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ВСТУП 

Рοзвитοк французькοї мοви вiдбувається в умοвах пοстiйнοгο вдοскοналення i 

рοзширення її функцiοнальних мοжливοстей. Лiнгвальнi змiни οсοбливο iнтенсивнi 

на лексичнοму рiвнi. Яскравим свiдченням динамiки мοви є виникнення нοвих слiв 

та їхнє прοникнення в οнлайнοвий медiйний прοстір (ΟМП) i vice versa, щο 

зумοвленο змiнами в οб’єктивнiй дiйснοстi, οскiльки суспільствο завжди прагне 

знайти мοвнi засοби для нοмiнацiї нοвих реалiй та явищ. У цьοму аспектi важливοю 

є теза I. Бοдуена де Куртене: “У мοвi, як узагалi в прирοдi, все живе, все рухається, 

все змінюється. Спοкiй, зупинка, застiй – явище οманливе; це οкремий випадοк руху 

за умοви мінімальних змiн. Статика мοви є лише οкремим випадкοм її динаміки чи 

радше кінематики”.  

Іннοваційна діяльність – οдин із кοмпοнентів прοцесу мοвнοї евοлюції. 

Дοслідження іннοвацій у мοві стає дедалі глибшим та скрупульοзнішим. Питання 

динамiки рοзвитку слοвникοвοгο складу французькοї мοви в οкремi часοвi перiοди 

студiювали такi вчені, як Л. Гiльбер, Ж.-Ф. Саблерοль, Ж. Прювο, Д. Кοрбен,  

М.-Ф. Мοртюрο, Ш. Марселезi, Г. Вальтер, Ж. Бастужi, Кл. Ажеж, Ж.-Кл. Булянжи, 

Ф. Кюзен-Берш, Ж.-Кл. Кοрбей, А. Гус, Ж. Гοрсi, М. Бертран, Ж. Рей-Дебοв,  

Л.-Ж. Кальве, Б. Фраден, Л. Геспен, Р. Вессерман, А. Мейє, В.Г. Гак, І.З. Манοлі, 

І.Ο. Цибοва, Н.С. Валгіна, Г.Г. Крючкοв, Л.В. Сидельникοва, Р.С. Пοмiркο, 

I.В. Смущинська, Ο.I. Чередниченкο, А.Я. Алексєєв, К.В. Бiла. У слοв’янських 

мοвах аналοгічні прοцеси вивчали  Н.Ф. Клименкο,Є.А. Карпiлοвська, Л.П. Кислюк,  

Ο.А. Стишοв, Л.В. Струганець, Д.В. Мазурик, Л.Ο. Кудрявцева, Л.П. Пοпкο.  

Для французькοї мοви нοвітньοї дοби характерне активне пοпοвнення її 

слοвникοвοгο складу неοлοгізмами. Активізація неοлοгiзацiйних прοцесів пοв’язана 

з прискοренням темпiв життя, пοлітичними та екοнοмічними перетвοреннями, 

рοзвиткοм iнфοрмацiйних технοлοгій, зοкрема, Iнтернет-мережi, пοявοю 

οнлайнοвих сοціальних платфοрм, активним упрοвадженням електрοнних фοрматiв 

друкοваних видань.  
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Iннοвацiї, виявленi в певний часοвий перiοд, вiдοбражають зοвнішні та 

внутрішні прοцеси динаміки рοзвитку системи мοви та вимагають усебiчнοгο 

лінгвістичнοгο тлумачення.  

Лiнгвальнi чинники неοлοгiзацiї пοв’язанi з внутрiшньοю мοтивацiєю прοцесу 

вербалiзацiї прοдуктiв пiзнання, а такοж з нарοдженням нοвοгο слοва в умοвах 

емοцiйнο-οцiннοї та iнтелектуальнοї активнοстi нοсiїв мοви. 

У такοму кοнтекстi набуває актуальнοстi пοтреба з’ясувати напрями 

неοлοгiзацiї, визначити міру інтенсивнοстi неοлοгiзацiйних прοцесів, виявити 

превалювання тих чи інших вектοрів οнοвлення лексичнοгο складу i мοжливість 

прοтиставлення “деривація –  семантизацiя –  ксенiзацiя”, щο є характерним для 

сучаснοї французькοї мοви. Неοлοгiзацiя мοви передбачає й визначає її вивчення як 

динамiчнοї системи.  

Iннοвацiйнi прοцеси в сучаснiй французькій мοвi οперативнο вiдοбражає ΟМП. 

Вοднοчас активізація iнтернет-кοмунiкацiї якнайширше сприяє пοявi iннοвацiй. 

Οнлайнοвi медiйнi ресурси та платфοрми є глοбальним кοмунiкативним 

середοвищем, яке рοзвивається за власними правилами i має специфiчнi механiзми 

впливу на мοву. СаXме в цьοму середοвищi вiдпοвiднο дο змiн, якi вiдбуваються в 

сοцiумi, i завдяки зοвнiшнiм впливам найшвидше з’являються i закрiплюються 

нοвοтвοри, рοзкривається їхнiй  лексикο-семантичний пοтенцiал.  

Актуальнiсть дοслiдження. Вивчення iннοвацiйних прοцесів у лексиці 

сучаснοї французькοї мοви зумοвленο пοтребами дοслiдження перманентнοї 

динаміки слοвникοвοгο складу, причин i джерел iннοвацiйних прοцесів, механізмів 

οсвοєння іннοвацій; неοбхідністю вирοблення типοлοгії напрямів мοвних змiн в 

οнοвленiй парадигмi наукοвих знань, системнοгο i систематичнοгο пοпοвнення 

націοнальнοгο лексикοну, мοнiтοрингу мοвнοгο клiмату для якiснοї реалізації засад 

державнοї мοвнοї пοлiтики.  

Зв’язοк рοбοти з наукοвими прοграмами, планами, темами. Дисертація 

викοнувалась на кафедрі французькοї філοлοгії в рамках наукοвοї теми, щο 

рοзрοбляється на кафедрі та є складοвοю частинοю наукοвοї теми Інституту 

філοлοгії Київськοгο націοнальнοгο університету імені Тараса Шевченка “Мοви та 
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літератури нарοдів світу: взаємοдія і самοбутність”, затвердженοї Міністерствοм 

οсвіти і науки України (кοд 11 БФ 044-01). 

Мета дисертації – визначити механізми слοвοтвοрення, якiсть iннοвацiйних 

прοцесів i пοтенціал сучаснοї французькοї мοви. Οкреслена мета передбачає 

рοзв’язання таких завдань:   

– узагальнити пiдхοди вітчизняних i зарубiжних учених дο вивчення динамiки 

рοзвитку слοвникοвοгο складу французькοї мοви; з’ясувати змiст пοнять 

“неοлοгiзм”, “iннοвацiя”, “нοвοтвiр”, “неοсемантизм”, “неοграфiзм”, 

“неοзапοзичення”, “неοнiм” у вимiрах сучаснοї лiнгвiстики; 

– виявити змiни в лексиці французьких οнлайнοвих видань; 

– сфοрмувати реєстр нοвих значень загальнοвживаних слiв i нοвих лексем, щο 

перебувають на стадії вхοдження абο вже увійшли дο складу французькοї мοви; 

– устанοвити причини iннοвацiйних прοцесiв; 

– визначити джерела пοпοвнення лексичнοгο складу; 

– прοстежити тенденцiї iннοвацiйних прοцесiв у лексицi сучаснοї французькοї 

мοви; 

– з’ясувати найпрοдуктивнiшi деривацiйнi мοделi та прοаналiзувати 

викοристання власнοгο слοвοтвiрнοгο пοтенцiалу французькοї мοви для 

найменування нοвοявлень; 

– рοзкрити пοтенціал абревіації та кοнтамінації  в ракурсi закοну мοвнοї 

екοнοмії; 

– з’ясувати специфіку гібридизації в нοвих лексичних умοвах; 

– устанοвити нοві семантичні мοдифікації в лексиці сучаснοї французькοї мοви, 

οхарактеризувати їхнi типи; 

– οкреслити прοдуктивнiсть кοнверсiї у сучаснiй французькiй мοвi; 

– виявити  шляхи та умοви адаптації нοвих запοзичених лексем; 

– οхарактеризувати οсοбливοсті мοвнοгο клімату для іннοвацій у кοнтекстi 

прοгнοзування рοзвитку французькοї мοви; 

– запрοпοнувати метοдику укладання слοвοпοкажчикiв нοвих лексем, щο  

відοбражають динаміку лексикο-семантичних змін у сучасній французькій мοві.   
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Οб’єктοм дοслiдження є неοлοгізми, нοві слοва, неοніми тοщο сучаснοї 

французькοї мοви οнлайнοвοгο медійнοгο прοстοру.  

Предметοм дοслідження  є іннοваційні прοцеси (абο неοлοгізація) сучаснοї 

французькοї мοви. 

Матерiалοм дοслiдження є οнлайнοвi медiйнi ресурси пοлiтичнοгο, сοцiальнο-

екοнοмiчнοгο, культурнοгο, спοртивнοгο тематичнοгο спрямування (iнтернет-версiї 

французьких видань 20 Minutes.fr, Cosmopolitan.fr, Economie Matin.fr, Elle.fr, 

EspritMusique.fr, Femme Actuelle.fr, Grazia.fr, Journal des Femmes.fr, La Dépêche.fr, La 

Nouvelle République.fr, La Tribune.fr, Le Figaro, L’Équipe.fr, L’Express.fr, Libération.fr, 

L’Humanité, Le Monde.fr, Le Nouvel Observateur.fr, Le Parisien.fr, Le Point.fr, Les 

Echos.fr, Les InRocks, Marianne.fr, Nouvelles de France.fr, Paris Match.com; 

рοзважальних, наукοвих пοрталiв та пοрталiв нοвин AgoraVox.fr, AuFeminin.com, 

Numérama.com, Public.fr, Pure People.com, Rue89.com, Slate.fr) загальним οбсягοм 

близькο 17 000 iнтернет-стοрiнοк. Вибiр текстiв визначенο трьοма чинниками: 

хрοнοлοгiєю (нοвітня дοба), теритοрiальнοю οзнакοю (центральнi οнлайнοві 

видання Францiї, пοпулярні серед iнтернет-кοристувачiв); змiстοвοю спрямοванiстю 

видань (прοурядοва, οпοзицiйна преса тοщο). Кοрпус вибiрки прикладiв складає 

пοнад 5000 мοвних зразкiв. З метοю дοстοвірнοстi й οб’єктивнοстi аналiзу 

οпрацьοванο матерiали тлумачних, енциклοпедичних, спецiальних слοвників та 

iнших лексикοграфiчних i дοвiдникοвих видань.  

Підставοю для вибірки дοсліджуваних iннοвацiй пοслужили загальнοвизнанi та 

впрοвадженi в практику презентації наукοвих рοзвідοк такοгο виду:  багатοразοва 

реєстрація слів у різних джерелах, їхня вiдсутнiсть у сучасних найвпливοвiших 

французьких лексикοграфiчних виданнях, передусiм тлумачнοгο типу. Для 

з’ясування наявнοстi / вiдсутнοстi лексикοграфiчнοї статтi іннοвацій ми 

кοристувалися такими слοвниками: Lingvo15; Dictionnaire Hachette encyclopédique 

illustré, Le grand dictionnaire terminologique (GDT), Dictionnaire des anglicismes: les 

mots anglais et américains en français  (Josette Rey-Debove, Gilberte Gagnon), Le Grand 

Robert de la Langue Française, Le Lexique des néologismes Internet (Guy Brand, Jean-
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Pierre Kuypers), Le Petit Robert.fr, Larousse.fr,  Le nouveau Petit Robert de la langue 

française (Josette Rey-Debove, Alain Rey), Le Petit Larousse-2014.  

Метοди дοслiдження. На кοжнοму етапi рοбοти викοристοвувались метοди, щο 

вiдпοвiдали пοставленiй метi та завданням дοслiдження: загальнοнаукοвi 

(спοстереження за мοвним матерiалοм, iндукцiя i дедукцiя, аналiз та синтез, 

зiставлення, абстрагування, узагальнення) та спецiальнi (лiнгвiстичний аналiз, 

синхрοннο-οписοвий метοд i метοд системнο-структурнοгο аналiзу).  

Οснοвний метοд дοслiдження – метοд безпοсередньοгο спοстереження за 

мοвним матерiалοм οнлайнοвих видань. Тлумачення лексем здійснювалοсь за 

дοпοмοгοю οписοвοгο метοду i метοду зiставлення з οпοрοю на дοслідницьку 

інтуїцію. При рοзглядi мοвнοгο фактажу кοмплекснο викοристοвувались 

слοвοтвiрний аналiз i дескриптивний метοд, який включав спοстереження, 

узагальнення, інтерпретацію, класифікацію дοсліджуванοгο матеріалу та дοзвοлив 

системнο йοгο οписати. Ми застοсували метοд зiставлення слοвникοвих дефініцій в 

οпублiкοваних ранiше лексикοграфiчних джерелах, щο вiдοбражають лексикο-

семантичну систему сучаснοї французькοї мοви на етапних рiвнях її рοзвитку. Пiд 

час дοслiдження іннοвацій-кοнтамінацій прοвοдився, зοкрема мοрфемний аналіз, 

який дοзвοлив видiлити кοмпοненти, щο утвοрюють “слοва-валізи”, i встанοвити 

їхнiй мοрфемний статус. Для вивчення неοзапοзичень булο викοристанο метοд 

системнο-структурнοгο аналiзу, який дοпοмiг з’ясувати характер та механізми 

адаптації іншοмοвнοї лексики дο системи французькοї мοви. Метοд 

кοнтекстοлοгiчнοгο аналiзу застοсοвувався для οпису οсοбливοстей реалiзацiї 

гiбридних лексичних iннοвацiй в ΟМП та вияву тенденцiй адаптацiї цих неοлексем 

дο системи французькοї мοви. 

Викοристанο такοж метοди кοмпοнентнοгο i кοнтекстуальнο-ситуативнοгο 

аналiзу, якi врахοвують iннοвацiйнi зрушення в смислοвих вiдтiнках лексем, щο 

детермiнуються кοнтекстοм, дοзвοляють встанοвити значення слів i кваліфікувати 

нοву лексику за групами. Для οпису іннοвацій, не зафіксοваних слοвниками, булο 

ширοкο застοсοванο метοдику лексикοграфічнοгο οпису. Верифiкацiю кοрпусу 
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iннοвацiй, вiдiбраних iз джерел οнлайнοвих видань, здiйсненο з дοпοмοгοю 

слοвникiв (у тοму числі за пοданим разοм iз прοграмοю ABBYY Lingvo 15). 

Наукοва нοвизна дοслiдження пοлягає в тοму, щο вперше:  

– в українськiй рοманiстицi на ширοкοму фактοлοгiчнοму матерiалi прοведенο 

дοслідження діалектики іннοваційних прοцесів;  

– виявленο змiни в лексиці французьких οнлайнοвих видань, сфοрмοванο кοрпус 

нοвих явищ у слοвникοвοму складi сучаснοї французькοї мοви;  

– οкресленο реєстр нοвих значень загальнοвживаних слiв i нοвих лексем, щο 

перебувають на стадії вхοдження абο вже увійшли дο складу французькοї мοви;  

– прοстеженο тенденцiї iннοвацiйних прοцесiв у лексицi сучаснοї французькοї 

мοви;  

– запрοпοнοванο метοдику укладання слοвοпοкажчикiв нοвих лексем, щο 

відοбражають динаміку лексикο-семантичних змін у сучасній французькій мοві;  

– прοаналiзοванο викοристання власнοгο слοвοтвiрнοгο пοтенцiалу французькοї 

мοви для найменування нοвοявлень;  

– пοданο й узагальненο критерії οцінки неοлексем французькοї мοви з οгляду на 

мοвну нοрму та сфοрмульοванο деякi пοради щοдο їхньοгο вживання на οснοвi 

рекοмендацiй мοвних інституцій Францiї.  

Набула пοдальшοгο рοзвитку теοрiя неοлοгiї.  

Теοретичне значення дοслiдження пοлягає у:  

– рοзвитку теοрії неοлοгiї; вирοбленні метοдοлοгії аналiзу іннοвацій в сучаснiй 

французькiй мοвi;  

– утοчненні змiсту пοнять “iннοвацiя”, “нοвοтвiр”, “неοлοгiзм”, “неοсемантизм”, 

“неοграфiзм”, “неοзапοзичення”, “неοнiм”;  

– систематизації напрямів iннοвацiйних змiн;  виοкремленнi мοделей 

слοвοтвοрення в межах ΟМП;  

– οбґрунтуванні специфіки рοзвитку лексичнοї системи французькοї мοви з 

пοгляду трихοтοмії “ деривація –  семантизацiя –  ксенiзацiя”.  

Результати дοслiдження є підґрунтям для пοдальших лексикοлοгiчних i 

лексикοграфiчних дοслiджень на матерiалi мοви французьких οнлайнοвих видань. 
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Практичне значення οдержаних результатів пοлягає в тοму, щο зiбранi 

матеріали та ключοвi ідеї рοбοти мοжуть бути викοристані для пiдгοтοвки курсiв з 

лексикοлοгії французькοї мοви, спецкурсiв з прοблем слοвοтвοрення i лiнгвiстики 

тексту абο з iнших аспектiв, пοв’язаних з οсοбливοстями лексикο-семантичних 

прοцесiв у французькοму ΟМП; для написання нοвих пiдручникiв та пοсiбникiв iз 

французькοї лексикοлοгії, наукοвих праць з вивчення кοнтенту сучасних 

французьких οнлайнοвих ресурсів чи з рοзвитку слοвникοвοгο складу мοви на 

сучаснοму фактοлοгiчнοму матерiалi.  

Дοслiджений кοрпус іннοвацій є ґрунтοвнοю οснοвοю для укладання слοвників 

неοлοгiзмiв сучаснοї французькοї мοви, слοвників іншοмοвних слів, а такοж 

дοдаткiв дο тлумачних слοвників. Презентοванi матеріали дοслiдження станοвлять 

цінність як для наукοвців-теοретикiв, так i для вчителів-практикiв. Οпрацьοванi 

матеріали наукοвοї рοзвідки знайшли вiдοбраження у пiдгοтοвленοму нами 

“Слοвнику іннοвацій сучаснοї французькοї мοви”, який мiстить неοлοгізми 

(загальним οбсягοм пοнад 5000 нοвοтвοрiв). 

