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Гончаренко Л.О. 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ШЛЯХІВ ТА ФОРМ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ 

У НІМЕЦЬКУ МОВУ 

 

Багато лінгвістів (В. фон Гумбольдт, Т. Шиппан, Е.В. Розен та ін.) 

неодноразово наголошували, що умовою існування будь-якої мови як 

основного засобу комунікації є її розвиток: відмирання віджилих і поява 

нових елементів на всіх рівнях її системи, тобто рухливість мови. 

Еволюційні процеси відображаються, у першу чергу, на лексико-

семантичному рівні, оскільки саме лексика спрямована на об’єктивну 

дійсність і безпосередньо відображає все, що в тій відбувається.  

Серед вказаних еволюційних процесів вагоме місце посідає 

запозичення. Воно є результатом мовних і культурних контактів. Звісно, 

що свої відбитки в німецькій мові активно залишили латинська, 

французька і англійська.  

Ранні лексичні запозичення з латинської мови відносяться до 

перших сторіч нашої ери (приблизно 50 р. до н.е. – 500 р. н.е.), коли 

германці зіткнулися з більш розвинутою будівельною технікою у 

римлян та предметами, не відомими в побуті і житті германців. Це так 

звана “перша хвиля” латинського запозичення. Прикладами цієї епохи 

є: 
 

die Mauer (від лат. murus) – стіна,  

der Ziegel (від лат. tegula) – цеглина,  

die Straße (від лат. strata) – вулиця, 

das Fenster (від лат. fenestra) – вікно.  
 

Проте найінтенсивніший вплив на німецьку мову латина мала у 

період раннього середньовіччя. У цей період, званий “другою хвилею” 

латинського запозичення, з розвитком освіти та християнства 

з’являються (близько 500-800 рр. н.е.) нові запозичення з латинської 

мови: 
 

das Kloster (від лат. claustrum) – монастир,  

der Mönch (від лат. monachus) – монах.
1
  

І, нарешті, “третя хвиля” латинського запозичення припадає на 

період Гуманізму, бо латина вважалася мовою спілкування та науки 

гуманістів. У 1500 р. 90% всіх книг на той період було написано саме 
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латинською мовою. Для освіченої верстви населення вона була свого 

роду другою рідною мовою. Навіть ще на початку XX століття у Відні 

писалися дисертації латинською мовою. Відтоді, як латина стала 

загально визнаною мовою академічних кіл, вона служила для 

відмежування освічених людей (homines literati) від неосвічених 

(homines illiterati).
2 

Однак слід зазначити, що не завжди більш високий рівень 

економічного, політичного, культурного розвитку є визначальним 

чинником для встановлення авторитету якої-небудь мови. Для 

латинської і грецької мов визначальним був також той факт, що обидві є 

священними мовами, або так званими “хрестовими” (Kreuzsprachen). 

Це значить, що знайдені написи на хресті, на якому розіпнули Ісуса, 

були на цих мовах і, крім того, Священні писання були спочатку 

записані також цими мовами.  

Процес запозичення з французької мови мав також хвилеподібну 

природу. Перші запозичення з французької мови в період з 1000 р. по 1400 

р. пов’язані з прагненням німецького придворного життя відповідати 

французьким ідеалам і – перш за все – ідеям лицарства. Наприклад: 
 

das Abenteuer – пригода, 

die Lanze – спис, 

der Tanz – танок, 

das Turnier – турнір, 

der Reim – вірш. 
 

Періодом більш пізнього лексичного запозичення з французької 

були XVII-XVIII ст., причому кульмінаційним моментом в історії всього 

процесу запозичення з французької мови вважається XVII вік, що 

отримав в історії німецької мови назву Alamodezeit, тобто період моди 

на все іноземне, переважно французьке. Запозичили навіть назви з 

французького обігу (Monsieur, Madame, Mademoiselle, Papa, Mama, 

Onkel, Tante, Cousin, Cousine) та імена (Jean, Henriette, Sanssouci, 

Chйrie). 

Після Тридцятирічної війни, тобто після 1648 р., французька мова 

більше не була виключно мовою еліти, вона стала і мовою буржуазії.  

Значним стає наприкінці XVIII – початку XIX ст. вплив англійської 

мови. Розглянемо цю тенденцію докладніше. За                   400 років, з 

1200 по 1640 рр., у німецьку мову було запозичено навряд чи багато 

англіцизмів: Boot, Dock, Dogge, Flagge, Kabine, Kersey, Lord, 

Pickelhering, Sterling, Toback, Utopie.
3
  

У кінці XVII ст. ситуація радикально змінюється: хоча велика 

частина населення не володіла англійською мовою, у Німеччині 

прокинувся інтерес до Англії, її політичного устрою, філософської 
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думки, поезії, стилю життя і моди. Після Семирічної війни (1756-1763) 

