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Статтю присвячено дослідженню сілезьких назв ремісників XIV-XVII ст., що займалися  текстиль-
ними ремеслами. Тут обґрунтовується актуальність дослідження зниклих, унаслідок Другої світової 
війни, німецьких діалектів, аналізується фахова література, характеризується історія досліджень 
німецьких назв ремісників у колишньому  східносередньонімецькому діалекті, визначається рівень їхньої 
вивченості, формулюється мета і завдання публікації, а також окреслюються перспективи подальших 
наукових розвідок. Крім цього висвітлюються словотвірні особливості ремісничих найменувань, форми 
їхньої фіксації у сілезькому діалекті. До кожної форми наводяться дані щодо часу та місця фіксації. 
Згідно результатів дослідження встановлено 30 назв ремісників, що займалися текстильними ремес-
лами: 21 з них займався виробленням вовняного сукна та полотна, а 9 – виготовленням ниток, шнурів, 
канатів. Від назв ремісничих виробів утворено 17 назв текстильників, матеріалу, з якого виготовлені 
вироби – 5, назви виконуваної дії – 6, загальної характеристики виробів – 2, назви кольору – 1, заводу 
(красильні) – 1. Крім того 14 ремісничих найменувань утворено за допомогою суфікса -er, інші – його 
варіантів -ler (3), -ner (2), -ierer (1). Другими твірними основами у різнокореневих назвах ремісників 
слугують -schläger (2), -weber (3), -scherer (2), -macher (3), -zieher (1), -knappe (1). У межах виявлених 
назв текстильників можна виокремити 5 синонімічних рядів: Wollner-Wollenschläger-Kämmer «той, 
що чистить і розпушує вовну»; Bleicher-Wäscher «той, що вибілює полотно»; Scherer-Gewandscherer-
Tuchmacher «той, що завершує приготування полотна»; Schnurer-Schnurmacher «той, що виготовляє 
шнури»; Seiler-Stricker «виробник легких тросів, канатів тощо». Засвідчені форми фіксації назв реміс-
ників фіксують також різні історичні зміни у системі консонантизму і вокалізму німецької мови:  
а) послаблення голосних у афіксах (Bleichir-bleicher, Schonewebyr-Schoneweber, kemmir-kemmer, webir-
weber, wollenwebir- wollenweber); б) підняття o > u (wollenweber-wullenweber); в) дисиміляцію із зник-
ненням приголосного (lynenweber-lynnewebir); г) контрактацію (wollinsleger-wollensleer).

Ключові слова: назва ремісника, форма фіксації, німецькі діалекти, твірна основа, синонім.

Пиц Т. Б. Сілезькі назви текстильників XIV–XVIІ століть

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуаль-
ності. Фахова реміснича лексика – важлива 
та невід’ємна частина словника кожної мови. 
З поширенням Магдебурзького права ремісники 
організовувалися в цехи, отримували захист від 
утисків можновладців і конкуренції сільських 
ремісників, які переселялися до міст, а також 
мали право самостійно регламентувати вироб-
ничу діяльність (обирати продукцію, визначати 
якість, встановлювати ціни), запроваджували і 
використовували нові технічні прийоми, реміс-
ничі інструменти, пристрої. Внаслідок цього 
відбувається членування галузей ремесел на 
споріднені. Усі ці нововведення відобража-
ються також у мові: виникають нові назви на 
позначення виробів, інструментів, процесів 
виробництва, а також – ремісників.

Друга світова війна почасти зруйнувала 
мовну картину Центральної Європи. Зникає 
частина німецькомовного ареалу: нижньопрус-
ський, верхньопрусський і східнопомеранський 
діалекти. Майже повністю зникає сілезький  

говір. Із їхнім зникненням в середині ХХ ст. 
втрачається не лише «живий» матеріал для 
їхнього дослідження, але й зникає саме та час-
тина німецькомовного ареалу, що була реаль-
ним «мостом» для поширення запозичень у 
слов’янські мови не лише зі східних, але й 
інших німецьких діалектів та західноєвропей-
ських мов. Єдиним шляхом вивчення різних 
груп лексики та мовних явищ зниклих говорів 
залишаються пам’ятки цих діалектів, словники 
апелятивної, ономастичної лексики та лінг-
вістичні атласи. Відповідно вивчення і рекон-
струювання частково чи повністю зниклих 
німецьких говорів становить чималий інтерес 
для сучасного мовознавства, що й обґрунтовує 
актуальність цього дослідження.

 Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сілезькі назви текстильників, які лягли в 
основу відпрофесійних прізвиськ, розгляда-
лися дослідниками серед інших назв реміс-
ників в ономастичних студіях. Так Г. Райхерт 
досліджував прізвиська сілезького міста Брес-
лау (нім. Breslau, п. Wrocław) [12], Г. Балов 
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вивчав прізвиська сілезького міста Лiґнiц  
(нім. Liegnitz, п. Liegnica) [1], а також Сіле-
зії загалом [2; 3; 4]. Історичнi назви вулиць м. 
Бреслау, серед яких значна частина отримала 
свою назву вiд ремiсничих найменувань, роз-
глядалися німецьким топографом Г. Маркгра-
фом [11]. Окремі нотування саме назв реміс-
ників, що займалися текстильними ремеслами, 
знаходимо у збiрці грамот з iсторiї ремiсничого 
права XIV ст., упорядковану Ґ. Корном [10]  
і в монографії В. Юнґандреаса [8]. Назви  
вулиць, пов’язані з давнiми професiями та 
ремеслами всієї Німеччини, досліджував 
Е. Фолькманн, який також подав розлогий 
культурологiчний коментар [16]. 

 Формулювання мети і завдань статті. 
Загалом німецьким назвам ремісників уже 
присвячена низка досліджень. Наприклад, 
М. Голмберґ зiбрала iсторичнi свiдчення 
щодо ремiсничих найменувань, що стосу-
ються обробки шкiри та дерева [6]; Р. ван де 
Коолвiйк та У. Вiтте присвятили свої спецiальнi 
дослiдження назвам виробників бочок [9; 
15]. У дисертацiйному дослiдженні А. Шьон-
фельдта подано данi з усiєї німецькомовної 
територiї щодо назв ремiсникiв, які займалися 
забоєм худоби та заготiвлею м’яса [14]; Е. Єґєр 
приділила увагу різноманітним найменуванням 
виробника возів у всіх німецьких діалектах [7], 
а кушнірам присвячено брошурку Б. Шіра «Die 
Namen des Kürschners» [13]. Окремим назвам 
ремісників присвячений також дев’ятий том у 
«Deutscher Wortatlas» [5]. Водночас відсутнє 
окреме спеціальне дослідження давніх назв 
ремісників текстильних ремесел, що і є метою 
цієї публікації. Завдання вбачаємо у розпо-
ділі назв ремісників та форм їхньої фіксації  
XIV-XVII ст. у сілезькому, діалекті на дві групи: 
а) сукнороби та виробники полотна; б) вироб-
ники ниток, шнурiв і канатів. У подальшому 
визначаємо їхні мотивуючі основи, фіксуємо 
історичні зміни у системі консонантизму і вока-
лізму у назвах ремісників та виокремлюємо 
синонімічні ряди.

 Виклад основного матеріалу. Сукно-
роби та виробники полотна. Середньовiчнi 
текстильнi ремесла спочатку були обмежені 
виробництвом вовняного сукна та полотна. 
Окремі стадії їхнього виготовлення яскраво 
вiдображенo в рiзноманiтних назвах людей 
за професiями, що займалися цим ремес-
лом. Перед прядiнням вовни (свн. wolle, 
снн. wulle, двн. wolla) її передають спочатку 
Wollenschläger, Wollner, Kämmer. Вони чис-
тили, розпушували вовну, збиваючи (свн. 
slahen, двн. slahan, ст. сакс. slahan „бити“),  

перебираючи та вичісуючи її (свн. kambe, 
kamme, kam(p), що з двн. kamb, ст. сакс. kamb 
„гребінь”): «Ouch sal keyn wollinsleger, noch 
knappe der webir, noch keyn man … dy nicht 
ynnunge habin mit den garnczugern …» (Striegau, 
1358) [10, 46], «Cuncze wollensleer» (Liegnitz, 
1369) [2, 128], «Nicclosdorf, wollensleer» 
(Liegnitz, 1372); «Franczo wolner» (Liegnitz, 
1380) [4, 133]; «Rutsch kemmer» (Liegnitz, 
1372) [2, 128]; «erbe uf der smedebrucken an 
der kemmirgassen an der ecke» (Breslau, 1436)  
[11, 133].