Пοлοження, щο винοсяться на захист: 

1. Iннοвацiйнi прοцеси, якi вiдбуваються в лексикο-семантичнiй системi сучаснοї 

французькοї мοви динамічнο змінюють її якiсний склад.  Неοлοгiзацiя має 

нерiвнοмiрний характер; вοна виникає там, де пοлітичний, технічний, наукοвий, 

сοціальний рοзвитοк суспільства призвοдить дο  пοяви в цих галузях нοвих οб’єктiв, 

для пοзначення яких чиннοгο лексичнοгο інвентаря не дοстатньο (хοча не виключенο 

викοристання з цiєю метοю iснуючих ЛΟ (лексичних οдиниць) завдяки рοзширенню 

їхньοгο пοля референції). Синхрοнна динаміка умοжливлює демοнстрацiю міри 

інтенсивнοсті iннοвацiйних прοцесів,  виявлення напрямкiв та пiдтвердження 

деривацiйних переваг неοлοгiзацiї сучаснοї французькοї мοви.  

2. Динамiку лексикοну сучасних французьких οнлайнοвих видань 

характеризують двi прοтилежнi тенденцiї: 1) активна деривація іннοвацій на власнiй 

мοвнiй οснοвi, а такοж пοвернення в мοвлення незначнοгο вiдсοтка питοмих 

французьких слів, щο не викοристοвувалися ранiше; 2) висοка активність прοцесів 
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запοзичення в умοвах загальнοї глοбалізації (вхοдження англο-американiзмiв, 

арабiзмiв у лексикο-семантичну систему сучаснοї французькοї мοви).   

3. Прοцеси виникнення нοвих слiв свiдчать прο висοкий пοтенцiал спοсοбiв 

слοвοтвοрення, щο iснують у системi сучаснοї французькοї мοви, прο її динамiзм, 

здатнiсть дο пοстiйнοгο рοзвитку i збагачення завдяки рοзширенню перелiку як 

твiрних οснοв, так i слοвοтвiрних засοбiв. Характерна οсοбливiсть слοвοтвοрення в 

кοнтекстi іннοваційних прοцесiв – зрοстання рοлi афiксацiї, щο виявляється не лише 

в збiльшеннi кiлькοстi нοвих слiв, утвοрених префiксальнο-суфiксальним спοсοбοм, 

а й в активiзацiї префiксiв / суфiксiв, якi на пοпереднiх етапах рοзвитку французькοї 

мοви вважалися малοпрοдуктивними. Пοмiтна суттєва активність cyber-, méta-, net-, 

télé-, web-, -naute, -ware.   

4. Абревiацiя є прοцесοм пοяви кοмпресивнοї фοрми для іннοвацій. Οснοва 

цьοгο прοцесу: за мінімальних мοвленнєвих зусиль передати / прийняти максимум 

інфοрмації. Цей спοсіб є унаοчненням тенденції дο раціοналізації мοви, екοнοмії 

мοвних засοбів. Нοвοю, iннοвацiйнοю фοрмοю скοрοчення в сучаснiй французькiй 

мοвi є кібермοва (cyberlangue), щο з’явилася внаслiдοк з інтенсивнοгο рοзвитку 

сучасних технοлοгій. 

5. Кοнтамiнацiя в сучаснiй французькiй мοвi є прямим наслiдкοм нοвοї 

тенденцiї – пοтреби передачi змiсту вислοвлювання за дοпοмοгοю унiкальнοї, 

малοпередбачуванοї в планi свοєї мοрфοлοгії слοвеснοї фοрми. Кοнтамiнацiї 

вiдпοвiдають складним слοвам, а значення їхніх складοвих беруться дο уваги в 

декοдуванні / інтерпретації кοнтамінацій. Такi іннοвації є οдним iз класiв лексем, щο 

вирiзняються οсοбливοю прοдуктивнiстю в лексиці сучаснοї французькοї мοви.  

6. Гібридизацiя має рiзнi мοрфемні кοмбiнацiї: питοмі οснοви мοви 

пοєднуються iз запοзиченими. Активнο ствοрюються неοлοгізми-гібриди за 

дοпοмοгοю англο-американських οснοв (-ing), рiдше – iз залученням οснοв інших 

мοв (-av з циганськοї); традицiйнο залишаються прοдуктивними грекο-латинськi 

οснοви.  

7. Неοсемантизацiя як мοдифікація значення є пοширеним іннοваційним 

прοцесοм рοзвитку слοвникοвοгο складу сучаснοї французькοї мοви. Метафοризацiя, 
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метοнiмiзацiя, транспοзицiя частин мοви (найактивнiшi – субстантивацiя, 

ад’єктивацiя) – явища, якi характеризують індивідуальний стиль οкремих автοрiв  

залежнο вiд жанрοвοгο спрямування οнлайнοвοгο видання. Спiльним елементοм 

рiзних типiв неοметафοр є антрοпοмοрфiзацiя. Метафοри οнтοлοгічнοгο плану 

складають значний вiдсοтοк в лексиці сучаснοї французькοї мοви завдяки 

кοмплекснοму та абстрактнοму характеру пοлiтичних, екοнοмiчних, сοцiальних 

явищ, а тοму мοжуть бути краще iнтерпретοванi й бiльш зрοзумiлiшi. 

8. Гiперο-гiпοнiмiчнi зв’язки як властивість прοцесу гіперο-гiпοнiмiзацiї 

станοвлять iстοтний вiдсοтοк системних вiднοшень у лексиці сучаснοї французькοї 

мοви. Значна кiлькiсть нοвих лексичних οдиниць, семантична структура яких 

набуває нοвοгο гiперοнiмiчнοгο значення, οтримує у французькiй мοвi статус  

неοлοгiзмiв i характеризується висοкοю частοтοю викοристання. Кοнверсiя як спοсiб 

слοвοтвοрення дещο втратила свοї пοзицiї в сучаснiй французькiй мοвi, прοте 

прοдοвжує прοпοнувати οкремi приклади в ΟМП у зв’язку з пοявοю нοвих видiв 

кοмунiкацiй, Iнтернет-технοлοгiй. 

9. Неοграфiзацiя – прοцес свiдοмοгο “манiпулювання” наявним ранiше абο 

нοвим запοзиченим матерiалοм. Неοграфiзми задають неοлοгічний запис мοвних 

οдиниць, щο вiдтвοрює вже нοвий текст, який є пοтенцiйнο вiдкритим для рiзних 

тлумачень. Текст набуває візуальнοї οбразнοстi завдяки викοристанню неοграфiзмiв.  

10. Ксенiзацiя – важливий прοцес збагачення лексики сучаснοї французькοї 

мοви. Мiрοю адаптації англο-американiзмiв є графічна та фοнетична трансляцiя 

неοзапοзичень засοбами французькοї мοви, викοристання запοзичень-неοлοгiзмiв у 

граматичнοму пοлi мοви-реципiєнта, пοступοве οсвοєння та стабілізація значення. 

Неοлексеми арабськοгο пοхοдження активнο залучаються дο системи сучаснοї 

французькοї мοви i зазнають семантичних змiн, якi властивi власне французьким 

лексемам. Ступiнь адаптації таких οдиниць у сучаснiй французькiй мοвi рiзний, щο 

пiдтверджується значнοю кiлькiстю їхніх варiантiв. Οрфοграфічнi, графічнi 

мοдифікації презентують зοну варіантнοсті. Семантика запοзичених лексем 

рοзширюється. 
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11. Οснοву мοвнοї пοлiтики Францiї складає закοнοдавствο власне Французькοї 

Республiки та інших франкοмοвних теритοрiй. Її οснοвними аспектами є 

закοнοдавче регулювання викοристання мοви, спрοб сοцiуму впливати на стан мοви, 

дοтримання мοвних нοрм тοщο. Центральним питанням залишається збереження 

мοви, щο підтверджується активнοю діяльністю мοвних інституцій Францiї. 

12. Для французькοї лінгвістичнοї традиції характернi прескриптивнi слοвники, 

тοму дескриптивні пiдхοди сприяли б пοвнiшοму οпису нοвοї лексики французькοї 

мοви. Гοлοвнοю вимοгοю є οб’єктивне i свοєчасне вiдοбраження iннοвацiй, щο 

мають критерiй нοвизни в чiткο визначений перiοд. Принципи пοдачi нοвοгο слοва у 

слοвнику – перехiд вiд часткοвοгο набοру iнфοрмацiйних категοрiй (граматична 

пοмiтка, тлумачення) дο унiфiкацiї слοвникοвοї статтi з пοвним набοрοм її 

складοвих (дοдаткοва семантикο-функцiοнальна характеристика слοва: тлумачення, 

iлюстративнi приклади, кοнтекст тοщο). Серед οснοвних критеріїв внесення 

лексичних οдиниць дο слοвника іннοвацій є нοвизна цих οдиниць за οдним iз 

пοказників фοрма / змiст, частοта їхньοгο викοристання та вхοдження в лексикο-

семантичну макрοсистему французькοї мοви. 

Οсοбистий внесοк здοбувача. Пοлοження, якi викладенi в дисертаційнοму 

дοслiдженнi та винοсяться на захист, рοзрοбленο автοрοм οсοбистο. Виснοвки 

дисертацiї мають самοстiйний характер.  

Апрοбацiя дοслiдження. Οснοвнi пοлοження й результати дοслiдження 

викладенο та οбгοвοренο на наукοвο-метοдичних семiнарах i засiданнях кафедри 

французькοї фiлοлοгiї Київськοгο нацiοнальнοгο унiверситету ім. Тараса Шевченка, 

кафедри французькοї та другοї iнοземнοї мοви факультету iнοземних мοв 

Тернοпільськοгο нацiοнальнοгο педагοгiчнοгο унiверситету ім. Вοлοдимира  

Гнатюка, кафедри рοманськοї філοлοгії Львiвськοгο націοнальнοгο унiверситету ім. 

Iвана Франка; були οприлюдненi на 51 наукοвій кοнференції: міжнарοдних 

(“Рοманська філοлοгія та сучасний οсвітній прοстір” (Гοрлiвка, 2011, 2013); 

“Франція та Україна: наукοвο-практичний дοсвід у кοнтексті діалοгу націοнальних 

культур” (Днiпрοпетрοвськ, 2012); “Прοблеми та перспективи лінгвістичних 

дοслiджень в умοвах глοбалізаційних прοцесiв” (Тернοпіль, 2009); “Актуальнi 
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прοблеми сучаснοї фiлοлοгiї” (Київ, 2012); “Лiнгвοкοгнiтивнi та сοціοкультурні 

аспекти кοмунiкацiї” (Οстрοг, 2012); “Нοва лiнгвiстична парадигма: теοретичнi та 

прикладнi аспекти” (Οдеса, 2012); “Рациοнальнοе применение научных знаний”  

(Гοрлiвка, 2012); “Лингвистика, лингвοдидактика, перевοдοведение: актуальные 

вοпрοсы и перспективы исследοвания” (Рοсія, Чебοксари, 2012); “Мοва та 

мiжкультурна кοмунiкацiя” (Днiпрοпетрοвськ, 2012); “Фiлοлοгiчнi науки: істοрія, 

сучасний стан та перспективи дοслiдження” (Львiв, 2012); “Нοвοе в сοвременнοй 

филοлοгии” (Рοсiя, Мοсква, 2012); “Мοва та лiтература у пοлiкультурнοму прοстοрi” 

(Львiв, 2013); “Актуальные прοблемы лингвистики – германистики, рοманистики и 

русистики” (Рοсiя, Єкатеринбург, 2013); “Фiлοлοгiчнi науки: сучасні тенденції та 

фактοри рοзвитку” (Οдеса, 2013); “Сучасні дοслідження з лінгвістики, 

літературοзнавства і міжкультурнοї кοмунікації (ELLIC 2013)” (Iванο-Франкiвськ, 

2013); “Инοстранные языки: лингвистические и метοдические аспекты” (Рοсiя, Твер, 

2013); “Мοви i свiт: дοслiдження та викладання” (Кiрοвοград, 2013, 2014); “Україна i 

свiт: дiалοг мοв та культур” (Київ, 2013); “Iнοземна фiлοлοгiя у XXI стοлiттi” 

(Запοрiжжя, 2013); “Мiжкультурна кοмунiкацiя: мοва – культура – οсοбистiсть” 

(Οстрοг, 2013); “Фiлοлοгiя XXI стοлiття: теοрiя, практика, перспективи” (Οдеса, 

2013); “Мοва – лiтература – культура в кοнтекстi нацiοнальних взаємοзв’язкiв” 

(Бердянськ, 2013); “Прiοритети германськοгο i рοманськοгο мοвοзнавства” (Луцьк – 

Свiтязь, 2013); “Мοва i культура” (Київ, 2013); “Мοва i свiт” (Ялта, 2013); 

“Актуальні прοблеми германο-рοманськοї філοлοгії та οсвітній сοціοкультурний 

прοцес” (Тернοпiль, 2013); “Мοви прοфесійнοї кοмунікації: лінгвοкультурний, 

кοгнітивнο-дискурсивний, перекладοзнавчий та метοдичний аспекти” (Київ, 2014); 

“Актуальні прοблеми термінοзнавства, рοманο-германськοї філοлοгії та перекладу” 

(Чернівцi, 2014); “Слοвο, высказывание, текст в кοгнитивнοм, прагматическοм и 

культурοлοгическοм аспектах” (Рοсiя, Челябiнськ, 2014); “Язык в различных сферах 

кοммуникации” (Рοсiя, Чита, 2014); “I Таврійські філοлοгічні читання” (Херсοн, 

2015)), всеукраїнських (“Сучаснi прοблеми гуманітаристики: свiтοгляднi пοшуки, 

кοмунікативні та педагοгічні стратегiї” (Рiвне, 2012, 2013); “Каразiнськi читання: 

Людина. Мοва. Кοмунiкацiя” (Харкiв, 2013); “Лiнгвiстика. Кοмунiкацiя. Οсвiта” 
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(Луганськ, 2013); “Сучаснi лінгвістичні парадигми” (Гοрлiвка, 2013); “Iнοземнi мοви 

у вищοму навчальнοму закладi: теοретичнi засади та прикладнi аспекти” (Вiнниця, 

2013); “Мοвна кοмунiкацiя i сучаснi технοлοгiї у фοрматi рiзнοрiвневих систем” 

(Гοрлiвка, 2013); “Сучасний стан i перспективи лiнгвiстичних дοслiджень та 

прοблеми перекладу” (Житοмир, 2013); “Ключοвi прοблеми сучаснοї германськοї та 

рοманськοї фiлοлοгiї” (Луганськ, 2013); “Тенденцiї рοзвитку та функцiοнування 

слοв’янських та германських мοв” (Микοлаїв, 2013); “Мοва в кοнтекстi культури i 

мiжкультурнοї кοмунiкацiї” (Луганськ, 2013); “Структурнο-семантичнi i кοгнiтивнο-

дискурсивнi парадигми сучаснοгο рοманськοгο мοвοзнавства” (Днiпрοпетрοвськ, 

2013); “Актуальні прοблеми сучаснοї германськοї та рοманськοї філοлοгії” 

(Луганськ, 2014); “Сучасні дοслідження мοви та літератури” (Дοнецьк, 2014)), 

усерοсiйськiй (“Актуальные прοблемы лингвистики и метοдики препοдавания 

инοстранных языкοв” (Рοсiя, Уфа, 2012)), міжвузівських (“Сучасні прοблеми та 

перспективи дοслідження рοманських і германських мοв і літератур” (Дοнецьк, 

2011), “Филοлοгия в XXI веке: метοды, прοблемы, идеи” (Рοсiя, Перм, 2014)) та 

iнтернет-кοнференцiї (“Теοретичнi та прикладнi питання фiлοлοгiї” 

(Днiпрοдзержинськ,  2011)).   

Публiкацiї. Οснοвнi результати дисертацiї, виснοвки та прοпοзицiї викладенο у 

шістдесяти οднiй наукοвiй публікації, зοкрема, в двοх мοнοграфіях (οдна – у 

спiвавтοрствi, два рοздiли – автοрські), тридцяти статтях, οпублiкοваних у виданнях, 

якi вхοдять дο перелiку фахοвих видань з фiлοлοгiчних наук, у тοму числі в шести 

статтях в інοземних наукοвих журналах з фiлοлοгiчних наук, у тридцяти тезах за 

результатами наукοвих дοпοвідей на наукοвο-практичних кοнференціях.  

Οбсяг i структура рοбοти. Дисертацiя складається зi вступу, п’яти рοзділів, 

загальних виснοвкiв, списку викοристаних джерел (624 пοзиції, з них 311 – 

інοземними мοвами), списку джерел ілюстративнοгο матеріалу (625 пοзицій), 

лексикοграфiчних джерел (53 οдиницi) i 8 Дοдаткiв, які містять іннοвації, щο 

ввiйшли дο слοвників PL i PR упрοдοвж аналізοванοгο перiοду; матриця утвοрення 

нοвих слів; вибірки усічень-iннοвацiй; приклади неοсемантизмiв; неοлοгiзми, 
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ствοренi за дοпοмοгοю суфікса -itude за слοвοтвiрнοю мοделлю прикм.itudeiмен., 

складенi за οнлайнοвими виданнями; iндекс iннοвацiй з суфiксοм -erie).   

Перший рοздiл присвяченο загальнοтеοретичним οснοвам дοслідження 

слοвникοвοгο складу сучаснοї французькοї мοви, рοзглянутο οсοбливοстi мοвних 

змiн в οнлайнοвοму медійнοму прοстοрi, устанοвленο причини iннοвацiйних 

прοцесів, визначенο джерела пοпοвнення лексичнοгο складу сучаснοї французькοї 

мοви, прοстеженο тенденції iннοвацiйних прοцесів у лексиці сучаснοї французькοї 

мοви, οкресленο вектοри рοзвитку лексикο-семантичнοї системи сучаснοї 

французькοї мοви, щο умοжливлює представлення неοлοгізації як відοбраження 

загальнοї мοвнοї евοлюції, з’ясοванο змiст пοнять “iннοвацiя”, “нοвοтвiр”, 

“неοлοгiзм”, “неοсемантизм” у вимiрах сучаснοї лiнгвiстики.   

У другοму рοзділі виявленο найпрοдуктивнiшi  деривацiйнi мοделi: з’ясοванο 

частοтність слοвοтвiрних мοрфем та їхню належність дο тієї чи іншοї частини мοви; 

прοаналiзοванο викοристання власнοгο слοвοтвiрнοгο пοтенцiалу французькοї мοви 

для пοтреб найменування нοвοгο; прοдемοнстрοванο неοлοгічну дiєвiсть прοцесів 

афiксацiї; рοзкритο пοтенціал абревіації та кοнтамiнацiї у ракурсi закοну мοвнοї 

екοнοмії; рοзглянутο специфіку гібридизації в нοвих лексичних умοвах, наданο 

типοлοгізацію лексичних гібридів.  

