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Зварот да германізмаў у навуковых пошуках А.І. Жураўскага 

Запазычванне лексікі – важны сродак узбагачэння слоўнікавага саставу 
мовы, які наглядна паказвае разнастайныя сувязі паміж народамі. 
Напластаванні іншамоўнай лексікі ў беларускай мове ўпершыню выявіў 
Я.Ф. Карскі: прывёў даволі вялікую колькасць запазычаных слоў, у тым ліку і з 
нямецкай мовы, падзяліўшы іх на агульнаўжывальныя або даволі 
распаўсюджаныя і менш ужывальныя або зусім невядомыя народнай мове. 
Доўгі час у мовазнаўстве вывучэнню лексікі іншамоўнага паходжання не 
ўдзялялася належнай увагі, бо, па словах А.І. Жураўскага, “некаторыя 
даследчыкі схільны былі разглядаць запазычанне як адмоўны працэс у развіцці 
слоўнікавага саставу, у выніку якога мова быццам бы толькі засмечваецца 
непатрэбнымі іншамоўнымі лексічнымі сродкамі” [1, c. 82]. 

А.І. Жураўскі на аснове картатэкі Гістарычнага слоўніка беларускай мовы 
паказаў, што лексіка германскіх моў уяўляе сабой два пласты: даўнія 
агульнаславянскія запазычанні і пазнейшыя запазычанні эпохі беларускай 
народнасці. У колькасных і тэматычных адносінах асабліва значным аказаўся 
другі, пазнейшы пласт германізмаў, які генетычна звязаны з лексікай 
старажытнанямецкіх дыялектаў [1, с. 113]. Вядомы даследчык на той час 
адзначыў у старабеларускіх помніках звыш 200 германізмаў, якія ў семантыч-
ных адносінах былі даволі разнастайныя. Вялікую групу ўтварала сацыяльна-
эканамічная лексіка, якая адлюстроўвала сацыяльнае становішча людзей, маё-
масныя адносіны, прафесійную дзейнасць, прыналежнасць да пэўных 
адміністрацыйных адзінак і г. д. Калі разглядаць такія словы з пункту гледжан-
ня захавання ў сучасных народных гаворках, то многія германізмы застаюцца 
невядомымі: драбантъ “целаахоўнік”, драбъ “пешы воін”, кацеръ “ерэтык”, 
лентвойть (лантвойть) “памочнік войта”, лотръ “ашуканец”, рыдель “рыцар”, 
стырманъ “рулявы”, цекляръ “кат”, шпекгъ і інш. Для абазначэння адзінак вы-
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мярэння тавараў, меры вагі, плошчы і грашовых адзінак ужываліся германізмы 
лаштъ, моркгъ, пудъ, тузинъ, фунтъ, шелегъ. 

Нарэшце самую вялікую групу сярод германізмаў старабеларускай мовы, 
якая была адзначана А.І. Жураўскім, утварае бытавая і гаспадарчая лексіка. 
Лексіка гэтага разраду – яскравы паказчык трывалых кантактаў і сувязей 
беларусаў з суседнімі народамі ў сферы гаспадарчага жыцця. Трэба асабліва ад-
значыць, што назвы прадметаў дамашняга і гаспадарчага ўжытку (ванна, вар-
стать, гакъ, кубелъ, кнотъ,ліхтаръ, ліна, лямпа, фаса, фляшка, фура, цеберъ, 
шина, шуфляда, шыба і інш.), назвы будынкаў, пабудоў і іх асобных частак 
(балка, броваръ, дахъ, кганокъ, кухня, млынъ, фортка, шпихлеръ і інш), назвы 
розных тавараў, рэчываў, назвы адзення, прадметаў туалету (бляха, дротъ, ка-
фель, крейда, фарба, гафта, колнеръ, фалда, фартухъ і інш.) захаваліся да 
сучаснасці, а многія нават набылі статус літаратурных. 

У ліку пытанняў, звязаных з вывучэннем германізмаў у старабеларускай 
мове, А.І. Жураўскі звярнуў увагу на вызначэнне шляхоў і спосабаў 
пранікнення іх у нашу мову. Наяўны моўны матэрыял паказаў на непасрэднае 
пранікненне слоў нямецкага паходжання ў народную беларускую мову. Важкі 
доказ на карысць гэтага меркавання – захаванне многіх германізмаў старажыт-
най пары ў сучаснай беларускай мове. Паміж сучаснай беларускай літаратурнай 
мовай і старажытнай пісьмовай мовай, як вядома, няма прамой сувязі і 
пераемнасці па той прычыне, што старая пісьмовая мова выйшла з ужытку ў 
другой палавіне XVII ст., а новая літаратурная мова стварылася ў XIX ст. на ба-
зе жывых народных гаворак. Таму ёсць падставы лічыць, што запазычаныя ў 
старажытнасці германізмы дайшлі да сучаснай беларускай літаратурнай мовы 
праз народныя гаворкі, куды яны праніклі, відавочна, непасрэдна з польскай 
мовы [1, с. 120]. Аднак нашы даследаванні паказалі і непасрэднае запазычанне 
такіх слоў з мовы-крыніцы. 

А.І. Жураўскі выдзяляе пэўны пласт германізмаў, якія прыйшлі да нас 
кніжным шляхам, у выніку пашырэння перакладной літаратуры. Многія з ука-
заных ім слоў трывала замацаваліся ў народных гаворках (гамовати, мордова-
ти, раховати і інш.). 

Характэрнай функцыянальнай асаблівасцю запазычаных слоў, як паказ-
ваюць матэрыялы помнікаў, з’яўляецца іх асваенне з дапамогай 
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словавытворнасці ў лексічнай сістэме беларускай мовы. Такія словы служылі 
базай для ўтварэння новых слоў. А.І. Жураўскі паказаў і розныя спосабы 
словаўтварэння: марфалагічны, марфолага-сінтаксічны, лексіка-сінтаксічны. 
Агульнай заканамернасцю ён справядліва лічыць тое, што запазычанні з кан-
крэтным, прадметна-тэрміналагічным значэннем (ванна, вантухъ, ванчосъ, 
друшлякъ і інш.) мала выкарыстоўваліся пры ўтварэнні новых слоў або зусім не 
ўдзельнічалі ў гэтым працэсе. 

Нашы назіранні таксама паказалі, што па словаўтваральнай здольнасці 
германізмы нічым не адрозніваліся ад спрадвечна беларускай лексікі. 
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