 
ўкладзены ў падвышэнне кваліфікацыі настаўнікаў, праекты школьнага абмену, семінары, 
развіццё навучальных матэрыялаў і конкурсы па нямецкай мове.

Нямецкая дыяспара — самая шматлікая ў ЗША. Хоць гэты факт доўгі час заставаўся 
без увагі. Віной таму — высокі ўзровень асіміляцыі сярод прадстаўнікоў гэтай дыяспары. 
Гэта прывяло да таго, што нямецкая мова саступіла месца ангельскай, нямецкія традыцыі 
перайначыліся, хоць і аказалі значны ўплыў на развіццё амерыканскіх, а сама дыяспара таго 
часу фактычна перастала існаваць. 

Неабходна адзначыць, аднак, што ў Амерыцы існуюць разнастайныя па колькасці і 
стабільнасці супольнасці, якія складаюць экспаты з Германіі і іншых нямецкамоўных краін. 
Менавіта яны і з’яўляюцца фокус-групай апытання, вынікі якога прадстаўлены ў практычнай 
частцы дадзенай працы. Менавіта яны і завуцца дыяспарай, бо адказваюць усім правілам Саф-
рана.

 У той жа час усім вядома, што нямецкая і амерыканская культуры падобныя (калі разгля-
даць іх асярэднённыя і стэрыятыпныя варынты), што набліжае прадстаўнікоў нямецкай дыя-
спары ў ЗША да ступені поўнай асіміляцыі, у адрозненні ад прадстаўнікоў азіяцкіх ці арабскіх 
культур, дзе адрозненняў у ладзе жыцця і традыцыях больш. 