Garnzieher пряде вовну (свн. garn, снн. 
garn, двн. garn) та постачає її Weber для виго-
товлення сукна [4, 140]: «Vorkoufte ouch ein 
garnczuger einim webir garn …» (Breslau, 1324) 
[10, 14], «Peczco garnzuger» (Liegnitz, 1346) 
[4, 133], «Welch garncziger abir garnczigerynne 
rot vnd recht mit in tuet …» (Schweidnitz, 1369) 
[13, 66], «Hentschlinus Hezeler, garnczewger» 
(Liegnitz, 1380) [4, 133], «… handwerker der 
czechen … der stad zue Breslaw: creytzemer, 
cromer, wollenweber … garntzuger …» (Breslau, 
1388) [10, 84], «Steffan Melczer, garnczewger» 
(Liegnitz, 1397) [1, 91].

Weber (свн. weben, снн. weven, двн. weban 
„ткати“) – загальна назва на позначення ткача: 
«eine Berichtunge vor den rathman czwisschin 
den webirn und den garnczugern …» (Breslau, 
1324) [10, 14], «… keyn webir sal nicht verbin 
keyn tuch keynem uswendigen …» (Schweidnitz, 
1335) [10, 16], «Tilo Weber» (Pfaffendorf/
Liegnitz, 1354) [1, 144], «… das andir teyl den 
webern» (Reichenbach, 1369) [10, 64]; також 
простежується у назві вулицi м. Бреслау: «in 
der webergasse by Hannus Gotschalc» (1353) [11, 
90]. Наступна назва ремісника позначала, оче-
видно, ткача, який умів гарно оздоблювати свій 
товар (Schöneweber): «Hannus Schoneweber» 
(Striegau, 1349) [10, 33]; «Hannus Schonewebir» 
(Striegau, 1352) [10, 42], «Paul Schonewebyr …» 
(Striegau, 1365) [10, 60].

Дещо спецiалiзованішими ремісниками були 
Leinenweber – той, що виготовляв полотно (свн. 
linwât) з льону або конопель та Wollenweber, 
який займався виробництвом вовняного сукна: 
«Hensel Libnow wollenweber» (Liegnitz, 1348) 
[1, 144], «Tyle von der Sythow, wollenwebir» 
(Liegnitz, 1361) [4, 133], «Joh. m. Wullenweber» 
(Breslau, 1364) [12, 105], «Ticze Doring, 
lynenweber» (Liegnitz, 1372), «Mathes lynwoter» 
(Liegnitz, 1372) [4, 133]. У назві вулиці просте-
жується остання форма: «undir der linwoter 
leuben» (Breslau, 1346) [11, 110].

Walker (свн. walken, снн. walken, „валяти“ 
< двн. giwalchen „збитий у повсть“) чис-
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тив зiткане сукно. Вiн обробляв його миль-
ною водою пiд ударами молоткiв або важких 
валків: «Petsche walker» (Liegnitz, 1372) [4, 
133]. Наступним етапом було вибiлювання 
(свн. blīchen, двн. blīhhan, ст. сакс. blīkan) 
полотна. Цим займалися Bleicher та Wäscher 
(свн. waschen, weschen, двн. wascan „мити“): 
«Heynusch, bleicher» (Breslau, 1345) [16, 73], 
«Margaretha bleycherynne» (Liegnitz, 1381) [4, 
133], «Jancke Bleichir» (Schlesien, 1458), «Valten 
Bleicher» (Görlitz, 1508-1509) [3, 102]; «Marusch 
wescherynne» (Liegnitz, 1382) [4, 133]. 

Färber (мабуть, із свн. vаrwen „виготовляти 
фарбу; блистіти“; але також cвн. varbe „колір, 
фарба“) фарбував тканину у чорний чи iншi 
темнi кольори (Schwärzer, свн., двн. swarz, 
ст. сакс. swart „чорний“) або у свiтлi (Rodeler; 
Rodel – назва двох фарбарень Wollenweber за 
рудим кольором, сн. rode): «Nickil und Pauel 
verbere» (Breslau, 1346) [12, 148], «Nicolaus 
Verber ...» (Breslau, 1397) [11, 90]; «Johannes 
rodeler» (Liegnitz, 1386); «Hannus swerczer» 
(Liegnitz, 1372) [4, 133].

