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З IСТОРIЇ ПОШИРЕННЯ РЕМIСНИЧОЇ
НАЗВИ МАЛЯР ТА ЇЇ ВАРIАНТIВ У ПОЛЬСЬКIЙ
I СХIДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ
Публікація є ще однією спробою автора визначити діалектні основи для запозичених
з німецької мови лексем на основі зіставлення та аналізу результатів досліджень з історії німецьких діалектів і доступних пам’яток польської, української, білоруської і російської мов.
Ключові слова: термінологія, форми фіксації, міжмовні контакти, германський
діалект.

В

ідомо, що багато мовознавців на основі зіставлення назви ремісника, виявленої у пам’ятках слов’янських мов, з відповідником,
засвідченим у словниках літературної німецької мови, визначили, що
пол. malerz, бл., укр. маляр(ъ) походить з свн. mālære, mālær [21: 487;
8 І: 506; 16: 319; 12: 39; 31: 162; 11 ІІ: 565; 18: 147 — 148, 191; 2 ІІІ: 374;
20: 86; 13 VI: 207; 19: XV; 15 II: 130].
Також деякі дослідники визначають різновиди найменування ремісника. Так, Л. Мошинський фіксує форму melerz, а етимологічний
словник білоруської мови — молеръ. Вихідною лексемою у цих випадках теж вважаються уже згадані свн. mālære, mālær за польського
посередництва (malarz, malerz) [23: 65; 13 VI: 207].
Зазначимо, що термін “середньоверхньонімецький” лише у загальному окреслює період та територію запозичення і не визначає діалектної основи лексеми. Для точнішого з’ясування походження варіантів найменування маляра необхідно залучити історичні словники
німецьких діалектів, як це вже пропонувалось раніше [5 — 7; 25].
Maler у пізньому середньовіччі мав широке поле діяльності: від
розмальовування стін та стелі громадських споруд і церков, художнього оформлення прапорів, гербів, вивісок, позолочення годинників
та меблів i аж до оправи скульптур та розпису табличок вівтаря.
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У сілезьких джерелах ремісник засвідчується з середини XV ст.:
Tonis moler (Breslau 1347) [25: 17], Daniel der moler (Liegnitz 1384) [14:
130], moler und tyscher (Görlitz 1478) [26: 121], zwyschen der eldsten der
moler czechen und Blasien Criegs (Breslau 1497) [22: 118]. Однак матеріал, зібраний Г. Маркграфом, дає підстави простежити процес зміни найменування: назва вулиці, утворена вiд назви ремісника, ще в
серединi XVI ст. звучить як under den mohlern (Breslau 1552), а вже у
1578 р. — undern malern [22: 178-179].
Сілезький термін moler „маляр“ з’являється у старопольській мові
вже з кінця XV ст.: Aliquis pictor, molars, vult pingere (Gniezno kon. XIV
w.) [29 II: 146], Michael Werner resignavit domum Iohanni Tymen Hamer
...parte ex una, necnon Petrum Moler... (Biecz 1398), Petir Moler, cirotecarius
(Kraków 1408), Petrus Moler, opidanus Warscheuiensis (Warszawa 1429),
Alde Gozre und Wenczil Moler, als eldisten der cretschmer zu Breslaw (Śląsk
1431) [30 III: 548]. Альтернативним чи паралельним джерелом запозичення тут є судетські говірки: Moller pinter (Brünn 1354) [28: 200].
Однак інше найменування ремісника у польській мові maler
(-ar(z)sz, -arz, -s, -ar(z), -erz) згадується майже на півтора століття раніше, аніж у сілезькому діалекті: Stanislao Malarzs, presbitero
(Gniezno або Poznań 1420) [30 III: 369], Petrus maler protestatus est
super domum Andree (Warszawa 1443), Cuna resignavit suam domum
provido Stanislao malarzsz (Warszawa 1464) [29 IV: 146], Unum hortum in
Cleparz... penes hortum Malyarz oppidani situm (Kraków 1470 — 1480) [30
III: 369], ...any then tho Voczech zany zastapil they tho summy v Annusza,
v malara (Warszawa 1483), Voytek malarsz (Kraków 1492) [29: 146], Jan
Malars, powrosznyk de Cleparsz (Kraków 1499) [30 III: 369], I poszlala
malerza sznamyenetego ktorybi pylno vbaczyl wyobrazenye alexandrowo
y wymolawalby yego obrarz (Kraków 1510) [32: 147], Albrycht Dyrar
malarz niepospolity w Niemcach (Kraków 1585) [32: 148].
У польських джерелах теж знаходимо свідчення про форми
meller і Molir: Iacubin Molirn und Petro, seynem zone (Przemyśl 1432) [30
III: 548], Dominus Petrus mellerz al. pictor (Warszawa 1437) [29 IV: 146],
Nicolaus Mellar (Warszawa 1438), Cum prouido viro Petro Meller ...predicto
Petro Meller (Warszawa 1442) [30 III: 437]. Відомості про maler, meler
знаходимо в гессенському говорі: von eim meler mit heilgen in der kirche
zu stehen; von zwein melern, die mit brieffen darinne stunden; von eim meler
mit gesnitzten bilden (Frankfurt 1421), Siferid maler (Frankfurt 1429),
Hensil maler fur 6 stede-bussen den boden (Frankfurt 1433) [17: 83].
Проте остання форма ще раніше нотується в нижньоалеманському
(частково Ельзас): swester Mehthilde der malerinvn der kornmeisterinvn
(Adelhausen 1248), herre Hartman der maler (Schlettstadt 1280), Cůnrade
maler (Colmar 1283), Ůlrich der maler burger ze Melling (Mellingen 1288)
та східнофранкському діалектах: Walther der maler (Würzburg 1286),
Dietherich maler (Würzburg 1289) [24: 604]. І. Ньоллє-Горнкамп зазначає, що maler у південно-німецьких говорах міг позначати того, хто білив будинки, живописця та робітника на млині [24: 121].
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Схема поширення назв ремісників maler, moler, meller, malir (сер. XIІІ—XV ст.):
1 — ■ maler
3 —  meller
2 — ▲moler
4 — Ø malir

