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ДА ПЫТАННЯ АБ КОЛЬКАСНЫМ СКЛАДЗЕ I ГІСТАРЫЧНАЙ ПЕРАЕМНАСЦІ ГЕРМАНІЗМАЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Пачатак вывучэння іншамоўнай лексікі, у тым ліку і запазычанняў з германскіх моў, традыцыйна звязваецца з іменем акадэміка 
Я. Ф. Карскага, які ў манаграфіі “Беларусы" прыводзіць даволі прадстаўнічы пералік слоў іншамоўнага паходжання, у тым ліку і 
некалькі дзясяткаў слоў з нямецкай мовы (напр.,бэлька, бохан, грунт, жарт, конаўка. куфа, рада, цалёўка шафа і інш.; гак ‘крук' 
ад польск. hak3 ням. Hacken; гэбэль ад польск. hebel3 ням. Hobel) [5, с. 141-162]. Пераважную большасць такіх слоў вучоны 
разглядае як паланізмы, хоць і не выключав магчымасці іх запазычвання непасрэдна з нямецкай мовы ў выніку кантактавання 
бепарусаў з немцамі, а таксама з яўрэйскай мсвы [5, с. 141-162].

Аднак храналагічна першымі ў разуменні іншамоўнасці ўжытага слова былі беларускі першадрукар Францыск Скарына і яго 
бліжэйшыя паслядоўнікі Сымон Будны і Васіль Цяпінскі [6, с. 146]. Так, ужо ў сваёй першай друкаванай кнізе “Псалтыр” Ф. Скарына 
адрознівае “рускія” словы ад “языка словенского", гэтаксама ён выдатна ўсведамляў запазычаны характар многіх іншамоўных 
слоў, якія вымагалі зразумелага вытлумачэння для простага народа. Таму ў тэкстах сваіх кніг, на палях, ён тлумачыць і перакладае 
незразумелыя словы на роднай мове [онагри -лоси, пажить -  былие, тимъпанъ -  бубенъ, холми -  узгорки і інш.). 3 лёгкай 
рукі беларускага першадрукара такія тлумачэнні незразумелых слоў на палях старонак сталі традыцыйнымі ў выданнях іншых 
друкароў. Гэтак жа ўважліва да незразумелых слоў ставіўся і Сымон Будны. Адны з іх аўтар “Катэхізіса для дзетак беларусаў" 
(1562) тлумачыў на палях (напасть -  искушение, стихия -  початки), друпя непасрэдна прыводзіў у тэксце: зелье або лекарство, 
совесть або сумненье, чада або молодые люди. Ёсць у яго і выпадкі шырокага тлумачэння слоў, асабліва мнагазначных. Характар 
іншамоўна-запазычанага слова добра разумелі і скпадальнікі першых усходнеславянскіх лексіконаў Л. Зізаній і П. Бярында. 
Параўн.: меп,вапно и тыжъкрейда; онагръ, дикий оселъ, лесный; преторъ, ратушъ, дом судовыи (Лексіс Л. Зізанія 1596 г.).

Традыцыі этымалагічнага тлумачэння іншамоўна-запазычаных слоў былі працягнуты ва ўласна філалагічных даследаваннях 
беларускай мовы, пачатак якіх прыпадае на першую чвэрць XIX ст. і звязаны з вывучэннем і апісаннем этнаграфіі, мовы, фалькпору 
насельнікаў беларускага краю. Менавіта ў гэты час з’явілася першая навуковая праца, прысвечаная беларускай гаворцы, -  артыкул 
К. Калайдовіча “О белорусском наречии" [3]. У прыкладзеным да артыкула кароткім слоўніку беларускай мовы падаецца 67 слоў, 
сярод якіх сустракаюцца і іншамоўныя запазычанні тыпу вапёнка, гвалт, фальварак, капялюш, кавалак, шкаф, скрыня, хустка. 
Аўтар паспрабаваў вызначыць паходжанне некаторых з прыведзеных запазычанняў. Параўн.: Гвалт -  насилие. С немецкого 
gewalt. Употребляется как восклицание в несчастных случаях, то же, что и у нас: караул! Лихтар -  подсвечник, от немецкого Licht, 
свеча. Мур -  каменное строение. С латинского murus, в немецком mauer, в польском mur.