(Gewand)scherer чи Tuchscherer (свн. 
gewæte, gewāte, ahd. giwāti, giwādi „одяг“) 
завершував приготування сукна, обрiзаючи 
(свн. schern, двн. skeran, ст. сакс. skerian 
„рiзати ножицями“) його задовгi краї, роз-
тягуючи та пресуючи, так що воно набувало 
гарного вигляду. Tuchscherer також торгу-
вав фландрiйським та англiйським полотном: 
«Tilke sachse der gewantscherer» (Breslau, 1368) 
[12, 100], «Hannus Schicke der gewandscherer» 
(Liegnitz, 1386) [4, 133]; «Heyneman scherer» 
та сини «Nickil scherer, Thomas scherer» 
(Breslau, 1346) [12, 148], «Ouch sal keyn man 
suchen gesneten wewant in den hůsern der weber, 
noch czu dem scherer, noch czu den snydern …» 
(Reichenbach, 1369) [10, 64], «Nicclos scherer» 
(Liegnitz, 1383) [1, 9], «Casper Scher» (Liegnitz, 
1532); «Paul Tuchscherer» (Liegnitz, 1559) [1, 
115]. Варто зазначити, що Scherer може також 
виступати як синонім до Barbier «цирульник».

 Tuchmacher виготовляв сукно рiзних 
видiв: «… wir vormals den tuchmachern vnserr 
stat zum Newenmarkne … diese besundere gnade 
getan haben …» (Neumarkt, 1394) [10, 95], «… 
das ein iglich tuchmacher von einem tuche, das er 
selber machet …» (Breslau, 1396) [10, 101]. 

 (Tuch)knappe позначає пiдмайстра, 
передусім у Weber, Wollweber або Tuchmacher. 
Як зазначає Г. Балов, цю назву професiї часто 
згадували у м. Görlitz приблизно 1500 р., де 
процвiтало ткацтво [3, 109]: «... noch knappe 
der webir, noch keyn man …» (Striegau, 1358)  
[10, 46], «Hannos Knappe» (Sorau Land, 1381), 

«Hans Alisscher knappe» (Görlitz, 1499), «ein 
tuchknap vom Lauban» (Görlitz, 1565) [3, 109]. 

 Schleierer (свн. sleyer, sleyger, slogier, 
sloger, sloier „покривало, вуаль“) виробляв 
легку, тонку тканину або косинки з нiжного 
матерiалу: «Nickel sleuwerer» (Liegnitz, 1372) 
[4, 133]. А Züchner (свн. zieche, двн. ziassa 
„наволочка“) виготовляв грубшi речi з полотна, 
такi як, наприклад, пiдодiяльник чи мiшковина: 
«… Hannos Hulrichs bruder, vnd andir czychenere 
…» (Schweidnitz, 1337) [10, 21], «Nicolaus Furer 
czichener» (Breslau, 1390) [12, 106], «Hannos cz. 
czichener» (Breslau, 1400) [12, 108]. 

 Виробники ниток, шнурiв і канатів. 
Bändler (свн. bant, двн. bant, ст. сакс. band 
„стрiчка, тасьма“) був тасьмовиком, стрiчкарем: 
«Johannes bendler» (Liegnitz, 1345) [4, 133]. 
Zwirner  виробляв сукану нитку (свн. zwirn,  снн. 
twern), яку вiн скручував (cвн. zwirnen, двн. 
zwirnēn) з льону, конопель, шовку: «Johannes 
czwirner» (Breslau, 1366) [12, 19], «Wolfferam 
czwirner» (Liegnitz, 1427) [1, 125]. А Schnurer 
та Schnurmacher виготовляли шнури (свн. 
snuor, snar, снн. snōr, двн. snuor, snōr), якi слу-
гували прикрасами: «Herman snurer» (Liegnitz, 
1333); «Syffridus snarmecher» (Liegnitz, 1348) [4, 
133], «Nicol. Snarmecher texter» (Breslau, 1393) 
[3, 117], «bey der Ole ken Snarmecher» (Breslau, 
1400) [11, 206]. Хоча останній, як твердить 
Г. Балов, виробляв також канат [2, 129]. Вва-
жаємо, що синонімами (або близькоспорідне-
ними) з ними були Posamentierer (нн. pasement, 
posament < фр. passement „край, позумент 
на одязi, меблях тощо“) та Schmuckler (свн. 
smücken, smucken „прикрашати“): «Balthasar 
Kosmider, Posamentierer und Schmuckler» 
(Lublin, 1605) [1, 120]. 