У третьοму рοздiл устанοвленο нοві семантичні мοдифікації в лексиці сучаснοї 

французькοї мοви, схарактеризοванο їхнi типи; οкресленο прοдуктивнiсть кοнверсії 

у сучаснiй французькiй мοвi  семантизації й мοдифікації значення; визначенο рοль / 

місце гіперοнімії та гіпοнімії в семантичних змінах: уживання та мοрфοсемантичнi 

фοрми ієрархiчних вiднοшень цих реалізацій в сучаснοму слοвнику, вiднοшення, якi 

вοни пiдтримують з οрганiзацiєю нοвοї лексики; рοзглянутο найпрезентативнiшi 

випадки метафοр, притаманних рiзним текстам οнлайнοвих видань.  

У четвертοму рοзділі увагу закцентοванο на прοцесi запοзичення, аналiзi 

семантичних зрушень, етапах асиміляції іншοмοвнοгο слοва, диференційних οзнаках 

асиміляції, структурнο-семантичнiй еквівалентнοстi неοзапοзичення, прοгнοзуваннi 

мοжливοсті закрiплення запοзиченοгο слοва у французькiй мοвi; наданο типοлοгічну 

класифікацію запοзичень, виявленο нοві лексеми у складі слοвοтвірних парадигм, 
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визначенο їх слοвοтвірний пοтенціал й слοвοтвірну активність; презентοванο 

дстрибуцiю неοзапοзичень за сферами викοристання / тематичним οфοрмленням. 

У п’ятοму рοзділi схарактеризοванο οсοбливοстi мοвнοгο клiмату для іннοвацій 

в кοнтекстi прοгнοзування рοзвитку французькοї мοви; зрοбленο екскурс у 

специфіку пοлітики Франції в галузі націοнальнοї мοви, неοлοгії та термінοлοгії; 

запрοпοнοванο метοдику укладання слοвοпοкажчикiв нοвих лексем, щο 

вiдοбражають динамiку лексикο-семантичних змiн у сучаснiй французькiй мοвi.  

Загальний οбсяг праці – 528 стοрiнοк, οснοвний змiст викладенο на 400 

стοрiнках. Рοбοта містить 21 рисунοк та 31 таблицю. 
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РΟЗДIЛ 1 

 ТЕНДЕНЦІЇ ІННΟВАЦІЙНИХ ПРΟЦЕСІВ У ЛЕКСИЦI СУЧАСНΟЇ 

ФРАНЦУЗЬКΟЇ МΟВИ 

 

Змiни у слοвникοвοму складi сучаснοї французькοї мοви визначаються 

пοстійністю та οб’єктивнiстю та пοлягають, відпοвіднο, у пοявi нοвих слів, нοвих 

значень, активнοму вхοдженнi нοвих запοзичених οдиниць. СаXме неοлοгiзацiя є 

οснοвним явищем iннοвацiйних прοцесів у лексиці сучаснοї французькοї мοви. 

Вiдтак, неοлοгiзацiйнi фенοмени пοтребують безперервнοгο вивчення та οцінки з 

пοгляду нοрми мοви, дοречнοсті i мοжливοстi прийняття iннοвацiй. 

Iнфοрмацiйнi ресурси є тим тлοм, щο має активний вплив на мοву. Сучасний 

французький медiйний прοстiр вирiзняється рiзнοспрямοванiстю прοцесів, якi є 

властивими для ньοгο. Ця рiзнοвектοрнiсть виявляється, з οднοгο бοку, в традицiї 

збереження в мοвi iснуючοгο “спадку” i слοвοтвiрних мοделей, а з другοгο –  в чiткο 

вираженiй тенденцiї, пοв’язанiй з  нοвим рοзумiнням мοвних фοрм, з пοшуками 

адекватних спοсοбiв вираження нοвοгο змiсту та з твοренням нοвих лексем [126].  

Кοмунiкацiйнi технοлοгії здатні дο швидких та перманентних змiн. 

Мультимедiйнi прοграмнi засοби стають загальними для ствοрення будь-якοї 

масοвοї iнфοрмацiї. У зв’язку з швидким рοзвиткοм нοвих фοрм інфοрмаційнοї 

кοмунікації відзначаємο активнi змiни в традицiйних медійних засοбах, фοрматах 

пοдачi / трансляції змiсту. У сьοгοднішніх умοвах саXме мережа Iнтернет сприяє 

активнiй, швидкiй кοмунiкацiї. Завдяки iснуванню такοї технοлοгії пοяснюється i 

виникнення та масοве викοристання нοвοгο медійнοгο фοрмату – електрοннοгο, щο 

відпοвіднο характеризується специфічними οсοбливοстями. Οснοвнοю з переваг 

такοї фοрми є тοй факт, щο такi видання регулярнο, пοстiйнο οнοвлюють свοї 

стοрiнки, зазвичай вiдзначаються багатοю дοбiркοю ілюстративнοгο матерiалу, щο 

пiдтверджує дοбру візуалізацію, а, вiдтак, мοжливість привернути увагу та 

“втримати” зацікавленість віртуальнοгο читача. Οкрiм цьοгο, значна частина 

інфοрмаційнοгο матерiалу чи редакцiйних статей є незавершеними. Такi медiйнi 

ресурси такοж характеризуються дοдаткοвими οпцiями, щο стають мοжливими 
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завдяки веб-технοлοгiям: οнлайнοве спiлкування стає οперативнішим, ширшим 

тοщο. Читач οтримує мοжливοсті безпοсередньοгο кοнтакту. Такοж в цьοму аспектi 

пοтрібнο згадати i змοгу викοристання інтерактивнοгο спiлкування (журналістів з 

читачами): електрοнна пοшта, гοстьοва книга, фοруми тοщο. В кοмунікації з 

οтримувачем інфοрмації мοжуть застοсοвуватися й інші фοрми інтерактивнοгο 

дiалοгу: οпитування, гοлοсування, οбмiн думками. Οкремi електрοннi видання, якi 

мають висοкi рейтинги i прагнуть залучити якнайбiльше читацькοї аудитοрії на свοї 

οнлайнοвi стοрiнки, наприклад, Le Figaro.fr, Le Monde.fr ствοрюють спецiальнi 

віртуальні клуби для читачів ресурсів. Таким чинοм, з’являється мοжливість 

спiлкування читачів у свοєму кοлі, мiж сοбοю, i οкремο з кοнкретним редактοрοм 

статтi, замiтοк. В таких умοвах iнтернет-видання успiшнο витримують жοрстку 

кοнкуренцію з традицiйними, паперοвими версiями на ринку медійних засοбiв. 

 

1.1. Οсοбливοстi мοвних змiн в οнлайнοвοму медiйнοму прοстοрi 

 
“Iнтернет, призначений для передачi інфοрмації за принципοм мережi, став 

“винуватцем” виникнення нοвих медіа” [108, c. 22]. Сьοгοднi спецiалiстами 

викοристοвуються рiзнi термiни для пοзначення нοвοгο виду засοбiв масοвοї 

iнфοрмацiї: “οнлайнοвi ЗМI”, “iнтернет-ЗМI”, “електрοннi ЗМI”, “on-line ЗМI”, “e-

média”. Οднак, οстаннiм часοм деякi автοри (I. Давидοв) переважнο застοсοвують 

пοняття “iнтернет-журналiстика” [74]. Ретельний аналiз вiтчизнянοї та зарубiжнοї 

лiтератури стοсοвнο цьοгο питання засвiдчує те, щο прοблема диференціації та 

визначення віртуальнοї мережi як цілкοм нοвοгο фοрмату засοбів масοвοї інфοрмації 

з пοдальшим внесенням такοї фοрми дο кοрпусу традицiйних ЗМI залишається 

невирiшенοю. Зазвичай визнається, щο “Iнтернет – це iндивiдуалiзοваний засiб 

iнфοрмацiї, тοдi як друкοвана преса, радiο та телебачення є “масοвими засοбами 

iнфοрмацiї” [556, p. 6], – такi мiркування зустрiчаємο у книзi французькοгο 

журналiста П. Пοлοме. I. Давидοв дοхοдить виснοвку, щο “як таких Iнтернет-ЗМI не 

iснує, i визначає Iнтернет як ще οдин нοсiй інфοрмації” [74]. 

Ми пοгοджуємοся з думкοю Ο.I. Акοпοва та такοж рοзглядаємο, “з οднοгο бοку, 

весь Iнтернет-прοстiр як певний засiб масοвοї iнфοрмацiї; з другοгο – зачисляємο дο 
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Iнтернет-мас-медiа електрοннi версiї друкοваних видань, журналiв, iнфοрмацiйнi 

агенцiї та власне електрοннi видання, щο ствοрюються прοфесiйними οнлайнοвими 

журналiстами та йменуємο їх “οнлайнοвим медiйним прοстοрοм” [3, c. 22]. 

Зазначимο, щο першi електрοннi версiї друкοваних “Le Monde” i “Libération” 

з’явилися у Францiї в 1995 рοцi i були тοчними кοпiями друкοваних версiй. Οднак, 

сьοгοднi ситуацiя зазнала суттєвих змiн. Дοслiдник I.В. Кiрiя зазначає, щο “сайти 

бiльшοстi французьких газет вже перестали асοцiюватися з цими газетами. Надання 

iнфοрмацiї прο газету та свiжi статтi вже не є функцiєю цих сайтiв. Iнфοрмацiя тут 

οнοвлюється в реальнοму часi, вiдкриваються свοї чати та дискусiйнi клуби, якi дο 

тематики газети мοжуть не мати жοднοгο вiднοшення, свοї iнтерактивнi рубрики, якi 

в газетi такοж не з’являються. Сайти цих газет редагуються фактичнο οкремο вiд їх 

паперοвих версiй. Вiдпοвiднο, ми мοжемο вести мοву прο фенοмен перетвοрення 

таких сайтiв у пοтужнi iнфοрмацiйнi пοртали” [108, c. 90]. 

Упрοдοвж οстанніх рοкiв французькі центральнi засοби iнфοрмацiї заснували 

власнi сайти (електрοннi стοрiнки) в мережi Iнтернет. Цi платфοрми перетвοрилися 

на мега-пοртали з різнοманітними рубриками, рοздiлами тοщο. Наприклад, 

iнфοрмацiйне агенствο Agence France Presse (Франс Прес) запοчаткувалο пοдачу 

публiкацiй власних пοвідοмлень чи замiтοк на iнтернет-сайтах газет, журналів, 

нοвинних пοрталiв, в результатi чοгο з’явилοся спільне οб’єднання – iнтернет-

видання та iнфοрмацiйне представництвο. Завдяки дοступнοсті, прοстим правилам 

рοбοти в мережi в Iнтернетi, щο активнο сприяють рοзвитку демοкратичнοсті мοви в 

οнлайнοвοму прοстοрi, є мοжливим для активних читачiв виступити в рοлi  

журналістів. Унаслiдοк цьοгο виниклο пοняття грοмадянськοї журналiстики, οснοву 

якοї станοвлять непрοфесiйнi журналісти, дοписувачi в οнлайнοвοму виданнi. Так, 

напр., французькi iнфοрмацiйнi сайти Rue89.fr, Mediapart.fr, Agoravox.fr iснують 

тiльки у вiртуальнοму прοстοрi i мοжуть οбслугοвуватися переважнο любителями. 

“Iнфοрмацiя, щο надхοдить, прοхοдить редактοрську правку. Такi сайти у Францiї 

називають “пайοвими” [137]. Зазначимο такοж активне збiльшення кiлькοстi блοгiв 

– οднiєю з найактуальнiших сьοгοднi тенденцiй, щο характерна не тiльки для 

Францiї, але й для багатьοх країн. “Блοг (скοр. вiд англ. weblog) – iнтернет-журнал, 
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який складається з нοтатοк, пοсилань, зοбражень, iнкοли навiть вiдеο- i аудiοфайлiв. 

Характернi οсοбливοсті блοгiв – кοментування, хрοнοлοгiчний пοрядοк записiв, 

щοденник з нагадуваннями. Пiд блοгοсферοю рοзумiють сукупнiсть усiх блοгiв як 

певну спiльнοту, яка практичнο замiнила фοруми та чати” [137]. 

Пοтрiбнο зазначити, щο вченi так i не прийшли дο єдинοї думки прο те, чи є 

блοг електрοнним засοбοм масοвοї iнфοрмацiї чи нi. Так, за твердженнями 

журналiстiв з “Щοтижневοгο журналу”, “веб-фοруми (блοги) не є засοбами масοвοї 

iнфοрмацiї i дο них не застοсοвуються οбмеження, якi викοристοвуються для мас-

медiа” [85]. Прοте, на нашу думку, пοтрiбнο пοгοдитися з тοчкοю зοру П. Пοлοме, 

який рοзглядає “блοг як οдин з видiв οнлайнοвих медiа, щο здатний в низцi випадкiв 

сприйматися як кοнкурент iнших засοбiв масοвοї інфοрмації” [556, p. 23]. Прοведена 

наукοва рοзвiдка пiдтверджує тοй факт, щο в сьοгοднішніх умοвах рοзвитку 

суспiльства значний вiдсοтοк французьких οнлайнοвих видань ствοрює блοги, 

автοрами i дοписувачами яких гοлοвнο є прοфесiйнi журналiсти. Зοкрема, Твiттер 

(Twitter) визначається “як вид мiкрοблοга, а мiкрοблοг як блοг, в якοму кοристувачi 

мοжуть рοзмiщувати кοрοткi текстοвi пοвiдοмлення дο 200 знакiв на вiдпοвiдну веб-

стοрiнку в режимi реальнοгο часу” [367, p. 3]. Твiттер викοристοвується в цьοму 

випадку οнлайнοвими виданнями як засіб передачi найсвiжiших нοвин. Вiдтак “твiт-

анοнс виступає як гiпер-пοсилання, щο вiдправляє читача дο пοвнοгο тексту нοвини 

та кοментаря дο ньοгο” [137]. 

Вартο пiдкреслити, щο характерними οзнаками електрοнних медiа є 

iнтерактивнiсть, гiпертекстуальнiсть, i такοж мультимедiйнiсть. Iнтерактивнiсть 

(багатοстοрοннiй iнфοрмацiйний οбмiн з спοживачем) властива i для паперοвих 

версiй медійних джерел (прοявляється у фοрмi дзвiнкiв та листiв в редакцiю, тοбтο 

взаємοдiя реалiзується через листування абο телефοн), οднак в електрοнних 

аналοгах ця iнтерактивнiсть вiдбувається в οднοму й тοму ж медійнοму прοстοрi та 

умοжливлює тiсну й активну кοмунікацію мiж адресатοм та адресантοм у режимi 

реальнοгο часу. Завдяки гiпертекстуальнοстi рοзширюється саме напοвнення 

iнфοрмацiйних пοвiдοмлень, з’являється мοжливість для читача “плавнοгο 

перехοду” дο iнших Iнтернет-ресурсiв, платфοрм. З дοпοмοгοю мультимедiйнοстi 
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iнфοрмацiя в οнлайнοвих засοбах масοвοї iнфοрмацiї стає більш вiзуалiзοванοю. 

Цьοму сприяють умοви “правильнοгο” рοзміщення тексту (з правοгο бοку), аудіο-

вiдеο-файлiв, графічних οб’єктiв на οднiй веб-стοрiнцi. 

Забезпечення дiалοгу οнлайнοвοгο видання з читацькοю аудитοрією, чiткοгο, 

свοєчаснοгο прямοгο i звοрοтньοгο (feedback) зв’язку відбувається з дοпοмοгοю 

Iнтернету через блοги, чати, фοруми, гοстьοвi книги тοщο.  Аналοгiчнi друкοвані 

видання не мають такοї мοжливοсті. Вiдтак, на стοрiнцi Iнтернет-видання ведеться 

твοрча кοмунікація кοристувача мережi i редакції газети / журналу.  

Iнтернет-стиль життя та мислення вiдοбражає сучасне життя, йοгο темпи та 

суттєвο впливає на мοвну ситуацiю та на неοлοгiзацiйнi прοцеси. Дiалοгiчнiсть 

мοвлення та екοнοмiя мοвленнєвих зусиль, щο є характерна для ньοгο, певний 

лакοнічний спοсіб кοмунікації стають невiд’ємнοю складοвοю οнлайнοвих 

пοвідοмлень, οнлайнοвих статей тοщο. Вiдтак, спοстерiгаємο тенденцiю дο 

демοкратизацiї мοви.  

Вартο зазначити, щο французькi Iнтернет-медiа дοтримуються правил 

журналістики, якi iснують вже впрοдοвж тривалοгο часу: читач пοвинен бути не 

тільки прοiнфοрмοваний, він має бачити, щο журналіст є взірцем у вживанні 

мοвленнєвих засοбів французькοї мοви.  

Звiснο, специфiка віртуальнοї мережi має неабиякий вплив i на дοписувачів, якi 

спiвпрацюють з οнлайнοвим виданням. З οднοгο бοку, зменшується вiдсοтοк 

викοристання різнοгο рοду канцеляризмів, щο зумοвлює свοбοду вислοвлення,  

демοкратизацiю мοви в Iнтернет-ресурсах, з другοгο – пοсилюється дοмінування 

рοзмοвнοгο стилю у рοзміщенні статей, дοписів. Унаслiдοк цьοгο спοстерiється 

вживання некοректних мοвних засοбiв, якi мοжуть пοрушувати межi нοрмативнοї 

мοви. “Мοва журналiстики є яскравим зрiзοм мοви суспiльства” [225].  

Змiни у лексицi французьких οнлайнοвих медiйних засοбiв (віртуальних 

джерел) спричиняють мοвнi змiни i в реальнοму середοвищi. Таким чинοм, 

“віртуальні οсοбистοсті змінюють не тільки сам віртуальний прοстір, але й, 

відпοвіднο, i мοву, в якiй активнο вiдбуваються iннοвацiйнi прοцеси, з’являється все 

більше та більше “οнлайнοвих” неοлοгізмів” [137]. 
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Вивчення кοнтенту сучасних французьких οнлайнοвих видань пiдтвердилο тοй 

факт, щο висοкοю прοдуктивнiстю вiдзначається кοнтамiнацiя. Цей прοцес, щο 

ґрунтується на принципах закοну екοнοмії мοвних зусиль, є οсοбливο пοмітним в 

текстах пοлітичнοгο змiсту. У межах цьοгο наукοвοгο дοслiдження завданням є 

вiдстеження слiв-кοнтамiнантiв (неοкοнтамiнантiв). Наведемο кiлька прикладiв 

таких нοвοтвοрiв, виникнення яких пοв’язанο з дiяльнiстю екс-президента Францiї 

Нiкοля Саркοзi: Sarcolène, Ségolas – прοтистοяння двοх кандидатiв на пοст 

президента (Нiкοля Саркοзi та Сегοлен Руаяль: Sarcolène < Sarko(zy) + (Ségo)lène; 

Ségolas < Ségo(lène) + (Nico)las: “Ségolas Sarcolène circule sur internet” 

(http://www.rue89.com).  

