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В. М. ГАЛАЙ
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ КАШТОЎНАСЦЬ ГЕРМАНІЗМАЎ У ЭТНАГРАФІЧНАЙ
СПАДЧЫНЕ БЕЛАРУСАЎ
Формы матэрыяльнай культуры, якiя складаюць аснову этнакультурнай рэчаiснасцi беларусаў, служаць
важнай гiсторыка-культурнай крынiцай у вывучэннi нацыянальнай спадчыны. Па многiх найменнях,
маючых дачыненне да мастацкай культуры i народных рамѐстваў, iншаэтнiчных па сваiм паходжаннi,
можна меркаваць пра гiстарычныя шляхi развiцця беларускай культуры i характар мiжкультурных
узаемадзеянняў беларусаў з iншымi народамi. Сярод шматлiкiх назваў iстотнае месца займаюць
германiзмы, якiя падцвярджаюць даўнiя стасункi з германскiм культурным светам.
Пры даследаваннi матэрыяльнай культуры беларускага народа важнае значэнне маюць помнiкi
дзелавой пiсьменнасцi. Адзенне, упрыгожаннi i аздобы – гэта адзiн з элементаў матэрыяльнай
культуры, якi вельмi цесна звязаны з гiсторыяй народа i ўяўляе сабой каштоўную крынiцу для
вывучэння яго культуры. Адзенне дапамагае прасачыць гiсторыка-культурныя сувязi нашага народа з
iншымi народамi, у прыватнасцi, з немцамi. Разглядаемыя намi словы былi запазычаны з нямецкай мовы
непасрэдна або праз пасрэднiцтва польскай мовы. Цяжкасць распазнання крынiцы запазычвання
заключалася ў тым, што такiя словы, як правiла, у мове-успрымальнiцы падпадаюць усiм тым
фанетычным зменам, што i ўласныя. Многiя ж з iх аднолькава гучаць у мове розных народаў i не
заўсѐды ўдаецца дакладна вызначыць, хто ў каго запазычваў.
Асноўныя дадзеныя пра адзенне, упрыгожаннi i аздобы насельнiцтва ХVI– XIХ стст. узяты з
разнастайных актавых дакументаў – статутаў, дагавораў, устаўных грамат, iнвентароў маѐнткаў, прыходнарасходных кнiг i iнш. Акрамя помнiкаў пiсьменнасцi даследаваны працы М. Я. Нiкiфароўскага, П. В. Шэйна,
Л. А. Малчанавай, Г. С. Маславай, П. Баброўскага, Я. Ф. Карскага, З. Ю. Капыскага, слоўнiкi А.
Брукнера, З. Глогера, Ф. Клюге, Х. Кюне, М. Гарбачэўскага, I. Грыгаровiча, I. Насовiча, I. Сразнеўскага, М.
Фасмера, энцыклапедыя ‘Этнаграфія Беларусі’, а таксама дыялектныя слоўнiкi ycix рэгiѐнаў Беларусi. У
аснову нашых уласных даследаванняў увайшло 140 населеных пунктаў Гродзеншчыны, Брэстчыны i
Вiцебшчыны.
Жаночае адзенне шырока прадстаўлена ў помнiках пiсьменнасцi андараком: ст. бел. (старабеларускае)
андаракъ, индеракъ, индоракъ < польск. inderak ‘спаднiца; вузкая спаднiца (па 3. Глогеру)’ < н.-в.-ням.
(новаверхненямецкае) Unterrock ‘нiжняя спаднiца; перан. жанчына’. Андаракi былi вядомы палякам,
лiтоўцам, латышам, эс- тонцам, фiнам. Да канца ХVIII ст. бытавалi ў сялянскiм касцюме Германii, Данii,
Скандынавii (мecцaмi захавалiся там i да пачатку XX ст.). Некаторыя даследчыкi выказвалi сумненне
наконт паходжання гэтага слова: н.-в.-ням. Unterrock ‘нiжняя спаднiца, якую шылi з больш лѐгкай
тканiны’. Параўнаем: у Пiнска-Iвацэвiцкiм
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строi андарак ‘нiжняя спаднiца з карункамi з белага палатна, наверх якой апраналi яшчэ адну спаднiцу’. У
канцы ХIХ – пачатку XX ст. у Ваўкавыска-Камянецкiм строi распаўсюджаны былi клятчастыя (чырвоначырвоныя клеткi размяшчалiся па ўсiм полi), у паўднѐва-заходнiх i цэнтральных раѐнах пераважалi ў
папярочныя палосы, а ва ўсходнiх – у падоўжаныя. З пачатку XX ст. былi пашыраны аднатонныя чырвоныя, сiнiя i iншыя андаракi. Цiкава, што слова андарак у дыялектных слоўнiках зафiксавана ў значэннях
‘кароткае верхняе адзенне; род верхняга пальто з даматканага сукна; даматканае сукно, якое iдзе на
спаднiцы’.