Аднак сапраўды маштабнае вывучэнне іншамоўнай лексікі, і ў прыватнасці германізмаў, прыпадае на XX стагоддзе, калі 
беларуская мова набывае статус агульнадзяржаўнай, пачынаецца праца па стварэнні тлумачальных і перакладных слоўнікаў, 
даследуюцца шляхі і спосабы пранікнення іншамоўнай лексікі, прыёмы адаптацыі запазычаных слоў на фанетыка-графічным, 
словаўтваральным і марфалагічным узроўнях. Актыўнаму навуковаму вывучэнню запазычаных слоў садзейнічала стварэнне ў 
-асляваенныя гады картатэкі “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы”, падрыхтоўка ў сувязі з гэтым такіх абагульняючых прац, 
як "Гістарычная лексікалогія беларускай мовы’ (1970), абароны кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый І.І. Чартко, А.М. Булыкам, 
В.М. Галай, з’яўленне артыкулаў А.І. Жураўскага і згаданых лінгвістаў у шматлікіх айчынных і замежных выданнях. У 60-я гады 
XX стагодцзя ў лексікалогіі “ўсё большую папулярнасць атрымлівае новы падыход да запазычвання як да прагрэсіўнай з’явы, якая 
э’яўляецца вынікам узрастаючых патрабаванняў да мовы” [2, с. 5].

Даследаванне іншамоўнай лексікі ў старабеларускай мове дазволіла вызначыць і колькасны склад такіх адзінак. Так, па 
папярэдніх падліках А.І. Жураўскага і асабліва А.М. Булыкі ў старабеларускі перыяд выяўляецца каля 4 000 запазычанняў 
[m. 2, с. 18], і гэта з улікам таго, што па розных прычынах далёка не ўся лексіка змагла трапіць у поле зроку даследчыкаў. Сярод 
гэтай колькасці іншамоўных запазычанняў больш чым 200 слоў адносіцца да германізмаў, якія ў беларускі слоўнік пранікалі як 
непасрэдна ад немцаў, так і праз польскае пасярэдніцтва, а таксама непасрэдна з яўрэйскай мовы [8, с. 3]. Што датычыцца 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы, то дакладных звестак аб колькасным складзе ў ёй германізмаў пакуль няма.

Грунгуючыся на матэрыяле дысертацыйных даследаванняў А А  Станкевіч і С.М. Маспенікавай, прысеечаных іншамоўным 
і непасрэдна нямецкім запазычанням у беларускіх народных гаворках, у дыялектнай мове функцыянуе прыбпізна ад 523 [7, 
с. 13,34—55] да 588 [4, с. 4] споў германскага паходжання. Бопьш чым палавіна гзтых адзінак фіксуецца акадэмічнымі слоўнікамі беларускай 
літараггурнай мовы. Даследчыца перманізмаў у гаворках Гродзеншчыны С. Масленікава, напрыклад, да такіх адносіць 282 словы.

Паводпе створанай намі картатэкі (пры гэтым улічваліся даныя энцыкпапедычных навукова-галіновых даведнікаў, 
ЗТЬІшыЛЗГІЧі !Ь!Я I ТЛуГЙЗЧаЛЬпЫЯ слоунікі, слоукікі запазычаных слоу, асобныя навукйььы ьріыкулы^ у сучаснай о^ларускай
літаратурнай мове на ўзроўні узусу функцыянуе каля 1600 лексічных адзінак нямецкага (германскага) паходжання: абзац,
бамбардзір, валторна, гандляр, дратва, егер, жарт, зігзаг, інвестыцыя, колба, лавіна, марцыпан, нардычны, ордэн, плац, ракета, 
си'ба, такса, унтэртон, фашына, хінін, цыферблат, чынш, штанга, эндшпіль, ювелір, яфрэйтар. 3 гэтай колькасці лексічнага 
матэрыялу прыблізна чвэрць слоў маюць адпаведныя аналагі ў старабеларускай мове, тэта значыць яны мелі функцыянальны 
статус у розных паводле жанравай прыналежнасці помніках старажытнага беларускага пісьменства: арфа, бискупъ, броваръ, 
ванна, гетманъ, жолнеръ, жабракъ, замшъ, кубелъ, кухня, канцлеръ, ланцугъ, лихтаръ, малпа, маляръ і інш.

Неабходна адзначыць таксама, што пэўная частка старабеларускіх германізмаў трывала замацавалася ў народных гаворках, 
«уды яны маглі трапіць як у выніку кніжнага запазычання, так І найперш вусным шляхам. Значная колькасць графіка-фанетычных 
і арфафафічных варыянтаў такіх слоў у помніках пісьменства сведчыць аб паступовай і не да канца завершанай адаптацыі іх да 
асаблівасцей тагачаснай беларускай мовы.
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