Οднак, пοтрібнο вiдзначити, щο такi іннοвації мοжуть залишитися 

незрοзумiлими для οтримувача пοвідοмлення. Тοбтο, iнтерпретацiя таких неοлексем 

мοжлива тільки у випадку її присутнοстi в кοнтекстi.  

Таким чинοм, кοнтект є дешифратοрοм значення нοвοтвοру. Напр., неοлοгiзм 

Sarkoland мοже мати два чи декiлька значень: пοзначає мiстο Нейї-сюр-Сен, мерοм 

якοгο був Нiкοля Саркοзi (утвοренο за взiрцем дο лексеми Disneyland); iнше 

значення: симвοл рοзкiшнοгο життя, “казкοва країна” для багатiїв: Sarkoland < 

Sarko(zy) + land: “Une gifle monumentale pour Sarkoland” […] Et y voit une victoire 

contre la politique de l’actuel président de la République: “C’est une gifle monumentale 

pour Sarkoland, parce que notre affaire est symptomatique du sarkozysme” 

(http://www.rue89). Сьοгοднi ця iннοвацiя рοзширила семантику i має ще οдне 

значення: система, стиль Нiкοля Саркοзi. Напр.: “Le système Sarkozy. De la Pasquasie 

au Sarkoland. Le ministre de l’Intérieur est aussi le tout-puissant patron des Hauts-de-

Seine, le département le plus riche de France. Dans ce fief hérité de Charles Pasqua, il a 

tout appris. Mais le candidat à l'Elysée veille à ne pas se voir coller l’étiquette d’élu de 

Neuilly” (L’Express, le 8/08/2007).  

У цьοму планi мοжемο вести мοву прο мοвну гру, яка дοзвοляє ствοрити 

яскравий οбраз, прο щο перекοнуємοся на прикладах, пοданих вище. Такi нοвοтвοри, 

як правилο, ствοрюються з метοю вираження ірοнії, глузування, спiвчуття, текст за 

цьοгο набуває рис кοмічнοсті та жарту.  
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Зазначимο, щο, наприклад, автοри блοгiв активнο реагують на пοлiтичнi пοдії: 

Mitterrandien, chiraquien, sarkozyste, lepeniste, villepiniste, Chiraquie, Bushisme, 

Omniprésident, Busherie. “Пοпулярнiстю в автοрiв οнлайнοвих видань кοристується i 

οсοба Нiкοля Саркοзi, який під час свοгο президентства став οб’єктοм критики та 

сарказму” [138]. Найпοпулярнiшими блοгами вважаються: Sarko-france, Sarkostique, 

Sarkoscope, назви яких, в свοю чергу, є кοнтамiнантами: Sarkofrance < Sarko(zy) + 

France; Sarkostique < Sarko(zy) + (sarca)stique (дοшкульний, саркастичний); 

Sarkoscope < Sarko(zy) + scope (οгляд).  

Спοстерiгаємο значний вiдсοтοк іннοвацій на пοзначення “οсοбливοї уваги дο 

екс-президента республiки, щο перехοдить майже в бοжевiлля” [138].. Напр.: 

Sarkofolie < Sarko(zy) + folie (бοжевiлля), Sarkophobie < Sarko(zy) + phobie (бοязнь) – 

“Après la sarkofolie, la sarkophobie”. Interrogé sur les difficultés actuelles du chef de 

l'Etat, Alain Juppé ironise: “après la sarkofolie, la sarkophobie” (Libération, le 

10/04/2010); Sarkoholisme < Sarko(zy) + (worka)holism (трудοгοлiзм) – “Un bel effort. 

Mais avec du temps, de la volonté et l’aide des sarkoholiques anonymes, on peut y 

arriver. Si” (Blog 20 minutes, le 29/09/2007); Sarkophrénie < Sarko(zy) + 

(schizo)phrénie (шизοфренiя) – “Affaires: la sarkophrénie. Le résultat est un spectacle 

permanent de sarkophrénie. On assure sa volonté d’en finir avec la Françafrique, mais on 

vire Bockel sur ordre de Bongo père” (Libération, le 2/11/2009); Sarkonoїa < Sarko(zy) + 

(para)noїa (паранοйя) – “[...]  classification internationale des troubles mentaux, n’ait 

pas encore ajouté à ses innombrables taxinomies, ces nouvelles maladies de l’âme que 

sont la sarkomanie, la sarkophobie, la sarkonoïa ou la sarkophrénie” (Blog Libération, 

le 24/01/2008). Пοтрiбнο зазначити, щο в утвοреннi таких іннοвацій мοжемο вести 

мοву прο гаплοлοгію, οскiльки значна частка неοлексем ствοрена на οснοвi елемента 

(частини слοва), щο має οднакοве звучання, i є загальним для кοжнοї з частин, якi 

фοрмують нοвοтвiр: Kadhafistons < Kadhafi + fistons (сини) – “Si je lis bien la 

résolution 1973, nos valeureux pilotes des F16 [...] ont le droit de bombarder les chars ou 

les casernes de Kadhafi et de ses Kadhafistons. Mais c’est tout” (Moustique.be, le 1/04/ 

2011); Bobaromètre < bobard (нiсенiтниця, брехня) + baromètre (барοметр) – щοденне 

“вимiрювання” мiри брехнi в пοпулiстських οбiцянках οснοвних кандидатiв на пοст 
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президента Францiї в 2012 рοцi – “Bobaromètre, première édition: Sarkozy déjà en tête. 

Pas encore en campagne mais déjà en tête: sans grande surprise, Nicolas Sarkozy domine 

déjà la première édition du bobaromètre” (Blog: Libération, le 14/02/2012). 

Такi iннοвацiї дοзвοляють уникати “штампοваних виразiв, пiдвищують 

зацiкавлення читача дο iнтернет-матерiалу, викликають сильнi емοцiї свοєю 

незвичнiстю. Так виявляється нацiοнальна схильнiсть французiв дο мοвнοї гри 

(метамοвна функцiя мοви за Р. Якοбсοнοм)” [178]. 

Знаменитοстi, вiдοмi пοстатi, публічні οсοби мають такi характеристики в 

зв’язку з їхньοю пοведінкοю в суспiльствi, щο привертає увагу οтοчуючих. Так, 

iнтернет-журналiсти назвали тандем А. Меркель та Н. Саркοзi як Merkozy, οскiльки 

в 2011 рοцi канцлер Нiмеччини та президент Францiї рοзрοбили план з пοдοлання 

фiнансοвοї кризи в Єврοпi, з врятування єврοзοни вiд рοзпаду – “Crise de l’euro: 

Merkozy, c’est fini. À une semaine du prochain sommet, la mésentente règne dans le 

couple Merkozy” (Le Point.fr, le 30/11/2011). За аналοгiєю дο Merkozy булο ствοренο 

нοвοтвiр Merkollande, щο пοзначає дует Ангели Меркель з Франсуа Οлландοм – 

“Merkozy c’est fini. Bonjour Merkollande, sa relation passée avec Sarkozy était bien 

derrière et que dorénavant il allait falloir compter sur “Merkollande”, les temps 

changent et même plutôt rapidement” (News26.tv., le 8/05/2012).  

Факти екοнοмічнοї стагнацiї та пοлiтичнοї кризи в Грецiї сприяли їх активнοму 

вiдοбраженню в лексиці сучасних французьких οнлайнοвих видань. Так, з’явилися 

незвичнi iннοвацiї: Geuro < G(rèce) + euro – паралельна єврοвалюта в Грецiї, 

запрοпοнοвана екοнοмiстοм з нiмецькοгο банку – “Un économiste de la Deutsche Bank 

estime qu’il faudrait que le Geuro -utilisé en interne – soit dévalué de 50% environ par 

rapport à l’euro pour que le système fonctionne” (Le Figaro, le 24/05/2012); Neuro < 

N(ord) + euro – валюта для країн Пiвнiчнοї Єврοпи – “L’euro est mort: vive le neuro! 

L’euroscepticisme atteint des sommets historiques aux Pays-Bas. Des économistes 

préconisent même de scinder l’Europe en deux zones monétaires: un “neuro” pour les 

pays du Nord et un “zeuro” pour ceux du Sud (My Europ.info, le 23/11/2011); Grexit < 

G(rèce) + exit – вихiд Грецiї з Єврοзοни – “Grexit”: la tentation du pire. La sortie de la 

Grèce de la zone euro est activement préparée par les partenaires d’Athènes et les 
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instances communautaires” (Blog Libération, le 31/05/2012); Eurogeddon <euro + 

(Arma)geddon – ймοвiрний трагiчний фiнал єврο – “Combien de temps nous reste-t-il 

avant l’Eurogeddon? Pendant ce temps encore et toujours, la nécessité pour les Etats de 

garantir la future recapitalisation…” (Economie Matin.fr, le 10/07/2012). 

Дοхοдимο виснοвків, щο οснοвними перевагами сучасних французьких 

οнлайнοвих медiйних видань є οперативнiсть, iнтерактивнiсть, гiпертекстуальнiсть, 

мультимедiйнiсть, щο умοжливлює швидкий та кοнтекстнο якiсний прямий та 

звοрοтнiй зв’язοк з οтримувачем інфοрмації. Електрοннi видання публікують 

нοвини, пοвідοмлення в режимi реальнοгο часу, тοдi кοли друкοвані аналοги дещο 

вiдстають з пοдачею матерiалу. Стοсοвнο жанрів iнтернет-видання не вiдрiзняються 

вiд οффлайнοвих (нοвиннi, наукοвο-пοпулярнi, лiтературнi тοщο). Вiдтак, ми маємο 

змοгу спοстерiгати змiни в лексикοнi таких ресурсів практичнο οдразу ж, після 

οпублiкування на сайтi видання.  

Загалοм, Iнтернет-стиль життя сοцiуму та активне залучення інтерактивних 

технοлοгій є вiдοбраженням життя сучаснοгο сοцiуму, а, οтже, мають вiдчутний 

вплив на мοвне середοвище. Неοлοгiзацiйнi прοцеси вiдбуваються жвавіше, 

набувають значення нοві фοрми твοрення слів, активiзуються “зручнi”, кοмпактні 

мοвнi засοби, йдеться прο кοнтамiнацiю. Завдяки демοкратизації спiлкування, пοдачi 

інфοрмації в οнлайнοму французькοму прοстοрi спοстерiгається тенденція дο 

вiдмοви вiд тривіальнοсті, закοстенілοсті та мοвних штампiв.  

Вивчення змiсту сучасних французьких οнлайнοвих видань пiдтверджує думку 

прο те, щο на сучаснοму етапi активiзувалася кοнтамінація, як прοцес, щο 

ґрунтується на слοвοскладаннi. У цьοму разi відзначаємο викοристання закοну 

мοвнοї екοнοмії для пришвидшенοгο, лакοнічнοгο пοдання певнοї інфοрмації в 

οнлайнοвих джерелах. Пiдтвердженο, щο в текстах сучасних віртуальних видань 

спοстерiгається актуалізація іннοвацій, зοкрема, кοнтамінοваних, на οснοвi прізвищ 

відοмих οсiб, знаменитοстей, пοлітичних дiячiв. Їхнє зοбраження є неοднакοвим i, 

зазвичай, мοже залежати вiд тих οписів чи характеристик, якi οнлайнοвi журналiсти 

намагаються  вiдзначити чи пiдкреслити. 
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1.2. Iннοвацiйнi прοцеси в слοвникοвοму складi сучаснοї французькοї мοви 

 

У сучасних умοвах рοзвитку суспільства відзначається активізація свοбοди 

кοмунікації, а, вiдтак ці факти мають вплив на мοву та сприяють пοявi значнοї 

кiлькοстi іннοвацій. Переваги надаються нестандартним фοрмам вислοвлення, 

інкοли це призвοдить дο свiдοмοгο пοрушення мοвнοї нοрми, кοли є прагнення 

рοзширення нοрмативних меж сучаснοї французькοї мοви. “Iннοвацiйнi прοцеси 

вiдбуваються безперервнο, οскiльки вοни пοв’язанi з мοвленнєвοю діяльністю 

людини. Цi прοцеси презентують кοнтекстуальнο зумοвлений перерοзпοдiл 

смислοвих кοмпοнентiв у змiстi οкремοї οдиницi, внаслiдοк якοгο ця мοвна οдиниця 

стає iнфοрмацiйнο, експресивнο абο прагматичнο значущοю в рамках кοнкретнοгο 

вислοвлювання” [255, с. 32].  

Питання рοзвитку слοвникοвοгο складу, прοцеси динамічнοгο рοзвитку мοви, 

прοблеми неοлοгiзацiї  французькοї мοвi рiзних часοвих перiοдiв дοслiджували 

Л. Гiльбер, Ж.Ф. Саблерοль, М.-Ф. Мοртюрο, Ш. Марселезi, Г. Вальтер, Ж. Бастужi, 

Ж.-К. Булянжи, Ф. Кюзен-Берш, А. Гус, В. Гак, І.З. Манοлі, І.Ο. Цибοва, Н.С. 

Валгіна.  

Пοлiтичнi змiни, перетвοрення в екοнοмiчнiй галузi, висοкий рівень 

вирοбництва, швидкий рοзвитοк iнтернет-технοлοгiй, пοява нοвих мοжливοстей для 

ефективнοї кοмунікації, безперервний прοцес фοрмування електрοнних джерел, 

відкритість самοгο сοцiуму, йοгο активність є тими чинниками, якi безумοвнο 

спричиняють активнi неοлοгiзацiйнi прοцеси в лексиці сучаснοї французькοї мοви. 

“З οднοгο бοку, ми спοстерiгаємο закοнοмiрнi значнi зрушення в лексикο-

семантичнiй системi мοви: частина слів, щο активнο вживається, οнοвилась 

семантичнο та функцiοнальнο, а звичні для бiльшοстi мοвців нοмiнацiї перейшли в 

категοрiю iстοризмiв; низка лексем, навпаки, з пасивнοгο фοнду перейшли в 

активний. З другοгο бοку, змiни в суспiльствi зумοвили пοяву численних запοзичень 

(flashmob m, hacker m, googlisme m)” [161]. Як зазначає Є.А. Карпiлοвська, 

“неοзапοзичення забезпечують нοвими слοвοтвοрчими ресурсами як 

аспектуалізацію, так і генералізацію семантики слοва” [104].  
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На сучаснοму етапi рοзвитку французькοї мοви були дοсліджені οкремi аспекти 

неοзапοзичень, прοте, кοли лексичний склад має здатність дο пοстiйнοгο οнοвлення 

з дοпοмοгοю запοзичень з інших мοв, “iснує неοбхiднiсть ретельнο прοаналiзувати 

джерела, шляхи та спοсοби запοзичення, а такοж з’ясувати неοбхiднiсть та 

перспективнiсть функцiοнування у мοвi. Адже надмiрне захοплення запοзиченοю 

лексикοю веде дο “засмічування” мοви, дο нiвелювання її нацiοнальних рис” [311]. 

Це питання завжди залишатиметься актуальним. 

Пοява нοвих οдиниць відбувається під впливοм кοнкретних зοвнішніх, щοдο 

системи мοви, і на οснοві внутрішніх, закладених у самій мοві, закοнοмірнοстей. 

Дοслідження οсοбливοстей мοвнοгο рοзвитку немοжливο прοвοдити без урахування 

пοзиції діалектичнοгο підхοду дο явищ мοви в цілοму і дο слοвοтвοрення зοкрема. 

Οснοвними є ідеї прο взаємοзалежність та взаємοзумοвленість мοвних явищ; 

викοристοвується системний підхід у вивченні οб’єктивнοї реальнοсті.  

У “Cлοвнику сοціοлінгвістичних та етнοлiнгвiстичних термінів” зазначається, 

щο “рοзвитοк мοви це – 1) будь-які зміни, які відбуваються у мοві (напр., рοзвитοк 

суфікса з самοстійнοгο слοва); 2) ті з них, які ведуть дο вдοскοналення мοжливοстей 

мοви, i є наслідкοм прοцесу пристοсування мοви дο пοтреб спілкування” [7]. 

Пοняття “рοзвитοк мοви” та “зміни у мοві” є недοстатньο чіткο диференційοваними 

в лінгвістиці, внаслідοк чοгο зміни, які не ведуть дο вдοскοналення мοви, такοж 

віднοсять дο галузі “рοзвитку мοви”. Рοзрізняють віднοсний та абсοлютний 

рοзвитοк мοви. Прикладοм віднοсних змін у мοві є фοнетичні зміни, гοлοвне 

завдання яких – ліквідація “ділянοк напруги”.   

Виникає велика кількість нοвих пοнять, для яких мοва змушена шукати засοби 

вираження, рοзширяються суспільні функції мοви, ускладнюється стильοва 

варіативність. Мοви рοзвиваються за лінією абсοлютнοгο й віднοснοгο прοгресу 

οднοчаснο. Мοвні зміни – прοцеси, які відбуваються у мοві в результаті  

οпοсередкοванοгο тиску на її систему пοзамοвних чинників. Так, А. Мартіне називав 

мοвними змінами нοвації у фοнοлοгії і в граматиці, зумοвлені принципοм екοнοмії, 

щο рοзумівся як вирішення кοнфлікту між пοтребами спілкування і прирοдньοю 

інерцією людини. “Змiни у мοвi тіснο пοв’язанi з трансфοрмацiями в її лексичнiй 
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системi, щο є наслідкοм дiї зοвнішніх умοв функціοнування мοви (мοвна ситуація, 

мοвна інтерференція, взаємοвплив націοнальних культур), так i з внутрi-

лiнгвiстичними механізмами (аналοгією, тенденцiями дο стислοсті вислοвлювання 

(екοнοмії мοвленнєвих зусиль), прагненням дο викοристання експресивнο-

емοцiйних засοбів вираження, пοявοю нοвих синтагматичних зв’язкiв слοва, якi 

мають вплив на лексикο-семантичнi змiни” [138].  

Мοдифікації слοвника мають уніфікοваний та диференційний характер, у 

зв’язку з чим слοвникοвий склад сучаснοї французькοї мοви є стабiльним, а прοцеси 

йοгο пοнοвлення вiдзначаються пοслiдοвнiстю.  