Дрылiх (на Магiлѐўшчыне i Вiцебшчыне дрылiшка) ‘зiмовая паўсуконная спаднiца’. Шылася са
дрылiхавай матэрыi: сiнiя, чырвоныя i белыя iльняныя нiткi ў перамежку з суконнымi ткалiся ў палоскi.
У дрылiху ўперадзе была ўстаўка – фартух ‘кусок палатна ад паяснiцы да кален’. Польск. drelich
‘iльняная тканiна’ < с.-в.-ням. (сярэдневерхненямецкае) drilich ‘палатно, вытканае ў тры нiткi’ < н.-в.ням. Drillich ‘тоўстая iльняная цi баваўняная тканiна для рабочага адзення’.
У пачатку XX ст. у беларусаў бытавала такое верхняе адзенне як латуха, ла- тушка ‘кароткая свiтка’.
Сустракалася ў паўднѐва-заходнiх раѐнах Брэстчыны. Гэта было верхняе адзенне як жанчын, так i
мужчын. Шылi з белага або шэрага валенага сукна i аздаблялi на грудзях i бакавых клiнах стракатымi
пышнымi кутасамi i вышыўкай. Раней так называлi хустку ў клетку, якую жанчыны насiлi на плячах.
Магчыма, слова запазычана непасрэдна з нямецкай мовы. Помнiкамi пiсьменнасцi занатавана лантух

‘мяшок’ (нов.-в.-ням. Leintuch ‘прастыня’), у сучаснай народнай мове латух, лаптух, лантух, лантуг
‘мяшок; сяннiк; коўдра; посцiлка на ложак; вялiкая хустка; перан. гультай; непаваротлiвы тоўсты чалавек’.
Кiтлiк ‘вiд кафтана без каўняра’ < польск. kitlik ‘кафтан, гiстар. епанча’ < н.-в.- ням. Kittel ‘верхняе
адзенне: халат, спяцоўка, рабочая блуза’. Па М. Я. Нiкiфароў- скаму «кiтлiк шчыльна аблягаў спiну i
грудзi i напамiнаў жылетку i гарсет. Заможныя моднiцы шылi кiтлiк з парчы, а больш бедныя людзi з
яркай матэрыi. Кiтлiк спраўляўся адзiн раз у жыццi i даношвалi яго потым у першыя гады замуж- жа або
ѐн паступаў у сховы для наследнiцы» [3, с. 117–118].
Юпа ‘адзенне з рукавамі’ < ст.-польск. jupa ‘кафтан’ < с.-в.-ням. juppe, jop(p)e
‘куртка, фуфайка; спаднiца’. Апраналi юпу паверх шнуроўкi i шылi з той жа тканiны, што i
спаднiцу. Юпы былi з фалдамi ззаду, зашпiлялiся кнафлямi (ст. бел. кнафель, кнапель, кнахель ‘гузiк’ <
польск. knafel, knefel < с. -в. -ням. knoufel) або гафтыкамi (ст. бел. гафтка, гаптка, гафтык ‘кручок,
засцѐжка’ < польск. haftka < с. -в. -ням. haftel, н. -в. -ням. Heftel). Зiмовыя юпы падшывалi футрай, а летнiя
блiскучым палатном. У гаворках Палесся юпка – гэта кофтачка, якую шылi ў талiю, па нiзе з аборкамi,
зашпiлялася на гузiкi, мела доўгiя рукавы i каўнер. Па помнiках беларускай пiсьменнасцi нельга дакладна
вызначыць значэнне гэтага слова. Але ў слоўнiку ўкраiнскай мовы (пад рэд. Б. Грынчанка, 1907–1909)
юбка ‘верхняе адзен- не: 1. мужчынскае: вiд напаўкафтана з даматканага сукна ў талiю са стаячым
каўняром; 2. жаночае: адзенне, падобнае на карсет, але даўжэйшае i з рукавамi, iншы раз на ваце’. Сучаснае
дыялектнае юпа, юпка ‘устар. кофта; спаднiца’.