престиж Англії, підтриманий публікаціями численних звітів про 

подорожі британців і описами Британських островів, збільшився у 

багато разів.
4
 Основними центрами англійського впливу були Гамбург, 

Цюріх, Лейпціг, Геттінген. Місто Гамбург було центром жвавої торгівлі 

з Англією і місцем розташування колонії британців English Court. У 

Цюріху Й.Й. Бодмер організував салон англійського поетичного 

мистецтва і літературної критики, так званий Бодмерівський гурток. У 

Лейпцізі Й.К. Готтшед і члени німецької поетичнї спілки 

(Deutschübende роеtische Gesellschaft) перекладали Едісона та інших 

англійських письменників. Геттінген з часу утворення союзу між 

Ганновером і Великобританією став основним центром англійського 

впливу в Німеччині. Таким чином, безпосередній мовний контакт 

призвів до англізації дворянства і освіченої буржуазії. У 1737 р. був 

заснований Геттінгенський університет, у якому вчилися студенти з 

Англії, причому кількість їх з часом постійно збільшувалася.
5
 Проте 

такі осередкові явища не дають підстав для ствердження про масовий 

вплив англійської мови: він стає відчутним лише в XIX столітті. Так, 

наприклад, у Берліні в 1900 р. англійська мова стає модною у вищому 

світі і таким чином витискує французьку, непопулярну після 

наполеонівської ери. У цей період в німецьку входять: Gentleman, 

Dandy, Club, Cutaway, Frack, Smoking, Toast, Keks, Pudding, Bar, 

Cocktail, Flirt, Spleen. 

Було б невірно вважати, що тільки позиція Англії як світової 

держави, її провідна роль у промисловій сфері, високо розвинута 

журналістика сприяли великій кількості запозичень у німецьку мову. 

Насправді причини лежать значно глибше. Вони полягають також у 

дипломатичній поведінці Англії на міжнародному рівні, тобто в 

міжнародній мовній політиці. З 1800 року Англія починає замінювати 

французьку як мову дипломатичного спілкування на англійську, а з 

1850 року англійські дипломати використовували в листуванні з 

іноземними урядами виключно англійську мову. Надалі англомовні 

країни (Великобританія і США) розширили свою мовну експансію.
6
 

Такий розвиток простежувався до Першої світової війни і викликав 

побоювання у пуристів. 

В. Фірек виділяє для XX століття 3 періоди запозичень: по-перше, 

до Першої світової війни, по-друге, міжвоєнний період, по-третє, після 

1945 року.
7
 На початку XX століття спостерігається спад процесу 

запозичення внаслідок розповсюдження націоналістської ідеології під 

час Першої світової війни і періоду панування націонал-соціалізму. Вже 

в 20-ті рр. XX століття вплив британського варіанту заміняється 

американським варіантом англійської мови, оскільки роль світової 
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держави переходить до США. Особливо після подій 1945 року, коли 

суперечка між країнами-переможницями за володіння Німеччиною 

привела до її розколу на західну і східну частини, для населення, що 

проживає на території старих федеральних земель, починається епоха 

відносин із західними країнами і перш за все з Великобританією і США. 

На фоні швидкого післявоєнного розвитку від мови потрібна здатність 

називати нові поняття в галузі торгівлі, економіки, промисловості, 

техніки, політики, моди, туризму та ін. Саме в ці терміносфери у 

великій кількості “імпортуються” найменування з англійської мови. 

Унаслідок розміщення англійських і американських військ на території 

Німеччини і завдяки численним програмам по обміну кількість прямих 

мовних контактів у багато разів зросла. 

На сьогодні англіцизми складають у німецькій мові основне ядро 

всієї запозиченої лексики. Вони знаходяться по суті на положенні 

інтернаціональної лексики, оскільки вживаються в багатьох мовах.
8 

У процесі запозичення у дію вступають певні чинники. У німецькій 

лінгвістиці ці чинники групуються в два різновиди.  

Перший складають чинники, що ускладнюють запозичення:
 

– формальний. У першу чергу тут слід назвати неспівпадання 

фонетико-фонологічних систем двох мов: мови, яка запозичує, 

і мови-донора. Як правило, коли перша стадія запозичення 

завершена, запозичене слово перестає відповідати своїй 

початковій звуковій формі. Його початкові фонеми 

замінюються фонемами, відповідними їм в сприймаючій мові. 

Фонемно-графемна невідповідність також є серйозним 

чинником, перешкоджаючим запозиченню. Проблема полягає 

в тому, що одне і те ж слово не ідентифікується як таке, якщо 

не відбувається одночасного сприйняття його звукового і 

графічного образу. Тому потрібен час, перш ніж у носіїв мови 

з’явиться стійкий зв’язок між написанням і правильною 

вимовою запозичення; 

– семантичний. Як правило, не всі носії німецької мови здатні 

адекватно зрозуміти семантику англіцизму. Як показують 

лінгвістичні дослідження,
9
 для слова Playboy інформантами 

було запропоновано безліч різних варіантів значень, у тому 

числі “пилосос”, “засіб для догляду за меблями” та ін. 