На основі вищесказаного можна зробити висновок про сілезькосудетське походження терміна moler, гессенське — meller та нижньоалеманське для maler, що поширюється на схід через східнофранкський говір. Польська особова назва Molir очевидно походить від
незафіксованого свн. *molir „маляр“.
Записи про нижньоалеманське maler та сілезько-cудететське
moler простежуємо і в пам’ятках старобілоруської мови: Сербину
Нектарiю малерю за Деисусецъ теплое церкви дано 6 копъ грошей
(1557), Макар молер сознал, иж продал ериак молеваный с позолотою
за полкопы гршей (1579), Станиславъ Немера ...зоставшы дей его Крушевского у того малара, знову дей его томъ... збилъ (1591), Помененый
Иванъ мал"ръ о ратунокъ волалъ (1604), Малäръ ωбразоω (Куцеiн
1653) [1 XVII: 251], за таблицы тые и за малеване и за все Савъце
маляру заплатили золотыхъ осемъ (Вiтебськ або Могильов 1686) [1
XV: 253].
Натомість у староукраїнській мові виявляємо згадку лише про
одну форму — маляр (-ерь) та Малир: ...и заплатити стасю малäрu
копъ шєс< грошєs… (Осмисловичі 1576), Свhдки стали у очій: признали...
о забитю филиппа маляра... (Львів 1601 — 1605), па{н Фєωдор Мал"р
лво{вскыs… (Глиняни 1607) [4], Повинни... малεрh ведлугъ зразу wбразы
маловати (Острог 1614) [3], Плащεница... uмилεнно малована" кранεц
злотистыs на валку в пуздрh точεномъ малован" нεбощыка п. Фεωдора
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мал#ра... (Львів 1637) [4], Ивашєнко Малир (Орловець/Чигиринщина 1649) [9: 46], ...еденъ маляр малїовав образъ... (Решетилів 1670) [3].
Згадку про діалектне найменування маляра malir знаходимо в гессенському говорі: Fricze malir (von Geilnhusen, …im spitale) (Frankfurt
1415 — 1426) [17: 82].
Нижньоалеманська форма маляр засвідчена 1665 р. у староросійських пам’ятках [11 ІІ: 565]. Згодом тут нотується сілезько-судетське
позначення маляра: На роздачю кормовыхъ денегъ ...иконописцомъ, и
золотарямъ, и молерамъ... (1669) [10 IX: 257].
Унаслідок порівняння та типологічного аналізу результатів досліджень з історії німецьких діалектів і лінгвогеографічних даних польської, білоруської, української і російської мов удалося встановити не
лише діалектне джерело походження назв ремісників, але й простежити шляхи їхнього поширення.
Отже, до гессенської діалекної основи зараховуємо meler, malir;
нижньоалеманської — maler, сілезько-судетської — moler. Для польської особової назви Molir припускаємо походження від незафіксованого свн. *molir „маляр“. Окрім цього, староукраїнська мова зберігає
особову назву Малир гессенського походження, що не згадується у
мові-посереднику.
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Taras Pyts
FROM THE HISTORY OF THE HANDICRAFT NAME MАЛЯР SPREAD AND
THEIR VARIANTS IN THE POLISH AND EAST SLAVONIC LANGUAGES
The present paper focuses on the German names of painter in the Polish, Ukrainian,
Byelorussian and Russian languages in the 14-th — 17-th centuries. German sources of
Slavic loanwords are studied on the basis of written recollection and dialectical facts, the
history of the question under analysis is studied.
Keywords: handicraft terminology, loanword, forms of fixating, interlingual contacts,
German dialects.
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