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Ангерка, iнгерка, iньгарка ‘кароткая адзежына на ваце; верхняе адзенне для жанчын’. Старабеларускае
(ст. бел.) янкгеръ, анкгеръ ‘куртка’ непасрэдна запазы- чана з нов.-в.-ням. Janker, Jänker ‘кароткая
даматканая куртка для жанчын i мужчын. Адзначана на тэрыторыi Магiлѐўшчыны i Вiцебшчыны яшчэ з
ХIХ ст.
Кшталт ‘кароткi лiф з двума цясѐмкамi для падтрымкi сукенкi на плячах’ (польск. ksztalt ‘станiк
жаночы;карсет, шнуроўка; узор, выгляд, форма’ < н.-в.-ням. Gestalt ‘выгляд, форма’).
Барва ‘тулуп, бурка; колер, радуга’ (у помнiках пiсьменнасцi: ваенная амунiцыя; лiўрэя; колер <
польск. barwa ‘параднае адзенне; лiўрэя; колер, фар- ба’ < с.-в.-ням. varwe ‘выгляд; колер, фарба’). У I.
Hacoвiча барва ‘плашчык, верх- няе адзенне яркага колеру’[2,с. 15].
Монталь ‘старое пальто’, манталь ‘плашч’ (у помнiках пiсьменнасцi мантель ‘пальто’ < с.-в.-ням.
mantel ‘пальто, плашч; прыкрыццѐ’).
Плюндры ‘атрэп’е’, клѐндры ‘штаны, расшыраныя ўнiзе, расклѐшаныя’ (ст. бел. плюдры,
плюндры ‘штаны; атрэп’е’ < н.-в.-ням. Plunder, Plunderhose у ХIХ ст. ‘шырокiя ў складку штаны з
завязкай пад каленямi’, с.-в.-ням. рlunder ‘ад- зенне, бялiзна, бялiзна для пасцелi’ . У слоўнiку I. Насовiча
плюдры «1. штаны (гаворыцца пагардлiва); 2. лахмоцце, старое парванае адзенне», сучаснае нямецкае
Plunder ‘парванае адзенне, стары хлам’ [2, с. 15].
Нягледзячы на сцiплыя ўмовы жыцця, беларусы на працягу многiх стагоддзяў iмкнуліся да
эстэтычнага камфорту i густоўнага самавыражэння. У жаночым гар- дэробе былi вельмi распаўсюджаны
бендалiкi, бiндалiкi ‘павязкi вакол галавы для ўпрыгожання’: ст. бел. бендаликъ, польск. bendalik, bindle
‘упрыгожанне на галаве’
< н.-в.-ням. Bändel ‘маленькая вузкая стужка’. У слоўнiку I. Насовiча банделя ‘павязка вакол галавы, якую насiлi дзяўчаты; апаяска са стужкi’ [2, с. 14], биндаликъ
‘медаль; лаянкавае слова пра чалавека з бяльмом’ [2, с. 26]. У П. В. Шэйна бинда- лики ‘нiжэйшы гатунак
карунак’ [4, с. 75]., бандликъ ‘апаяска, якую надзяваюць замужнiя жанчыны на каптур (головной убор)’
[4, с. 74]. У сучасных народных гаворках бiндалiк ‘медальѐн’, банделъ, банделя ‘апаяска са стужкi’, бiнда
‘прыго- жая павязка на галаве’ (параўнаем: польск. binda ‘прыгожая стужка, цясьма’ < н.- в.-ням. Binde
‘бiнт; палоска тканiны, якая служыць для ўпрыгожання i прызначаная для нашэння на лобе’). Паводле М.
Гарбачэўскага, у ХVII ст. слова бинда азначала галаўны убор з доўгiмi канцамi да кален, упрыгожаны
каштоўнымi камянямi (яе насiлi таксама i на шыi) [1, с. 41].
Для ўпрыгожання жаночага адзення ўжывалiся брыжы ‘вузкая палоска тканiны, сабраная ў аборачкi,
якой аздабляюць адзенне i iнш.; тое, што сваѐй фор- май нагадвае карункi’, дыялектнае брыжы, брыжыкi
‘махры з нiтак; махры вакол хусткi, абруса, блузкi, спаднiцы, фартуха; край; сукенка са складкамi’ (ст.