Зустрічаючи незнайоме слово в певній ситуації, реципієнти 

можуть реконструювати його значення з контексту. Чим 

частіше зустрічається слово, тим більша вірогідність його 

адекватного розуміння. Англіцизми, всупереч загальному 

уявленню, не відносяться до групи частотних слів. За даними 

дослідження публіцистичних текстів вони складають всього 
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лише 1% від загального об’єму тексту.
10

 Можна припустити, 

що англіцизми відносяться до пасивного словникового запасу 

носіїв німецької мови; 

– стилістичний. Запозичення ускладнюється навмисним 

уникненням вживання іноземних слів, яке спостерігається при 

сильній мовній свідомості. Чим вище рівень літературної 

мови, тим сильніша мовна свідомість. Але з іншого боку, 

освічена еліта володіє іноземними мовами, зокрема 

англійською. Таким чином, виникає явна суперечність між 

добрим володінням іноземною мовою і уникненням вживання 

запозичених слів.   

Другу групу утворюють чинники, які сприяють запозиченню. 
Їх, у свою чергу, можна розбити ще на дві підгрупи, як це роблять 

вітчизняні дослідники, а саме: на екстралінгвістичні і внутрішньомовні. 

До екстралінгвістичних відносяться: 

– володіння іноземними мовами.
11

 У більшості шкіл як перша 

іноземна мова вивчається англійська. Крім того, для багатьох 

фахівців володіння англійською мовою як мовою ділового 

спілкування є професійною необхідністю. Таким чином, добрі 

знання іноземної мови сприяють запозиченню англійських 

слів у початковій формі;  

– соціально-психологічний, а саме: престиж іноземної мови.
12

 У 

даний період запозичення іноземних слів, а особливо 

англійських, розглядається позитивно. Запозичення свідчать 

про активність держави на світовій арені і про її 

прогресивність. З американськими запозиченнями у носіїв 

мови асоціюється “American way life”, англійська є в 

теперішній час, безумовно, модною, тому природним є 

бажання мовця вживати англіцизми і таким чином 

продемонструвати свою прогресивність;  

– комунікативний, пов’язаний зі стрімким розвитком 

всесвітньої комунікативної сіті;  

– демографічний. Інтенсивна міграція населення земної кулі 

обумовлює все більш широке розповсюдження білінгвізму.
13

  

Основними лінгвістичними чинниками традиційно 

вважаються такі: 

– етимологічний. Як відомо, англійська і німецька мови є 

спорідненими мовами і належать до однієї мовної сім’ї. У 

середині II ст. н.е. через географічні причини вони 

розділилися і пішли самостійними шляхами розвитку. З цієї 

причини існує безліч споріднених слів в обох мовах, які, 

проте, змінили свою форму і для носіїв мови можуть не бути 
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ідентифіковані як споріднені. Крім того, в обох мовах 

виявляється греко-латинська і французька спадщина. Такі 

слова по суті справи є інтернаціоналізмами. Проте їх значення 

в процесі запозичення може піддаватися змінам. Наприклад, 

Service запозичено у британський варіант англійської мови з 

французької в значеннях “посуд” та “обслуговування в готелі, 

в ресторані”. В англійській мові слово набуло розширеного 

тлумачення: “подача в тенісі” і було знову запозичене в 

такому змісті у французьку, а також у німецьку. Під впливом 

американського варіанту англійської мови воно отримало ще 

один сенс: “обслуговування клієнтів”. Особливо багато 

інтернаціоналізмів існує в мові наукового стилю. Історично це 

терміни греко-латинського походження, проте, останнім 

часом ця група активно поповнюється за рахунок англіцизмів. 

Америка вважається в даний час батьківщиною багатьох 

інновацій. І навіть відкриттям, зробленим в інших країнах, 

дають англійські назви: наприклад, Walkman – японський 

винахід; 

– формальні. Про них вже йшлося вище. Але не потрібно 

змішувати ці дві групи, оскільки формальні чинники можуть 

як ускладнювати, так і полегшувати виникнення запозичення. 

Отже, до даної групи відносяться:  

 морфологічні. Німецька мова легко приймає односкладові 

англіцизми в оригінальній формі: Boy, fair, Pop, Test. При 

цьому вони можуть навіть витіснити синонімічні 

двоскладові слова або композити рідної мови: Service – 

Kundendienst, stoppen – anhalten; 

 фонемно-графемний. Якщо звуковий і графічний вигляд 

запозичення схожий з формою рідних слів, то вони не 

сприймаються як іноземні слова: Film, Sport. 

Чинники, які позитивно впливають на запозичення: 

– відсутність відповідного найменування (або його “програш” у 

конкуренції з запозиченням) у мові-рецепторі; 

– стилістичний. Англіцизми запозичуються для збагачення 

мови експресивними засобами;  

– необхідність спеціалізації понять у тій або іншій сфері 

людської діяльності, тобто розмежування змістовно близьких, 

але все-таки різних понять;  

– тенденція до єдності, нероздільності позначення, тобто 

передання одним словом, а не поєднанням слів, що диктується 

потребами принципу мовної економії, який присутній у будь-

якій мові;  
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– тенденція до усунення омонімії або полісемії слів. 

Така класифікація чинників є зручною лише для наукового аналізу, 

а що стосується процесу запозичення, то всі чинники діють у тісному 

взаємозв’язку, хоча в окремих випадках який-небудь з них може бути 

визначальним. 
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