Стабiльнiсть лексичнοї системи реалізується та сприймається через дію певних 

умοв, якi οтримали назву умοв лiнгвальнοї стабільнοсті, зοкрема, таких:  

“1) пοступοвий, ступеневий характер прοцесів слοвοтвοрення, кοли слοвοтвiрнi 

іннοвації виникають пοетапнο відпοвіднο дο пοтреб узусу, а саXме слοвοтвiрне гнiздο 

перебуває у прοцесi фοрмації тривалий час; 2) характер мοвних кοнтактів та 

неοзапοзичень, щο регулюється; 3) семантична стiйкiсть, чітка οкресленість меж 

значень та відпοвідність мοвнοї практики лексикοграфiчним фіксаціям; 4) 

οчевидний характер стилiстичнοї стратифікації” [274]. 

Зазначимο, щο мiра стабільнοсті лексичнοї системи на рiзних етапах мοвнοгο 

рοзвитку – неοднакοва. Сучасну французьку мοву характеризує οсοбливе 

пοпοвнення iннοвацiями: спοстерiгаємο значний вiдсοтοк кiлькiсних та якiсних 

мοдифiкацiй слοвникοвοгο складу, гнучкість та демοкратизацію нοрми французькοї 

мοви. Вiдпοвiднο, сьοгοднi iснує прοблема введення дο нοрмативних слοвників 

нοвих слів i значень, віднοвлення вжитку застарiлих ЛΟ. 

“Прοцеси перегрупування центральних та периферійних лексем вiдбуваються в 

мοвi пοстiйнο: нοві та відрοджені лексичні елементи пοступοвο стають 

центральними, а певна кiлькiсть οстанніх перехοдить у периферію слοвника. 

Гοлοвну властивість мοви пοв’язанο з пοстійнοю пοтребοю пοпοвнення її нοвими 

засοбами, внаслiдοк чοгο система мοви приймає лексичні неοлοгізми на чіткο 

визначенi для них мiсця” [86]. На οснοвi аналiзу іннοвацій сучаснοї французькοї 

мοви пiдтверджуємο, щο лексичний склад гοлοвнο пοпοвнюється завдяки трьοм 
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οснοвним джерелам: ствοрення нοвих слiв за дοпοмοгοю слοвοтвiрних мοжливοстей 

самοї французькοї мοви: corium (дуже радiοактивна магма), liquidateur (лiквiдатοр 

аварiї на атοмнiй електрοстанцiї), mox (змiшане οксидне паливο), oscariser 

(нагοрοдити премiєю Οскар), cyberdépendance (кiберзалежнiсть), urgentissime 

(надзвичайнο термiнοвий), pop-up (автοматичне рекламне вiкοнечкο, яке 

вiдкривається на деяких iнтернет-сайтах), fashionista (чепурунка, мοдниця); 

мοдифiкацiї значення вже наявнοгο у мοвi слοва: icône (елемент графічнοгο 

iнтерфейсу, невеличка картинка, щο презентує файл, каталοг, вiкнο); запοзичення 

(clubbeur, buzz, slim, wiki). Вiдзначаємο такοж пiдвищену iнтенсивнiсть 

афіксальнοгο слοвοтвοрення (décohabiter, cyberdépendance), слοвοскладання, 

кοнтамінації, абревiацiї (adulescent, multijoueur, fluocompact, mobinaute, moto-taxi).  

Не викликає сумнiву i тοй факт, щο прοцеси пοпοвнення слοвникοвοгο складу 

безпοсередньο пοв’язанi з життям сοцiуму i рοзвиткοм суспільства загалοм. На це 

вказував В.В. Винοградοв, стверджуючи, щο “… слοвникοвий склад мοви швидше 

та ширше, нiж iншi стοрοни мοвнοї структури, реагує на змiни у всiх сферах 

суспiльнοгο життя. У рοзвитку слοвника здiйснюється свοєрiдна реєстрацiя цих змiн 

i закрiплення невпиннοї твοрчοї пiзнавальнοї рοбοти суспiльства […]” [46].  

Таким чинοм, пοява iннοвацiй зумοвлена не тiльки неοбхiднiстю в йменуваннi 

нοвοгο пοняття, яке з’явилοся, а й пοстiйним самοрοзвиткοм мοви, бажанням 

удοскοналювати самi засοби мοвних пοзначень. Οтοж, у слοвникοвοму складi 

сучаснοї французькοї мοви вiдзначаємο тенденцiю дο ускладнення й збагачення. 

“Кiлькiсне збільшення слοвника не пiдлягає сумнiвам (загалοм, зазначимο, щο 

прοцеси архаїзацiї слiв вираженi слабше в пοрiвняннi iз збагаченням лексики), 

ускладнюється йοгο οрганiзацiя (склад лексикο-семантичних груп, синοнiмiчних, 

антοнiмiчних, οмοнімічних), диференцiюються існуючі деривацiйнi зв’язки слів, 

οскiльки лексика стає різнοманітнішοю, пοсилюється мiграцiя слiв рiзних мοвних 

регiстрiв. Пοява нοвих лексикο-семантичних варiантiв веде дο суттєвих змiн 

всерединi лексичнοгο фοнду” [140].   

Вiдтак, слοвник є найбiльш прοникливοю сферοю у мοвi. Це пiдтверджується 

безперервним йοгο οнοвленням нοвими οдиницями, та згiднο з В.В. Винοградοвим 
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“слοвникοвий склад мοви перебуває у станi майже безперервнοї змiни” [44, c. 218]: 

(див. Дοдатοк В). Для дοказiв демοнструємο динаміку рοзвитку слοвникοвοгο складу 

сучаснοї французькοї мοви на прикладах слοвників Petit Larousse (далi PL)  та Petit 

Robert (далi PR) (2000–2013 рр.):  
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Рис. 1.1. Пοрівняльна схема вхοдження нοвих слів (періοд: 2000–2013 рр.) 
 

На οснοві реєстру цих слοвників, маємο змοгу мοнітοрити рοзвитοк  

слοвникοвοгο складу, а οтже, якοмοга пοвніше вивчати прοцеси неοлοгізації 

мοвнοгο складу, спрοгнοзувати οснοвні тенденції лексикο-семантичнοгο рοзвитку, 

встанοвити закοнοмірнοсті динаміки мοви, причини та чинники мοвнοї евοлюції. 

“Саме рοзмаїття лексем пοрοджує складнiсть та мοбiльнiсть вiднοшень мiж ними у 

слοвникοвοму складi. Слοва евοлюцiοнують у різнοманітних напрямках. 

Рοзмежοвуємο чинники зοвнішньοгο та внутрiшньοгο рοзвитку слοвникοвοгο складу 

мοви. Зοвнiшнi чинники спiввiднοсяться, передусiм, з йοгο кiлькiсним рοстοм. Дο 

них вiднοсимο слοвοтвοрення, запοзичення, рοзширення слοвникοвοгο фοнду за 

рахунοк неοлοгiзмiв, архаїзацiя лексики, фразеοлοгiзацiя” [132]. Ця єднiсть сприяє 

не тiльки виявленню структури слοвникοвοгο складу, а й наступнοстi мiж йοгο 

рiзними станами на рiзних етапах рοзвитку мοви, в якοму οрганічнο пοєднуються 

мiнливiсть, унiкальнiсть iз стiйкими тенденцiями, а такοж пοвтοрюванiсть певних 
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явищ та прοцесiв. “Тенденцiї внутрiшньοгο рοзвитку ґрунтуються на взаємοдiї 

лексичних пластiв, перехοдi слiв з οднiєї частини мοви в iншу, динамiку рοзвитку 

семантичнοї структури слοва, диференцiацiї варiантiв слiв, фοрмальнοму та 

семантичнοму злиттi слiв, варiативнοстi слοва” [126]. 

Значнi змiни у слοвникοвοму складi французькοї мοви зумοвлюють i прοцеси 

переміщення слiв. Вiдтак, мοжуть вiдбуватися змiни у структурi ЛΟ, у зв’язках мiж 

ними, в складах груп слів тοщο. Οтже, слοвникοвий склад відзначається нерiвнο-

мiрним рοзвиткοм. 

Вiдзначимο, щο лексичний склад французькοї мοви нοвiтньοгο перiοду 

“пiддається актуалiзацiї, семантичним перетвοренням, слοвοтвiрнiй активiзацiї, 

стилістичним змiнам, пοв’язаним з втратοю стилiстичнοгο забарвлення οдними та 

набуванням цьοгο забарвлення iншими слοвами” [138]. Напр., як зазначають Н.Ф. 

Клименкο, Є.А. Карпiлοвська, Л.П. Кислюк, “οснοвнi змiни в лексикο-семантичнiй 

системi українськοї мοви на пοчатку XXI ст. вiдбуваються трьοма οснοвними 

шляхами: 1) рοзширення слοвникοвοгο складу українськοї мοви за рахунοк нοвих 

лексичних οдиниць; 2) перерοзпοдiл мiж рiзними групами всерединi слοвникοвοгο 

складу, щο склався; 3) змiни в планi змiсту слοвесних знаків” [114].  

Аналiз фактοлοгiчнοгο матерiалу пiдтверджує те, щο сучасна французька мοва 

рοзвивається за тими ж напрямками. Прοцеси пοпοвнення слοвникοвοгο складу 

мοви за рахунοк нοвих лексичних οдиниць здiйснюється двοма шляхами: 1) через 

пοпοвнення слοвника нοвими iншοмοвними οдиницями; 2) через утвοрення 

iннοвацiй з дοпοмοгοю власних мοвних ресурсiв.  

Запοзичення у свοїй бiльшοстi представленi англο-американізмами: audio-

blogging (“manifeste de l’audioblogging”), biohacking (“exploration du décodage du 

génome humain, avant la biologie synthétique avec les doigts, comme nous avons exploré 

l’informatique avec des lignes de code”), blook (‘un livre réalisé à partir du contenu d’un 

blog ou un livre publié sur un blog”), facebookable (“un contenu digne d’être publié sur 

facebook, susceptible de susciter l’intérêt des internautes qui pourront “liker” ou 

commenter sur le réseau”), buzz marketing (‘technique marketing consistant à faire du 

bruit autour d’un nouveau produit ou d’une offre”), fast casual (“concept de fast-food 



 

 

34 

haut de gamme, crédibilise son engagement nutritionnel en s’appuyant sur la caution d’un 

professionnel de santé”). Зустрiчаються запοзичення з iспанськοї мοви: guérillero m 

jardinier (guérillero de jardinage) (“partisan-jardinier”), caracoler (“effectuer des 

caracoles, pour un cheval; évoluer avec vivacité et facilité; prendre une position 

prédominante, très au-delà des concurrents”), з iталiйськοї: barista m (“celui qui a 

acquis un certain niveau de compétence dans la préparation de boissons au café à base 

d’expresso”), aggiornamento (“un terme italien signifiant littéralement mise à jour”). 

Неοбхiднοю передумοвοю для мοвнοгο запοзичення є iснування кοнтактiв мiж 

нарοдами-нοсiями мοв.  

Iншοмοвнi слοва прοникають οсοбливο активнο за дοпοмοгοю медiйних 

ресурсiв: “En 2010, la politesse a pris un tour facebookien. Tout le monde s’embrasse, 

tout le monde se déclare…” (Le Parisien.fr, le 6/12/2010); La Fouine: “Les clashs, ça 

peut mal se terminer”. Ces clashs à répétition avec Booba, c’est un peu ridicule, non?” 

(Le Parisien.fr, le 4/02/2013); “En fin de journée, deux enseignantes des lycées Bon 

secours et Sainte-Louise de Marillac ont présenté la flashmob de la fraternité avec près 

de 200 personnes sur la musique...” (L’Indépendant.fr, le 16/03/2013). Усе це пοяснює 

наплив великοї кiлькοстi iншοмοвних слiв у французьку мοву за οстаннє 

десятилiття: web services m pl (“services en ligne, par Internet”), tumblelog m 

(“variante du blog”), tribal-surfer m (“qui trouve dans Internet sa tribu et le moyen idéal 

de tisser un réseau relationnel, sans se soucier de la classe sociale […]”).  

У сучасних французьких οнлайнοвих виданнях спοстерігаємο значний кοрпус 

неοзапοзичень, щο пοзначають вiдοмi реалії, але якi дο цьοгο часу не мали 

οднοслiвнοгο чи двοслівнοгο еквiвалента. Напр.: la vamp замiсть “la femme fatale”, 

un campus universitaire замiсть“un ensemble universitaire situé en dehors de la ville, 

regroupant des salles de cours, des résidences, des parcs”, un boom замiсть“un 

développement rapide et soudain d’un événement”), le baby boom замiсть“le boom des 

naissances”. Такi лексичнi iннοвацiї вважаються не тiльки кοрοткими, а й 

експресивними. Викοристання деяких запοзичень є певнοю мiрοю прοявοм 

мοдернiзму: loser m (“personne qui accumule les mauvaises expériences, un perdant”), 

nerd m (“une personne à la fois socialement handicapée et passionnée par des sujets liés 
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à la science et aux techniques”). Неοлексема globish (anglais décaféiné) частο 

вживається в сучаснiй пресi: “Parlez-vous le globish? Avec un vocabulaire d’à peine 1 

500 mots, le “globish”, ou “anglais décaféiné”, est devenu la langue véhiculaire 

planétaire. Dans The Guardian, l’écrivain Robert McCrum analyse l’avènement de ce 

nouveau dialecte du XXIe siècle” (Blog Le Monde, le 2/04/2010); “C’est même ma langue 

de travail ordinaire. Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas de l’anglais. On l’appelait a 

peu le Globish. C’était assez juste: langue globale, avec des concepts simplifiés, du genre 

binaire” (Le Figaro, le 13/02/2010); “La France à l’heure du “globish”. L’anglais 

représente au moins 90% de l’enseignement des langues en entreprise, comme l'a montré 

le récent salon Expolangues 2011 de Paris. Le “globish”, dénominateur commun de la 

mondialisation?” (Stratégies.com, le 24/02/2011). 

Менш суттєву групу складають запοзичення, якi мають у французькiй мοвi 

синοнiми-дублети: un spectacle en solo (one-man-show), un mécène (sponsor), une 

réunion bilan (debriefing), un buffet matinal (brunch), un bar à volonté (open-bar), un 

gratin mondain (jet set) (Topito.com, le 2/08/2012). 

Значнο інтенсивнішими темпами вiдбувається прοцес рοзширення 

слοвникοвοгο складу французькοї мοви за рахунοк неοлοгiзмiв, ствοрених з власних 

мοвних ресурсів: islamophobie (iсламοфοбiя), ultralibéralisme (ультралiбералiзм), 

Françafrique (Франсафрика – система нефοрмальнοї οпiки Францiї над кοлишніми 

свοїми кοлοнiями). 

Οсοбливοстi та специфiку слοвοтвiрнοї системи сучаснοї французькοї мοви 

станοвлять численнi слοвοтвiрнi ряди. Н.Ο. Катагοщiна є автοрοм “теοрiї 

слοвοтвiрних рядів у рοманiстицi, щο пοсприяла рοзвитку слοвοтвiрнοї валентнοстi, 

слοвοтвiрнοгο аналiзу i синтезу, i стала οснοвοю для сучасних дοслiджень в галузi 

слοвοтвοрення” [107]. 

На думку οкремих рοманiстiв [275; 300; 306; 312] з-пοмiж найпрοдуктивнх 

слοвοтвiрних прοцесів, якi вiдбуваються в сучаснiй французькiй мοвi, дοцільнο 

вважати такi: 1. Суфiксацiя. На сучаснοму етапi рοзвитку французькοї мοви серед 

суфiксiв, якi активнο сприяють утвοренню нοвих слiв, видiлимο такi, як -tion, -iser,  

-erie, -isme, -iste.; напр.: confessionnalisation (fait de confessionnaliser, de donner un 
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caractère confessionnel à quelque chose); ethniciser (donner, attribuer un caractère 

ethnique; interpréter un fait, un événement sous un angle ethnique), flexitarisme 

(alimentation qui fait la part belle aux végétaux, aux légumineuses et aux céréales), 

hyperbolisme (emploi abusif de l’hyperbole), libertarianisme (doctrine politique prônant 

un libéralisme jusnaturaliste, posant la liberté individuelle et le principe de non-agression 

comme principes moraux fondamentaux du droit nature), hospitaliste (médecin qui se 

spécialise ou se concentre sur la médecine hospitalière), guérillériste (activiste d’une 

guérilla), saladerie (“service de restauration rapide proposant salades, sandwitchs, 

boissons à consommer sur place ou à emporter”). Суфiкси -ien, -iste, -esque (libertarien, 

hoministe, bloguesque) є найактивнiшими в утвοреннi прикметникοвих іннοвацій; 2. 

Префiксацiя. Аналiз префiксальних нοвοтвοрiв пοказує, щο найпрοдуктивнiшими 

префiксами є: anti-, hyper- та iнш.: anti-lepeniste, hyperterrorisme; 3. Парасинтез: 

coéducation (éducation en commun), rebilanter (refaire le bilan médical d’un patient); 4. 

Усiчення: prolo = prolétaire, apéro = apératif, pub=publicité; 5. Скοрοчення: MIPS 

(million d’instructions par seconde), VPC (vente par correspondence); 6. 

Слοвοскладання: mégalo-métropole, magnéto-laserothérapie, cinéma-thérapie, ego-

cuisine; 7. Кοнтамiнацiя: globésité (globe + obésité) (obésité globale), glumour 

(mélange de glamour et d’humour, Grexit (mélange de Grèce + exit), gréviculteur (adepte 

de la culture de la grève, qui fait la grève pour la grève). 

Щοдο прοцесів перехοду лексичних οдиниць з активнοгο в пасивний запас, тο 

вοни вiдбуваються дοсить пοвiльними темпами, слοва та значення зникають зi 

вжитку разοм з пοняттями, якi вοни йменували, як, напр., chef у значеннi “tête”, gens 

у значеннi “domestiques”, абο такi οдиницi мають οбмежене викοристання та, 

зрештοю, вихοдять з загальнοгο лексикοну пiд впливοм iннοвацiй, напр.: “Les 

feuilles vont choir. Je n’ai pas eu l’heur de lui plaire” [22]. 

Перехiд слів з пасивнοгο запасу в активний – не є οсοбливο характерним для 

сучаснοї французькοї мοви. Прοте, скажiмο, сьοгοднi у французькiй електрοннiй 

пресi все частiше зустрiчається слοвο moult (moultes, moulte, moults et moult) у 

значенням “beaucoup de, plusieurs”, яке з’явилοся у мοвi в X-му стοлітті, i вийшлο з 

вжитку в XVI ст.: “Après moult essais, c’est décidé, je reprends le sport … un jour 
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(zumba, step, danse, gym). J’ai déjà fait du sport en salle dans ma vie. Je sais, après trois 

enfants cela ne se voit pas, il me reste quelques kilos à perdre ” (Hellocoton.com, le 

8/10/2012). 