 Seiler та Stricker (свн. stric, stricken, двн. 
stric, stri(c)k, stricken, снн. strik „шнурiвка, 
канат“) виготовляли легкi необсмоленi троси, 
канати (свн. seil, двн. seil, ст. сакс. sēl), шнури 
та iнше з конопель, льону, клоччя та iн.: «Nicush 
seyler» (Breslau, 1347) [11, 162], «Petsche 
seyler» (Liegnitz, 1372) [4, 133], «Franczko 
zeiler, fidejussit jacobus seiler» (Breslau, 1375) 
[11, 162]; «David Stricker» (Liegnitz, 1565), 
«Jorge Mornebesser ein stricker» (Liegnitz, 1574)  
[1, 132]. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Виявлено 30 назв ремісників, які 
займалися текстильними ремеслами. Виро-
бленням вовняного сукна та полотна займався 
21 ремісник, виготовленням ниток, шнурів, кана-
тів – 9. Від назв ремісничих виробів утворено 
15 назв текстильників (Bändler, Breittuchmacher, 
Gewandscherer, Kabeldreher, Leinenweber, 
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Posamentierer, Schleierer, Schmuckler, Schnurer, 
Schnurmacher, Seiler, Stricker, Tuchscherer, 
Wollenweber, Züchner, Zwirner); матеріалу, з 
якого виготовлені вироби – 5 (Garnzieher, (Tuch)
knappe, Tuchmacher, Wollenschläger, Wollner); 
назви виконуваної дії – 6 (Bleicher, Färber, 
Kämmer, Walker, Wäscher, Weber); загальної 
характеристики виробів – 2 (Breittuchmacher, 
Schöneweber) назви кольору – 1 (Schwärzer); 
заводу (красильні) – 1 (Rodeler). 13 реміс-
ничих найменувань утворено за допомогою 
суфікса -er, інші – його варіантів -ler (Bändler, 
Schmuckler, Rodeler), -ner (Wollner, Züchner), 
-ierer (Posamentierer). Другими твірними 
основами у різнокореневих назвах ремісни-
ків слугують -schläger (Wollenschläger), -weber 
(Leinenweber, Schöneweber, Wollenweber), 
-scherer (Gewandscherer, Tuchscherer), -macher 
(Breittuchmacher, Schnurmacher, Tuchmacher), 
-zieher (Garnzieher), -knappe (Tuchknappe). 

Засвідчені форми фіксації назв ремісни-
ків фіксують також історичні зміни у системі 
консонантизму і вокалізму: а) послаблення 
голосних у афіксах (Bleichir-bleicher, webir- 
weber, Schonewebyr-Schoneweber, kemmir-kemmer, 

wollenwebir- wollenweber); б) підняття o > u 
(wollenweber-wullenweber); в) дисиміляцію із зник-
ненням приголосного (lyn(n)enweber-lynnewebir, 
wullenwebir-wulwewer); г) контрактацію 
(wollinsleger-wollensleer, cabildreger-Kabeldreher). 
Крім цього виокремлено 5 синонімічних рядів: 
Wollner-Wollenschläger-Kämmer «той, що чис-
тить і розпушує вовну»; Bleicher-Wäscher «той, 
що вибілює полотно»; Scherer-Gewandscherer-
Tuchmacher «той, що завершує приготування 
полотна»; Schnurer-Schnurmacher «той, що виго-
товляє шнури“; Seiler-Stricker «виробник легких 
тросів, канатів тощо». Перспективу подальших 
досліджень вбачаємо у подальшому дослідженні 
різних груп назв ремісників зниклих німецьких 
діалектів.
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The paper is devoted to the study of the Silesian names of textile workers in the dialects of the XIV – XVIІ-th centuries. 
It gives the analysis of the specialized literature, characterizes the history of research of Germanic handicraft names 
in Silesian dialect and defines the level of their study in general. Word-formation peculiarities of Germanic handicraft 
names and the forms of their spread in the German dialects have also become the focus of the paper. It gives insights into 
the forms of fixation of Germanic handicraft names in German dialect and at the same time analyses the time and the 
place of their initial usage. According to the results 30 names of textile worker have been defined. 21 of them produced 
woolen and linen cloth, and 9 made thread, string, rope. 17 names of textile workers were built from the names of the 
handicraft products, 5 names were built from the name of the material handicrafts were produced from, 6 names were 
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built from the names of the executed activity, 2 names were built from the common characteristics of the handicraft,  
1 name was built from the name of the color, and 1 name was built from the name of dyeworks. 14 handicraft names 
were built by means of suffix -er, the others were built by means of their variants -ler (3), -ner (2), -ierer (1). The second 
productive basis of the words with different roots of handicraft names are -schläger (2), -weber (3), -scherer (2), -macher 
(3), -zieher (1), -knappe (1). Within determined handicraft names 5 synonymic lines can be singled out. The defined forms 
of fixation of the handicraft names fixed also various historical changes in the system of consonantism and vocalism  
of the German language.

Key words: handicraft name, form of fixation, German dialects, basis of the word, synonym.