бел. брыжики ад 1569 г. ‘веерападобны вузкi каўнерык у выглядзе аборак з усялякiмi ўпрыгожаннямi,
добра накрахмалены i нацягнуты на дроцiк’ < ст. польск. bryz
‘брыжы; манжэта; абшыўка цясьмой’ < с.-в.-ням. briz ‘акружнасць; вобласць’). У народнай мове блiзкае
да брыжы слова фальбона (дыялектнае хвальбона, хваль- бонка) ‘палоска матэрыялу, падшытая
зборкамi да спаднiцы, фартуха’ (польск.
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falbana ‘вузкая зборка’ < н.-в.-ням. Falbel ‘зборка, валан’). Трубкападобная складка на адзеннi – гэта
фалда < польск. falda ‘складка адзення; зморшчына’ < с.-в.- ням. vald ‘зморшчына; складка адзення;
складзенае’ (пoмнiкi беларускага пiсьменнасці занатавалi фалда ў 1617 г.). Палоска на кpai тканiны
iншага колеру або iншага ўзору – шляк (дыялектнае шляг ‘кайма у шпалерах’, магчыма, запазы- чана
непасрэдна ад немцаў) < польск. szlak ‘кайма’ < р.-н.-в.-ням. (ранневерхненя- мецкае) Schlag ‘кайма,
кайма са зборкамi’ (ст. бел. шлягъ ‘аблямоўка’ ад 1516 г.). У якасцi аблямоўкi, асаблiва галаўнога ўбора,
ужывалася лексема брама, брамка: ст. бел. брама ‘аблямоўка, аблямоўка галаўнога ўбора’ < польск.
bram, brama ‘аблямоўка; шляя з каштоўнай тканiны, футра, клейнотаў; аздоба сцяны’ < с.-в.- ням.
brame ‘аблямоўка; край’ (сучаснае дыялектнае брама, брамкi ‘вузкiя палоскi з меха, якiмi падшыты
тулуп’).
Пышны рукаў у беларускiм традыцыйным адзеннi звычайна бывае з абшлагам: сучаснае лiтаратурнае
абшлаг ‘адварот на канцы рукава’; дыялектнае обшляг, об шляк, апшлох ‘манжэта, шляк у шпалерах’ < ст.
бел. обшлагъ, обшлягъ ‘адварот у адзеннi, галаўных уборах’ < польск. obszlag ‘аблямоўка з iншай
матэрыi з краю адзення’ < н.-в.-ням. Aufschlag ‘абшлаг, адварот у адзеннi, адагнутыя палi (капе- люша);
надбаўка (у цане)’.
Для ўпрыгожання паясоў, адзення i iншых вырабаў служылi занкель ‘шнурок, спражка, часцей за ўсѐ
срэбраныя’ (польск. zankiel < c.-н.-ням. (сярэненiжненямецкае) senkel); лiштва (дыялектнае лiшта ўказвае
на непасрэднае запазычанне з с.-в.-ням. liste) ‘планка, плiнтус; падкладка ў адзеннi’ (польск. lisztwa < с.-в.ням. liste); гафт, афтка, хафт ‘карункi, вышыўка’ (польск. haft < с.-в.-ням. haft); гальзбант ‘ашыйнiк,
каралi’ < польск. halsbant, alzbant < с.-в.-ням. halsbant i iнш. Паводле М. Гарбачэўскага, жаночыя
гальсбанты рабiлi ў Германii i ўпрыгожвалi iх дарагiмi каменнямi; яны былi вядомы ў другой палове XVI
ст. [1, с. 16].
Абагульняючым словам у тэматычнай групе ўпрыгожанняў i аздобаў з’яўляецца клейноты (сучаснае
дыялектнае клейноты, кляйноты ‘каштоўнасцi; рэгалii, атрыбуты ўлады’): ст. бел. клейнотъ
‘каштоўнасць; герб’; польск. Klejnot ‘каштоўнасць; герб’ < с.-в.-ням. kleinot, kleinode ‘рэч высокай
якасцi’ (н.-в.-ням. Kleinod ‘каштоўнае ўпрыгожанне; штосьцi вельмi каштоўнае’).
Германiзмы настолькі гарманiчна адаптавалiся да фанетычнага ладу i граматычнай структуры
беларускай мовы, арганiчна ўвайшлi ў паўсядзѐнны моўны ўжытак, што ўжо нават i не ўспрымаюцца як
iншамоўныя элементы.
Такім чынам, германiзмы з’яўляюцца вельмi важным кампанентам беларускай культурнай спадчыны i
валодаюць iстотнай семiятычнай сутнасцю ў сiстэме беларускай народнай культуры.
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