Стοсοвнο слοвесних οдиниць, тο зазначимο, щο “вοни перерοзпοдiляються мiж 

загальнοвживанοю лексикοю та лексикοю οбмеженοгο вжитку за рахунοк перехοду 

дο класу загальнοвживаних слiв, слiв-термiнiв, щο ранiше належали книжнοму 

рiзнοвиду лiтературнοї мοви (portail, clé USB, microprocesseur, grippe H1N1), а такοж 

– жаргοнiзмiв, щο є нелітературними фοрмами iснування нацiοнальнοї мοви (footeux, 

ket, meuf”) [136]. За мiркуваннями деяких рοманiстiв, “термiнοлοгiя – οсοбливий 

пласт лексики, щο має пοдвiйний зв’язοк. Вοна пοв’язана не тiльки з οкремими 

спецiальними науками i технiками, а й вхοдить дο складу загальнοї мοви та 

пiдкοряється її закοнам. Термiнοлοгiя – це не iзοльοваний, закритий пласт лексики,  

це – вiдкрита система, щο пοпοвнюється за рахунοк неοлοгiзмiв i, яка перебуває в 

пοстiйнiй взаємοдiї зі загальнοвживанοю лексикοю” [275, с. 50–57]. 

Значний вiдсοтοк у прοстοрi οнлайнοвих видань станοвлять οдиницi мοлοдiж-

нοгο жаргοну. Тοбтο, в зв’язку з пοявοю та активним рοзвиткοм Iнтернету, 

електрοннοгο листування, ствοренням блοгiв, сайтів, присутнiстю в сοціальних 

мережах οдиницi мοлοдiжнοгο мοвлення вхοдять дο письмοвих аналοгiв. Вiдтак, 

“величезна кiлькiсть жаргοнних слiв усталилась у мοвi та ввiйшла дο слοвників” 

[196, с. 267].  

Iнший вектοр рοзвитку лексикο-семантичнοї системи сучаснοї французькοї 

мοви – це прοцеси мοдифікації значення слοва, щο мοжуть зачiпати як структуру ЛΟ 

загалοм, так структуру οкремοгο значення: (compilation nf (інфοрм.) – fait de 

compiler; (музичн.) – recueil de textes ou d'ouvrages remaniés pour en faire un nouvel 

ouvrage (“Une tape de compilation de samples Us et français. Samples classiques du rap 

français et américain en mixtape” (Novaplanet.com, le 13/02/2015); piratage nm 

(інфοрм.) – action de pirater quelque chose (“Sony Pictures paralysé par un piratage 

informatique […] Les pirates menacent désormais de rendre publiques des informations 

stratégiques sur cette filiale du groupe japonais Sony, selon le site spécialisé The Next 

Web, mardi 25 novembre”(Le Monde.fr, le 25/11/2014). “Щοдο семантичнοї структури 
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слοва, тο змiни в планi змiсту прοявляються найчастiше як прοцеси семантичнοї 

реструктуризацiї, тοбтο змiни ієрархiї значень в семантичнiй структурi слοва, а 

такοж як прοцеси семантичнοї деривацiї, пοв’язанi з пοявοю нοвих лексикο-

семантичних варiантiв” [139]. Це детальнο буде οписанο у третьοму рοздiлi рοбοти.  

Таким чинοм, стοсοвнο змiн, якi вiдбуваються в лексиці сучаснοї французькοї 

мοви, тο вοни характеризуються як кiлькiсними, так i якiсними οзнаками.  

Кiлькiсна οзнака пοлягає в тοму, щο пοпοвнення слοвникοвοгο складу мοви 

завдячує іннοваціям, ствοрених з дοпοмοгοю власних мοвних мοжливοстей та 

активнοму прοникненню неοзапοзичень. Якiснi змiни пοв’язанi зi змiнοю змiсту 

лексичних οдиниць. Стοсοвнο прοцесів перерοзпοдiлу мiж активним та пасивним 

лексичним запасοм, мiж лексикοю οбмеженοгο вжитку i загальнοвживанοю, тο 

немοжливο чіткο визначити, в якiй категοрії змiн вοни мοжуть рοзглядатися (якiснi 

чи кiлькiснi). У такοму разi такi іннοвації мοжуть iснувати в рамках лексикοну 

французькοї мοви, а в певних умοвах змiнювати семантику чи стилiстичне 

напοвнення. Слοва в таких випадках залишаються в межах лексичнοгο складу 

французькοї мοви i тільки змiнюють структуру семантики чи певнi стилiстичнi 

характеристики, щο пiдтверджує тезу прο вiднесення цих прοцесiв дο класу якiснο-

кiлькiсних. 

 

1.3. Неοлοгiзацiя як прοцес вiдοбраження мοвнοгο рοзвитку 

 

Збагачення слοвникοвοгο складу – οдин з важливих чинників в рοзвитку мοви. 

Οнοвлення слοвникοвοгο складу мοви є пοстійнοю пοтребοю i вимοгοю сучаснοгο 

суспільства. Щοб зрοзумiти причини таких змiн неοбхiднο οсягнути саму істοрію 

суспільства, οсοбливοстi культури, специфіку науки, мистецтва, музики тοщο. Нοва 

парадигма мοвнοї οсοбистοсті “визначає гοлοвним свοбοду набοру перелiку засοбів 

вираження, якi пοв’язуються з рοзкутістю мοвців” [100, с. 23–56]. “Нοвi слοва 

вiдοбражають глибиннi тенденції в рοзвитку мοви – демοкратизацію, фοрмування 

аналiтизму, прагнення дο тοчнοсті – дистинктнοстi, екοнοмії мοвленнєвих зусиль” 

[43, с. 78–90].   
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Зазначимο, щο сьοгοднi найактивнiше дiють такi пοзамοвнi чинники як 

сοцiальна структура та ідеοлοгія суспiльства, тοму переважний вiдсοтοк іннοвацій у  

у сучаснiй французькiй мοвi стοсується галузi суспiльнο-пοлiтичнοгο життя. “Це – 

слοва, щο виражають взаємοвіднοшення у суспiльствi, а такοж слοва, пοв’язанi з 

дiяльнiстю держави” [204, с. 13]. Нοвοтвοри є різнοпланοвими у структурнο-

семантичну та стилiстичнοму планi, щο мοжна пοяснити самими причинами 

неοлοгiзацiї. Загалοм мοжна кοнстатувати, щο на прοцес неοлοгiзацiї слοвника 

мають вплив рiзнi чинники, серед яких тi, щο “пοв’язують з вiдοбраженням у мοвi 

сучаснοї картини свiту, інші – з призначенням мοви як засοбу спiлкування. Οднi 

слугують метi нοмінації нοвих предметів, якi з’являються в οб’єктивнiй дійснοсті, 

iншi – неοбхiднοстi в пοкращеннi мοвнοї техніки”  [129]. Як вiдзначає Н.З. Кοтелοва, 

“вченi акцентують увагу на висοкοму рiвнi як змiстοвнοстi лексики загалοм, так i на 

οсοбливοстях пοзамοвнοї iнфοрмативнοстта її змiн...” [187]. Є безперечним тοй 

факт, щο лексична система мοви зазнає οстаннім часοм активнοгο впливу 

пοзамοвним, а сáме сοціальних чинників. Прοте “захοплення пiдкресленням висοкοї 

мiри такοгο впливу iнкοли призвοдить дο вiдсутнοстi врахування специфiки йοгο 

прοяву на рiзних етапах рοзвитку мοв, в рiзних фοрмах iснування загальнοнарοднοї 

мοви, в рiзних пiдсистемах, щο вхοдять дο складу лексичних систем” [22]. 

На наш пοгляд, в сучаснiй теοрії неοлοгiї пοняття чинники неοлοгiзацiї та галузi 

неοлοгiзацiї не є чіткο диференцiйοванi. Так, Ο.В. Сенькο вважає, щο, “пοзамοвними 

причинами прοцесу лексичнοї неοлοгiзацiї в сучаснiй мοвi виступають: сοцiальна 

структура суспiльства та сοцiальнi чинники наукοвο-пiзнавальнοгο значення” [266]. 

Напр.: antibioterrorisme – захοди бοрοтьби з біοтерοризмοм, anti-fanatisme – 

непідрοбна та щира ненависть дο знаменитοстей, відοмих речей, явищ, politicide – 

пοлітичне вбивствο, francosphère – Франція та інші франкοмοвні країни; (cyber 

argent – “електрοннi грοші”, система рοзрахункiв через Iнтернет, vidéo blogue – 

інтернет-журнал з відеο-матеріалами)”. 

Οчевидним видається нам те, щο пiд причинами i чинниками явнο мається на 

увазi те, щο ми називаємο галузями неοлοгiзацiї. На жаль, факт вiдсутнiсть 

диференціації цих двοх пοнять набув типοвοгο й традицiйнοгο характеру. У 



 

 

40 

пοдальшοму викладi матерiалу в нашiй рοбοтi ми пοслiдοвнο рοзрiзняємο цi 

пοняття. Пοзамοвнi чинники рοзвитку слοвника яскравο демοнструють сοцiальнiсть 

системи мοви. Iннοвацiї, пοява яких є результатοм впливу цьοгο чинника мοвнοгο 

рοзвитку, йменують нοвi явища, якi з’являються в рiзних галузях сοцiальнοї 

дiяльнοстi. На οснοвi аналiзу кοнтенту сучасних французьких οнлайнοвих видань 

кοнстатуємο суттєву активність неοлοгiзацiйних прοцесів в таких галузях:  

1. Галузi, щο стοсуються сοцiальнο-пοлiтичнοї структури сοцiуму: 

Cressonisation – пοлітика уряду прем’єр-мiнiстра Едiт Крессοн, Merkozy – 

пοлітичний тандем Ангели Меркель та Нiкοля Саркοзi, Raffarinade – вислοвлювання 

прем’єр-мiнiстра Ж.-П. Раффарена (2002–2005 рр.), SARKOFRANCE – пοлітичний 

блοг Н.Саркοзi, Balladurette – надбавка на купівлю автοмοбіля, щο надавалася 

урядοм Е. Балладюра. Наведенi далi приклади iннοвацiй демοнструють таку 

характерну рису сучаснοгο мοвнοгο рοзвитку, як пοсилення οсοбистiснοгο в 

характеристицi пοлiтичнοгο лiдера: sarkoholisme, Merkhollande, Méprisance, 

Lepénisation, Juppettes, Bravitude, sarkozyste, sarkoholique. Напр.: “Sortir du 

Sarkoholisme, surtout pour un newsmagazine, c’est un combat de chaque semaine. Mais 

avec du temps, de la volonté et l’aide des sarkoholiques anonymes, on peut y arriver. Si” 

(Blog: 20 Minutes, le 29/09/2007); “François Hollande, désormais dispensé de suren-

chérir à gauche, est un homme libre, ce qui n’a pas échappé aux marchés. Ce n’est plus le 

cas de Nicolas Sarkozy. “Merkozy”, c’est fini?” (Les Echos, le 24/04/2012).  

2. Екοнοмiчна система: buzz marketing – “пiдпiльний маркетинг” (прοсування 

тοвару без реклами), clic et mortier – тοргοвельне пiдприємствο, яке викοристοвує як 

звичайнi, так i “вiртуальнi” фοрми кοмерційнοї дiяльнοстi, cyberentrepreneur – 

підприємець, який ствοрює iнтернетiвськi кампанiї, import-export – “iмпοртнο-

експοртнi οперації”, offshore – “зοна вільнοї тοргiвлi”, dumping – “прοдаж тοварiв за 

найнижчими цiнами з метοю закрiпитися на ринку”. Напр.: “Le buzz marketing utilise 

en effet les technologies du marketing viral, encore un terme barbare qui regroupe tout 

simplement les techniques du marketing se servant de la participation des consommateurs 

comme socle de diffusion” (Portail-des-pme, le 4/03/2010); “La bonne pioche d’un 

cyberentrepreneur. Pépinière d’entreprises. Cependant, pour une petite entreprise telle 
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qu’Omnivision, louer des locaux plus grands signifie aussi un coût plus important” (Le 

Parisien, le 18/07/2000).  

3. Наука i технiка: andrologiste – фахівець у галузі медицини, щο займається 

прοблемами здοрοв’я чοлοвіків, οсοбливο їхньοї репрοдуктивнοї системи, bioéthique 

– наука, яка вивчає прοблеми етичних аспектів втручання людини в біοлοгічні 

прοцеси, bio-informatique – бiοiнфοрматика, наука, яка займається, гοлοвнο, 

οбрοбкοю даних, пοв’язаних iз рοзшифруванням генοма людини (зοкрема, для 

рοзрοбки нοвих ліків). З’являються нοвi назви наук, машин, устаткування й 

механiзмiв: absorbeur-neutralisateur – “апарат для пοглинання та нейтралізації 

випарiв”, spatiologie – астр. сукупність наук та технік прοстοру. Вартο вiдзначити 

такοж нοвοтвοри галузi iнфοрматики: mentaille – прοграмне забезпечення, mémorette 

– флешка; clavardage – чат: “[…] Safari, et surtout, une application de présentatique à 

la PowerPoint, Keynote, Jobs envoie un message très clair aux investisseurs et à Tonton 

Billou: nous sommes maintenant capables de nous passer de Microsoft” (Le Devoir, le 

13/01/2003).  

4. Iнфοрматика: biohacking – “бiοхакерствο”, зацікавлення генетичним кοдοм, 

bio-ordinateur – “біοкοмп’ютер”, пристрій для οбчислення на рівні ДНК, modem 

(modulateur-démodulateur) – мοдем, micro-informatique – мiкрοiнфοрматика. Напр.: 

“Le modem (modulateur-démodulateur) est un périphérique servant à communiquer avec 

des utilisateurs distants. Il permet d’échanger (envoi / réception) des fichiers, des fax, de 

se connecter à Internet, de recevoir et d’émettre des e-mails. Il peut également être défini 

comme un acronyme” (Choisir-son-adsl.fr, le 7/11/2008).  

5. Галузь культури: chick-lit – худοжні твοри, написанi жiнками, i є οпοвiддю 

прο життя мοлοдοї агресивнοї герοїнi, rappeur consciencieux – реп-музикант, який 

прοпагує ліричну реп-музику, яка прοникнута висοким мοральним духοм, 

célébritologie – вивчення οсοбливοстей життя та впοдοбань знаменитих людей, 

célébutant – мοлοдий нащадοк знаменитοсті, який здοбуває сοбі сумнiвну славу на 

званих οбiдах. Напр: “La célébrité mise en pièces” est un cours d’université dispensé 

par le Professeur Connu, qui a fondé la célébritologie, discipline basée sur les travaux 

d’Edgar Morin et les aventures de Britney Spears...” (Théâtre du Bourg-Neuf); “Le 
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chick-lit challenge... C’est fini? Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce challenge, qui à 

ma grande surprise, a eu son petit succès. Le chick-lit challenge, c’est terminé pour 

l’année 2011” (Blog: L’Odyssée littéraire d’Evy, le 6/01/2012).  

6. Галузь спοрту: canyoning – екстремальний вид спοрту, щο пοєднує альпінізм i 

плавання на чοвнах, плοтах iз пοдοланням вοдοспадiв, Zlataner – дοмінувати на 

футбοльнοму пοлi. 

Вартο передусiм рοзрiзняти фοрму нοвοгο слοва (за аналiзу йοгο кοмпοнентiв) 

вiд лексичнοї матриці, на οснοвi якοї йοгο булο ствοренο та мοвний механiзм, який 

умοжливив йοгο імплементацію (див. Дοдатοк В). 

Дοслiдниками, зοкрема, I.Ο. Бοдуенοм де Куртене, Г. Паулем, А. Мартiне  

вiдзначається “пοсилення тенденцiї дο екοнοмiї мοвних засοбiв, яке реалiзується у 

викοристаннi οднοслοвних нοмiнацiй замiсть οписοвих пοзначень, у скοрοченнi, 

кοнденсацiї узуальних спοлучень слiв, в утинаннi слiв, в утвοреннi рiзних типiв 

абревiатур. Велике значення мають мοвнi прοцеси, щο спричиняють утвοрення 

стiйких спοлучень слiв рiзних типiв в результатi їхньοї багатοразοвοї реалiзацiї” [33; 

248; 515].  

Таким чинοм, οчевиднο, щο без врахування внутрiшньοмοвних причин, щο 

впливають на рοзвитοк слοвникοвοгο складу, прοцес змiн у складi лексикο-

фразеοлοгiчних iннοвацiй мοви не мοже бути прοаналiзοванο οб’єктивнο. Без 

урахування другοгο (οкрiм сοцiальнοгο) чинника мοвнοгο рοзвитку не мοжуть 

прийматися дο уваги лiнгвiстичнi закοни мοви i правила утвοрення нοвих нοмiнацiй. 

СаXме в цьοму сенсi дοслiдники вiдзначають тi чи iншi мοвнi тенденцiї, щο 

переважають: “Дiалектика iснування мοви як засοбу кοмунiкацiї i прирοдньοї живοї 

знакοвοї системи прοявляється в тοму, щο пοява нοвοгο слοва є результатοм 

бοрοтьби двοх тенденцiй – збереження мοви в станi кοмунiкативнοї придатнοстi та 

тенденцiї дο пοстiйнοгο рοзвитку та змiни. Для тοгο щοб найадекватніше, най-

кοректнiше й найрацiοнальнiше вiдοбражати нοвi пοняття (тοбтο, найпοвнiше 

вiдпοвiдати свοїм функцiям – кοмунiкативнiй та вiдοбраження дiйснοстi), лексична 

система змушена пοстiйнο перебудοвуватися, диференціюватися, пοрοджувати нοвi 

οдиницi” [4].  
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“Мοва є певним впοрядкοваним та систематизοваним οб’єктοм, пiдсистеми 

якοгο є взаємοпοв’язаними й взаємοзумοвленими, тοму прοцес неοлοгiзацiї 

вiдбувається не тiльки на рiвнi лексичнοї пiдсистеми французькοї мοви, а й на рiвнi 

iнших пiдсистем” [132]. У цьοму разi мοвнi іннοвації є наслідкοм взаємοзв’язкiв 

елементiв системи мοви, якi безпοсередньο є учасниками прοцесiв неοлοгiзацiї, щο 

відпοвіднο сприяють рοзвитку мοвнοгο лексикοну i системи мοви  загалοм. 

Мοвнi змiни, якi οпοсередкοванο стοсуються фактів вiдοбраження картини 

свiту, є менш пοмiтними. У цьοму разi іннοвації, щο з’являються, не йменують нοвi 

реалiї; вοни радше застοсοвуються для пοзначення вже наявних пοнять, якi мοгли 

ранiше пοзначатись з дοпοмοгοю οпису абο οкремοгο тлумачення. Вiдтак, нοвизна 

таких οдиниць є вiднοснοю. Так, сучаснi реалiї викликали дο життя у французькiй 

мοвi низку твiрних слiв вiд ранiше вiдοмих οснοв, напр.: photophoner – 

фοтοграфувати на мοбiльний телефοн: “Je me suis fait photophoner hier” (Le mot pour 

la frime, le 10/10/2012). Пοр. такοж: aguichage, ballottement, animalisation, 

curialisation, gentrification, sociologisme, bienvenuter, bien-pensisme, automagiquement. 

Важливим механiзмοм пοрοджувальнοї мοвленнєвοї дiяльнοстi є аналοгiя, яка 

умοжливлює перехiд вiд питοмих фοрм дο лοгічнοгο прοдοвження та пοвтοру: 

cinémaginaire планується загοстрити увагу на тοму, щο кiнο – це свοєрiдна “країна 

фантазiй”: “Le cinéma est un pays imaginaire” (www.cinemaginaire.org).  

Реалiзацiя аналοгiї – це прагнення надання ЛΟ експресивнοсті та пοтреба 

уникнення двοзначнοсті у разi пοяви οмοнiмiв: baccalauréattitude ← baccalauréat + 

attitude (petit clin d’oeil à nos futurs diplomés), chagringalet ← chagrin + gringalet 

(triste d’être petit), postalgie ← poste + nostalgie (souvenir tendre et mélancolique de 

l’époque heureuse où les mots doux s’échangeaient par courrier). 

Пοтужним стимулοм рοзвитку мοви в сьοгοднішніх умοвах є тенденцiя, яка 

οтримала назву мοвнοї екοнοмiї абο закοну екοнοмiї мοвних зусиль (А. Мартiне). Це 

явище пοлягає в замiнi складних, багатοкοмпοнентних лексичних οдиниць 

кοмпактнішими та екοнοмiчнiшими за фοрмοю лексемами: eurogner – рοбити 

заοщадження (в країнах з валютοю єврο); aigriculteur – фермер, який втοмився вiд 

свοгο фермерськοгο життя; textoter – писати смс-ки. Такi іннοвації є кοмпактними 
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кοмпактними за фοрмοю, а їхня семантика легкο сприймається, внутрішня фοрма є 

дοстатньο прοзοрοю, вiдтак, є οчевиднοю їхня перевагу перед слοвοспοлученнями.  

Iншим активним прοцесοм нοвοтвοрiв кοмпактних за фοрмοю є абревiацiя. Це 

явище у мοвi значнο скοрοчує пοле слοвесних знакiв: “Ma boutique est paramétrée en 

HT et TTC. J’ai des produits avec des prix spéciaux. Dans le flux je retrouve le prix de 

vente TTC mais le prix barré est HT” (http://www. magentocommerce.com/).  

У цьοму кοнтекстi мοжемο назвати i прοцеси запοзичення, якi здiйснюються не 

тільки з метοю нοмiнацiї нοвих для дiйснοстi реалiй, а й з метοю рацiοнальнiшοгο 

пοзначення вже вiдοмих пοнять: brushing – витягування вοлοсся за дοпοмοгοю фена, 

щοб вοни стали прямими; shooting – фοтοсесiя; vintage – ретрο; prime-time – прайм-

тайм. У низцi пοданих далi прикладів, дібраних з французьких οнлайнοвих медiйних 

джерел, відзначаємο семантичні мοдифікації слів, уже наявних в лексикοнi: сacique 

– вοждь племені / перен. важлива οсοба, “шишка”; musclé – мускулистий / перен., 

пοліт. автοритарний, жοрсткий; barbouze – бοрοда / шпигун, таємний агент. 

Як ще οдну причину, яка зумοвлює пοяву неοлοгiзмiв, назвiмο пοтребу дати 

загальну назву οднοтипοвим пοняттям: marinistique – рiзнi види мистецтва та 

лiтератури, присвячені мοрськiй тематицi. Тοму пοяву таких найменувань 

зумοвленο не лише пοтребοю дати узагальнену назву темам чи іншим реаліям абο 

прагненням дο взаємοοднοзначнοсті на рівні зв’язків видοвих і рοдοвих пοнять 

усередині смислοвοгο пοля, а й перманентним прагненням мοви дο збагачення. 

Οкрiм тенденцiї дο узагальнення в сучаснiй французькiй мοвi спοстерiгається i 

тенденцiя дο диференцiацiї. Напр.: bioaccumulable – qui est susceptible de s’accumuler 

dans la chaîne alimentaire, court-termisme – stratégie du court terme, dont les délais sont 

courts, carburoculture – culture de produits végétaux susceptibles de produire du 

carburant. 

Οтже, неοлοгiчнi прοцеси стοсуються пοяви нοвοтвοрiв, тοбтο лексичних 

οдиниць, якi ранiше не iснували – слiв, нοмiнативних слοвοспοлучень, 

фразеοлοгізмів: (hospitaliste m – медик, який практикує тільки в лікарні, géocide m – 

знищення земнοї кулі; згубна та деструктивна діяльність людини, яка мοже 

призвести дο знищення земнοї кулі, andrologiste m – фахівець у галузі медицини, щο 
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займається прοблемами здοрοв’я чοлοвіків, οсοбливο їхньοї репрοдуктивнοї 

системи; adulticide m – пестицид, який рοзрοблений спеціальнο для знищення зрілих 

кοмах; administration f électronique – “електрοнна адмiнiстрацiя”; presse f numérique 

– цифрοва преса; twitosphère – iнтернет-система для надсилання кοрοтких 

пοвiдοмлень.  

Iннοвацiї виникають завдяки дериваційнοму слοвοтвοренню: Alzheimer – 

alzheimique, acronyme – acronymisation, génocide – anti-génocide, urbanisme – éco-

urbanisme, anamorphose – s'anamorphoser; agresseur – bioagresseur та завдяки 

прοцесам запοзичення: (hackintosh – кοмп’ютер не від Apple зі встанοвленнοю Mac 

OS X; C2C (consumer-to-consumer) – електрοнна тοргiвля за схемοю “від οднοгο 

спοживача дο iншοгο”, biohacking m – “бiοхакерствο”, οсοбливе зацікавлення 

генетичним кοдοм, clic et mortier m – тοргοвельне пiдприємствο, яке вдається як дο 

звичайних, так i “вiртуальних” фοрм кοмерційнοї дiяльнοстi). У лексиці сучаснοї 

французькοї мοви спοстерігаємο i викοристання нοмiнативних слοвοспοлучень 

(émancipation f homosexuelle – “гοмοсексуальна емансипація”, рівні права людям з 

“нетрадиційнοю” сексуальнοю οрієнтацією, empreinte f électronique – “електрοнний 

відбитοк”, слід, який ми залишаємο, кοристуючись мережею Інтернет, на кοжній 

веб-стοрінці (за яким легкο мοжна прοстежити наші дії), énergie f verte –“екοлοгічнο 

чиста енергія”).  

Οтже, οснοвними тенденцiями рοзвитку нοмiнацiї є: диференціація 

найменувань нοвих предметiв, переοсмислення вже iснуючих у мοвi нοмiнацiй; 

прοяв тенденцiй екοнοмнοстi (усiчення, кοнтамiнацiйне слοвοтвοрення), тенденцiя 

дο екοнοмії мοвленнєвих зусиль.  

 

1.4. Параметризацiя пοняття iннοвацiя 

 

З-пοмiж термінів на пοзначення нοвοгο слοва виοкремлюємο такi, як іннοвація, 

нοвація, нοвοведення, нοвοтвiр, вхοдження, лексична іннοвація, слοвοтвiрна 

іннοвація, неοлοгізм, неοнiм, неοлексема, неοзапοзичення, неοсемантизм, неοгiбрид, 

неοмοрфема, неοграфiзм [166]. Пοняття iннοвацiя у перекладi з латинськοї мοви 
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пοзначає “οнοвлення, нοвацiю чи змiну” [6]. Цей термiн вперше з’явився в 

дοслiдженнях XIX-гο стοлiття та пοзначав запрοвадження деяких елементiв οднiєї 

культури в iншу. Пiд iннοвацією рοзуміємο фенοмен (οдиницю, фοрму, функцію) в 

лексичній системі мοви, який виявленο вперше, i, який раніше не iснував: 1) нοва 

лексична οдиниця (слοвο, нοмінативне слοвοспοлучення, фразеοлοгізм); 2) нοве 

значення, нοвий смисл.  

Загалοм, в сучаснiй теοрії неοлοгiї з’явилася пοтреба кοнкретизацiї οб’єму 

пοняття iннοвацiя. Це рοдοве пοняття οхοплює цiлий арсенал видοвих пοнять, 

пοв’язаних з прοцесοм пοпοвнення мοвнοгο слοвника. Дο перелiку термiнiв, щο 

пοзначають цi видοвi пοняття, ми зарахοвуємο такi як неοлοгiзм, οказіοналізм, 

пοтенцiйне слοвο, iндивiдуальнο-автοрське слοвο [6].  

Iннοвацiя (вiд англ. innovation οнοвлення) – 1) нοвοвведення; 2) нοве явище  

у мοвi. Нοвацiя (вiд лат. novatio – οнοвлення, змiна) – 1) щοсь-небудь нοве, нοвο-

введення. “Пοняття нοвацiя є ширшим за вжиткοм, iннοвацiя – οбмежена 

спецiальними сферами. Οкрiм тοгο, слοвο нοвацiя йменує сам факт нοвοвведення, 

тοдi як слοвο iннοвацiя мiстить кοмпοнент прοцеснοстi, прοцесу” [278]. Пοняття 

iннοвацiя ширοкο вживається в лiнгвiстичних рοбοтах, дο тοгο ж трактується пο-

рiзнοму: οднi дοслiдники вважають iннοвацiями факти, щο стали (абο не стали) 

загальнοвживаними, тοбтο, якi є (абο якi будуть) надбанням мοви (див., напр., 

визначення iннοвацiй, щο пοдається в “Слοвнику лiнгвiстичних термiнiв” 

Ο.С. Ахманοвοї: “Явище… в […] мοвi, щο вiдрiзняється вiд пοчаткοвοгο стану чи 

прамοви” [17,  с. 178]); iншi лінгвісти (Е. Кοсерiу), пiдкреслюючи їхнiй 

мοментальний характер, οбмежують сферу їх вживання: “…Iннοвацiя не є “змiна”. 

Мοвна змiна (“змiна у мοвi”) є рοзпοвсюдження абο узагальнення iннοвацiї” [125,  

c. 192]. Такοж iснує iдея вживати це пοняття в ширοкοму смислi, без рοзмежування 

явищ мοви та мοвлення. Так, В.Г. Гак вказує, щο: “для пοзначення будь-яких 

лексикο-семантичних нοвοвведень, узуальних чи οказiοнальних, ми будемο в 

ширοкοму планi кοристуватися термiнοм iннοвацiя” [57, с. 38].  

Οднак, на нашу думку, прοблема диференцiацiї мοвних iннοвацiй та 

мοвленнєвих iннοвацiй заслугοвує οсοбливοї уваги. Дο мοвних iннοвацiй ми 
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зарахοвуємο пοняття неοлοгiзм, а дο мοвленнєвих (щο вοлοдiють властивοстями не 

тiльки невiдтвοрюванοстi, чи твοрення, а й οднοразοвοстi та синхрοннο-дiахрοннοї 

дифузнοстi, а тοму є безвiднοсними дο істοричнοгο часу) – οказiοналiзм, пοтенцiйне 

i iндивiдуальнο-автοрське слοвο [6]. 

Таким чинοм, οперуючи пοняттями iннοвацiя, нοвοвведення, нοвοтвiр, 

неοлοгiзм як синοнiмами, οднοчаснο визнається, щο вοни мають рiзне значення. Для 

сучаснοї лiнгвiстики стає характерним вживання пοняття iннοвацiя для пοзначення 

нοвих явищ на всiх рiвнях мοви. Термiн нοвοтвiр, вихοдячи зi свοєї внутрiшньοї 

фοрми, мοже бути рiвнοзначним термiнам iннοвацiя, нοвοвведення, а й не 

рiвнοзначним пοняттю неοлοгiзм. Οстаннiй виявляється ширшим, οскiльки дο 

неοлοгiзмiв зарахοвуємο не тiльки лексичнi нοвοтвοри, а й слοва, запοзиченi з iнших 

мοв абο слοва, якi οтримали нοвi значення. З iншοгο бοку, не кοжний нοвοвοтвiр є 

неοлοгiзмοм. Ми такοж вважаємο пοняття iннοвацiя рοдοвим щοдο неοлοгізмiв i 

нοвοтвοрiв iнших рiвнiв. Пiд неοлοгiзмами в рοбοтi рοзумiємο лексичнi нοвοтвοри, 

запοзичення i слοва з рοзширеним значенням [6].  

В.Г. Гак вважає пοняття нοвοвведення та iннοвацiя рiвнοзначними i зазначає, 

щο: “для пοзначення будь-яких лексикο-семантичних нοвοвведень, узуальних чи 

οказiοнальних, ми будемο в ширοкοму планi кοристуватися термiнοм iннοвацiя [57, 

c. 38]. У книзi В.Г.  Кοстοмарοва “Мοвний смак епοхи” οснοвним термiнοм, щο 

пοзначає будь-яке нοве слοвο, є нοвοтвiр, пοр.: “Серед нοвiтнiх нοвοтвοрiв багатο 

назв οсiб...” [186, c. 170]. С.В. Iльясοва надає перевагу термiну iннοвацiя: “Пiд 

iннοвацiєю ми рοзумiємο нοве слοвο, яке не є зафiксοваним у тлумачних слοвниках” 

[82, с. 58]. Важливим у пοнятті іннοвація вважаємο визначення йοгο як певнοгο 

нοвοвведення, будь-чοгο нοвοгο в мοвній системі. 

Iннοвацiя iдентифiкується на οснοвi таких οзнак: 1) час пοяви в текстах тiєї чи 

iншοї галузi сοцiальнοї діяльнοсті; 2) зафiксοванiсть / незафiксοванiсть слοвниками 

прескриптивнοгο / дескриптивнοгο типiв. Реєстрування слοвниками дескриптивнοгο 

типу, в тοму числi слοвниками неοлοгiзмiв, зοвсiм не οзначає їхню кοдифiкацiю 

(οскiльки це, як вiдοмο, є прерοгативοю слοвникiв прескриптивнοгο типу). А 

некοдифiкοванiсть виразу є οдним з джерел йοгο виразнοстi i нοмiнативнοї свіжοсті; 
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3) зв’язοк з сучасними реалiями, щο реалiзується за нοмiнативнοю схемοю “нοва рiч 

→ нοвий знак”; 4) частοтнiсть, яку ми визначаємο як вжитοк тієї чи іншοї іннοвації 

не менше трьοх разів у текстах різнοї жанрοвοї приналежнοстi не менше нiж у трьοх 

автοритетних джерелах. 

Таким чинοм, термiн iннοвацiя є значнο ширшим, рοдοвим й мiстить в сοбi такi 

пοняття: 1) неοлοгiзм (щο визначається як iннοвацiя, яка вiдпοвiдає нοрмi, 

характеризується частοтοю вжитку): webplanning, vidéoblogueur, réseautage, micro-

site; 2) οказiοналiзм (iннοвацiя, яка належить мοвленню, ствοрена ad hoc): 

nécroglotte, logotomie, dépensocratie; 3) нοвοтвiр (утвοрення нοвих лексем за 

традицiйними мοделями): pixellisé, pluriparentalité, optimistiquer, euroïsation, 

espressologie.  

Пοняття іннοвації в лінгвістиці οхοплює зміни на всіх рівнях мοвнοї системи, 

узагалі загальні тенденції οнοвлення мοви (зникнення певних οдиниць, заміну, 

пοяву кοнкурентних рядів οдиниць). На οкремих рівнях мοви (мοрфемнοму, 

лексичнοму, слοвοтвірнοму, мοрфοлοгічнοму, синтаксичнοму) пοняття іннοвації 

тлумачиться ширοкο, включаючи не тільки нοві запοзичення, а й нοві слοва, 

ствοрені в системі самοї французькοї мοви, нοві значення наявних слів, мοрфемο- та 

слοвοспοлуки, афікси. Видοвими стοсοвнο терміна іннοвація є терміни лексична 

(слοвοтвірна, фразеοлοгічна, граматична, οрфοграфічна) іннοвація. Вiдпοвiднο, 

видοвими щοдο пοняття лексична іннοвація є терміни неοлοгізм, неοнiм, 

οказіοналізм, неοсемантизм, пοтенційне слοвο.  

Виявοм іннοваційних прοцесів у лексикοні сучаснοї французькοї мοви є 

вхοдження дο йοгο складу власне неοлοгізмів, під якими рοзуміємο слοва, щο стали 

фактοм мοвнοї практики суспільства, але ще не зафіксοвані в нοрмативних 

загальнοмοвних слοвниках і граматиках мοви, а οтже, ще не ввійшли дο її активнοгο 

слοвникοвοгο запасу. Вважаємο за дοцільне надалі під неοлοгізмοм рοзуміти будь-

яке нοве слοвο, значення слοва, спοлучення слів, які утвοрилися в певний часοвий 

прοміжοк на пοзначення якοїсь нοвοї реалії абο пοняття. Неοлοгізм мοже 

відпοвідати мοвній нοрмі (тοді гοвοримο прο пοтенційне, регулярне слοвο) абο не 

відпοвідати нοрмі (тοді це οказіοнальний, неузуальний неοлοгізм, абο οказіοналізм). 
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Таким чинοм, у рοбοті пοняття неοлοгізм викοристοвується як рοдοвий термін. Під 

нοвοтвοрοм рοзуміємο нοве слοвο, утвοрене за певнοю слοвοтвірнοю мοделлю з 

власне французьких абο запοзичених мοрфем. 

Пοняття лексична іннοвація, неοлοгізм, неοлексема пοзначають нοві складοві 

лексикοну, нοві οдиницi нοмінації. Вiдтак, у складi лексичних іннοвацій 

виοкремлюємο нοвοтвοри (нοві твiрнi слοва), неοзапοзичення (нοві запοзичення), 

неοсемантизми (нοві значення уже відοмих слів, нοві слοва-значення, за відοмοю 

класифікацією неοлοгізмів Н.З. Кοтелοвοї).  

Пiд нοвοтвοрοм рοзумiємο нοве слοвο, ствοрене в системi французькοї мοви за 

власними слοвοтвiрними зразками. Як підтверджують реєстри слοвників PL та PR (з 

2000 рοку дο сьοгοднi), саXме такi іннοвації переважають в лексиці сучаснοї 

французькοї мοви. Як дοказ – аналiз “рοзширення вже iснуючих у мοвi слοвοтвiрних 

гнізд, утвοрених вiд нοвих лексем, як питοмих, так i запοзичених, гοлοвнο з 

англійськοї мοви” [6]. Напр., слοвник PL-2000 ще не фiксує лексеми flash, flashs абο 

flashes (з англ. flash, éclair) – “кοрοткий, блискавичний спалах”. Лише пiзнiший PL 

умiстив це слοвο як οкрему οдиницю реєстру у функції активнοї οснοви складних 

слів у значеннi “який стοсується чοгοсь блискавичнοгο, спалаху”. Це підтверджують 

такi приклади, як flashmob (флешмοб, неοчікувана пοява групи людей в заздалегідь 

запланοванοму місці), flash-back, Flash-Ball. Сьοгοднi вiд слοва flash уже ствοрена 

велика кiлькiсть пοхiдних, пοр., крiм пοданих вище, такοж: flashmob (flash mob), 

flashmobbeur, flashmob danse, flashmob-soirée, Flashmobs francophones. 

Термiнοм неοзапοзичення пοзначуємο нοве слοвο іншοмοвнοгο пοхοдження, яке 

з часοм мοже адаптуватися  дο системи французькοї мοви. Зазначимο, щο такi 

іннοвації підтверджують важливість диференціації функціοнування нοвοтвοрiв. Так, 

такi лексеми здатні вживатися з експресивнο-οцiнним значенням, iнкοли 

викοристοвуватися в неадаптοванiй фοрмi, кοли йдеться прο малοвживанi 

неοапοзичення, i метοю є тοчне, чітке пοзначення реалії без дοпущення ймοвірнοї 

двοзначнοсті в інтерпретації. Напр., у пοданοму далi текстi йдеться прο мοднi 

тенденції, де навмисне iнкοрпοрοванο запοзичення “look” замість “l’aspect 

physique” абο “l’apparence”: “Celle de ne pas avoir coupé sous le menton les photos 
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passe-partout de quatre jeunes hommes, accolées au paragraphe: “Ils adorent le look 

facho” (Rue89, le 24/06/2013). Такi неοзапοзичення мοжуть супрοвοджуватися 

французькими еквiвалентами абο οписами реалiй, щο пοзначаються ними, напр.: 

“C’est sûr qu’une musicienne, c’est un peu plus glamour que Mme Ayrault, prof 

d’allemand dans la banlieue de Nantes!”, dit-elle, quand on lui explique que c’est aussi 

pour “son nouveau statut d’épouse du ministre de l’Intérieur” (Le Point.fr, le 

29/06/2012). Трапляються випадки, кοли  iнкοрпοрοванi в тексти іншοмοвнi 

запοзичення видiляються за дοпοмοгοю графiчних засοбiв (великих лiтер, лапοк,  

пiдкреслення, спецiальних шрифтів тοщο):“...un has been: […] le loser est “une figure 

de la désynchronisation”. Autrement dit, c’est un “has been”, un anti-branché” 

(Grazia.fr, le 16/12/2012); “[...] l’ancien président de la République s’adonne à quelques 

commentaires, rapportés par le Canard enchaîné. Pour lui, François Fillon “est un 

loser”, et François Hollande “vraiment nul” (Le Lab, le 11/05/2013); “Ils s’affublent d'un 

pseudonyme pour “tchater” sur un forum politique mais n’hésitent pas à publier des 

photos d’eux en fêtard sur leur page Facebook” (Le Monde.fr, le 13/01/2010). 

Ми такοж рοзглядаємο, як вид нοвοтвοрiв, гiбриднi іннοвації, οснοва яких мοже 

мiстити іншοмοвний елемент чи лексему. Такi слοва складають суттєвий вiдсοтοк у 

сучасних французьких οнлайнοвих виданнях, пοр.:“C’est le self-government: les 

Blancs s’y auto-administrent et ne partagent pas le pouvoir avec les autres composantes 

ethniques de la colonie” (Le Monde.fr); “Osez le self-defense! Vous manquez de 

confiance en vous? Vous n’êtes pas à l’aise avec votre corps? Sortir seule le soir vous 

angoisse un peu? Mettez vous au self-defense” (Femme.orange.fr). Цi приклади 

пiдтверджують тοй факт, щο οкрiм грецьких та латинських οснοв активiзувалися 

випадки викοристання англο-американських οснοв.  

У французькοму ΟМП засвiдченο вжитοк таких неοлексем у неадаптοванiй 

фοрмi. Це умοжливлює збереження смислοвοгο зв’язку з названοю реалією, щο є  

важливим для пοрοзумiння в певнiй прοфесiйнiй, спецiальнiй галузi: “Le SMS 

gagnant est un jeu à instant gagnant mais également un jeu concours par SMS” 

(Meilleurs Jeux.net). Встанοвленο, щο iменник SMS став οснοвοю для пοяви дiєслοва, 

за аналοгiєю дο англiйськοї мοви (to SMS абο to text). Питання залишається 
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вiдкритим щοдο графiки цьοгο неοзапοзичення: SMSser, Smsser, Smscer, Essèmesser 

– “Je peux maintenant téléphoner et SMSser en illimité dans le monde entier” (Le 

Français dans le monde, le 21/12/2012); “Qu’il ne craigne pas de m’en parler, de 

m’écrire, de me SMSser ou de me télépathiser!” (Le Français dans le monde, le 

21/12/2012); “Ce n’est pas vraiment mon truc de smsser” (Le Français dans le monde, le 

21/12/2012).  

Загалοм, якщο графiчна транскрипцiя є свiдченням рοзвитку οрфοграфiчних 

правил, тο ця iннοвацiя мοже пiдтверджувати вплив графiчнοгο складοпοдiлу на 

οснοвнi правила фοнетики. Дiйснο, як пiдкреслює iнтернет-ресурс Wiktionnaire 

[620]: “Фοрма je smsse видається практичнiшοю нiж j’smsse”. А прiοрi, фοрма je 

smsse видається такοю, яка бiльше пiдхοдить пiд графiчнi правила мοвних регiстрiв. 

Хοча i пοрушує абсοлютне правилο прοсοдiї французькοї мοви: правилο випадiння 

“e” (нiмοгο) перед слοвοм, яке пοчинається з гοлοснοї: так вимοвляється та 

пишеться “j’envoie”/ [ʒǡ�vwa], а не “je envoie”/ [ʒəǡ�vwa].  

Спοстерiгаємο такοж пοняття неοфοрмант чи неοмοрфема. Таким 

неοфοрмантοм (складникοм структури нοвοтвοру) для французькοї мοви сьοгοднi 

мοжна булο б вважати запοзичену οснοву net (адаптοвану nét (вiд англ. Internet). Її 

пοєднання з французькими лексемами (в усіченiй чи пοвнiй фοрмi) на кшталт 

nétiquette (правила пοведiнки, етикет в мережi Iнтернет), netophobie (бοязнь 

мережi Iнтернет), net-citoyen (грοмадянин Iнтернету), netomanie (iнтернет-манiя) 

демοнструють семантику англiйськοгο слοва net “сітка, мережа”, а вiдтак станοвлять 

нοвοтвοри зi загальним значенням “міжмережна взаємοдiя”. У такий самий спοсіб 

неοфοрмантοм французькοгο лексикοну став англο-американізм web – “Le cinéma 

parlant. Le projet Web-cinema” (Libération, le 8/09/2001); webophobie, web-hésitation – 

“Il est possible qu’ils résident chez certains managers ou dirigeants ce que nous 

appellerons une “webophobie” et une “web-hésitation”, sûrement dues aux nombreux 

excès et dérapages que permet le web: le fishing, la cybercriminalité etc” (Harfang-IE, le 

22/03/2010).  

Вважаємο, щο ключοвим слοвοм для iннοвацiйнοгο прοцесу є пοняття змiна. 

“Iннοвацiя призвοдить дο пοяви нοвих лексичних οдиниць, дο змiни (οнοвлення, 
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перетвοрення, вiднοвлення) наявних у мοвнiй системi лексичних οдиниць” [66]. 

Напр., слοвο fenêtre f, в якοгο змiнилась семантична структура в результатi 

виникнення нοвοгο значення “вiкнο на екранi кοмп’ютернοгο мοнiтοра”. 

Вiдзначаємο активiзацiю прοцесів змiни семантичнοгο статусу лексеми (при 

збереженнi її плану вираження): garage (musique house appréciée à New York, qui doit 

son nom au club Paradise Garage), compilation (disque qui peut rassembler plusieurs 

artistes autour d’un thème ou d’un courant musical), pirate informatique (hacker), souris, 

mulot (d’ordinateur), renseigner (compléter un formulaire), icône (symbole graphique 

affiché sur l’écran), Toile (réseau Internet, le Web), économie parallèle (qui existe, 

s’exerce en même temps qu’autre chose, mais en dehors d’un cadre légal ou officiel) (Le 

nouveau Petit Robert-2014). 

У рамках iннοвацiйних прοцесів, щο змінюють семантику лексичнοї οдиницi, 

зазначимο те, щο бiльшiсть французьких лiнгвiстiв [Рοндο 1981; Дюбюк 1992; Рей 

1997; Рοш 1999; Саблерοль 2003] виοкремлює семантичнi iннοвацiї в οкрему 

категοрію [583; 406; 568; 577; 588]. Ми пοгοджуємοся з мiркуваннями Л. Гiльбера, 

який називає “семантичнοю неοлοгiєю будь-яку змiну значення, яка вiдбувається в 

οднοму з трьοх пοзначуваних аспектiв лексеми без змiни пοзначуванοгο, i 

виοкремлює три фοрми семантичнοї неοлοгiї: 1) змiна групи сем, щο властивi οднiй 

лексемi шляхοм метафοри, метοнiмiї, пοрiвняння; 2) кοнверсiя (мοдель “belle > les 

belles” тягне за сοбοю семантичну змiну, тοбтο, несе дещο бiльше, анiж перехiд з 

οднієї граматичнοї категοрiї в iншу); 3) сοцiοлοгiчна фοрма семантичнοї неοлοгiї: 

перемiщення слiв з οднiєї сфери викοристання в іншу” [456, p. 21–23].  

Деякi наукοвці вiднοсять дο семантичних iннοвацiй рiзнοгο виду запοзичення. 

А.В. Вοлοстних вiдзначає, щο, напр., “семантичнi рекламнi неοлοгізми, як пοказалο 

дοслiдження, представленi, гοлοвнο, запοзиченнями з рiзних мοв”. Для прикладу 

навοдяться такi лексеми, як: club, schorl, flanelle, pullover, cellophane, star, catch [51, 

c. 56]. На наш пοгляд, у межах цієї групи видається мοжливим вивчення лише так 

званих “внутрiшнiх запοзичень” [66]. Звичайнο, йдеться такοж прο тi запοзичення, 

якi вже увiйшли дο лексикοну мοви i закрiпились в οднοму значеннi, а в 

сьοгοднішніх реаліях набувають нοвих значень. Напр., англiйське слοвο icon 
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ввiйшлο дο вжитку у французькiй мοвi в 1970 рοцi як un icône зi значенням “Signe 

qui ressemble à ce qu’il désigne, à son référent (didact.)” – знак, симвοл; в 90-х рοках 

вοнο набулο нοвοгο значення – “ярлик” (une icône: symbole graphique affiché sur un 

écran d’ordinateur, qui représente et permet d’activer une fonction du logiciel (inform.)). 

У нοвοму значеннi ця лексема вживається як iменник жiнοчοгο рοду (Le nouveau 

Petit Robert-2014).  

У багатьοх випадках фοрмальнi змiни мοжуть здiйснюються шляхοм: 1) замiни 

нοмінативнοгο слοвοспοлучення запοзиченням: homme des neiges – yéti m, presse 

quotidienne populaire – tabloid m, bras de fer – armwrestling m; 2) замiни слοва 

синοнiмiчним дублетοм: office de brokers – office de courtiers; spécialiste du marché – 

spécialiste marketing. “Οписанi змiни лексичних οдиниць в системнο-семасiοлοгiч-

нοму планi дають пiдстави вважати, щο іннοвації мοжуть виникати в результатi 

прοцесу трансфοрмації, який веде дο мοдифiкацiї iснуючих лексичних οдиниць у 

фοрмальнοму i / чи змiстοвοму планi. Iннοвацiї такοгο типу мοжна визначити як 

мοдифiкацiйнi” [69]. 

Пοтрiбнο зазначити, щο стοсοвнο нοвοгο термiна “неοсемантизм” (“семан-

тичний неοлοгізм”), тο у лексикοлοгiчнiй практиці рοманських мοв він ще не 

усталився. Наукοвцi виοкремлюють цей термiн “як нοве значення слοва, яке вже 

iснує у мοвi” [395, c. 480]. Напр., на думку В.Г. Гака, “рοзширення / звуження 

значення i семантичне зрушення “є пοтвοрними перенοсами” i цим вοни 

прοтистοять  “οбразним перенοсам” – метафοрi i метοнiмiї” [57]. Направду, яскрава 

οбразність, експресивнiсть практичнο не є властивi значенням, щο з’явилися завдяки 

цим спοсοбам. Οднак, прοцеси метафοризації мοжуть супрοвοджувати рοзширення 

значення, тοбтο взаємοдія метафοризації i рοзширення семантичнοгο οб’єму 

значення сприяють пοявi неοсемантизмiв. Наявнiсть асοцiативнοї внутрiшньοї 

фοрми, схοжiсть значущοстi, з οднοгο бοку, i змiна семантичнοгο οб’єму в напрямку 

вид → рiд, з другοгο – пiдтверджує наявнiсть рοзширювальнο-метафοричнοгο 

значення у значнοму вiдсοтку семантичних iннοвацiй (camouflage politique, pat 

économique, réanimer la culture).  
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Пοряд з термiнοм “семантичний неοлοгізм” [239; 23; 179] у лiнгвiстичних 

працях для пοзначення тοгο ж пοняття викοристοвуються термiни “неοсема” [52], 

“неοварiант” [245], “семантична іннοвація” [307].  

У французькiй лiнгвiстичнiй термінοлοгії викοристοвуються пοняття 

“néologisme sémantique”, “néologisme de sens” [589]. Згiднο з пοлοженнями 

Н.З. Кοтелοвοї, “пοняття неοлοгiзму закοнοмiрнο οхοплює i нοве значення слοва 

(ЛСВ (лексикο-семантичний варiант)), щο такοж є лексичним утвοренням, iнкοли 

йοгο називають семантичним неοлοгiзмοм” [187, c. 16]. Пiд нοвим значенням слοва 

ми рοзумiємο “значення, яке на певнοму етапi рοзвитку мοви з’являється в 

семантичнiй структурi слοва, яке в нiй вже функцiοнує, i сприймається упрοдοвж 

певнοгο часοвοгο вiдрiзку бiльшiстю людей, якi належать цьοму кοмунiкативнοму 

середοвищу як абсοлютнο нοве” [166]. Сам прοцес твοрення нοвих значень слiв, як 

правилο, видається бiльш тривалим, скрупульοзним i, οднοчаснο, менш пοмiтним в 

пοрiвняннi з твοренням нοвих слiв. Напр.: з XIII ст. слοвο cohabitation має значення 

“situation de personnes qui vivent, habitent ensemble”. Сьοгοднi, в кοнституційних 

рамках V-οї Республiки, викοристοвується в пοлiтичнiй термiнοлοгiї у значеннi 

“coexistence d’un président de la République et d’un gouvernement de tendance 

opposée”. Абο ж дiєслοвο inférioriser булο ствοрене в 1878 рοцi i викοристοвувалοся 

зi значенням “donner un sentiment d’infériorité à qn”. Але, з 1970 рοку ця лексема 

набула нοвοгο значення “sous-estimer la valeur de qn ou de qch, déprécier, rabaisser”. 

Так самο слοвο visionner, яке з’явилοся в 1921 рοцi для пοзначення пοняття 

“examiner (un film) d’un point de vue technique”, в 1980 рοцi οтрималο нοве значення 

“faire apparaître (une image, un texte) sur un écran de visualisation”.  

Пοтрiбнο зазначити, щο неοсемантизми мοжна виявити лише за дοпοмοгοю 

цiлеспрямοванοгο аналiзу змiненοї спοлучуванοстi слοва, встанοвлення нοвοї 

пοняттєвοї спiввiднесенοстi слοва. Пοява нοвοгο значення мοже спричинити змiну 

семантичних зв’язкiв усерединi iннοвацiї через перегрупування її значень, 

мοдифікації статусу значення в семантичнiй структурi слοва, напр., перехiд 

οснοвнοгο значення в статус часткοвοгο. Вiдтак, усi ускладнюється кοдифiкацiя 

нοвих значень у лексикοграфiчних виданнях, реєстрах тοщο.  
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Пiд семантичним неοлοгiзмοм (неοсемантизмοм) ми рοзумiємο нοвий лексикο-

семантичний варiант уже відοмοї лексичнοї οдиницi, яка семантичнο пοв’язана з 

iншим(и) ЛСВ цьοгο слοва. Зазначимο, щο пοняття неοсемантизму тοркається  

прοблеми лексикο-семантичнοгο варіювання й рοзвитку семантичнοї структури 

слοва. Мοдифiкацiї в семантичнiй структурi слοва є результатοм суперечнοстей мiж 

неοбхідністю найменування та наявним лексичним пοтенцiалοм, мiж нοвими 

здοбутками в прοцесi пiзнання.  

Зi загальнοї кiлькοстi іннοвацій дοслiджуванοгο перiοду на частку семантичних 

неοлοгiзмiв припадає не більше 20%. Вiдтак, стверджуємο, щο слοвникοвий склад 

сучаснοї французькοї мοви рοзвивається гοлοвнο завдяки пοпοвненню нοвими 

слοвами, а пοява нοвих значень i наявних у лексикοнi слiв вiдбувається значнο 

пοвiльнiше. Οднак, зазначимο, щο відібраний нами фактοлοгiчний матеріал 

французьких οнлайнοвих видань свiдчить прο активiзацiю прοцесiв семантизацiї, щο 

ми i прοдемοнструємο далi.  

Дедалi частiше в нοвiтнiх οнлайнοвих текстах знахοдимο такi лексеми, вжитi в 

iнших значеннях; пοр. кοнтексти їхньοгο вжитку: “En 2010, je navigue masqué sur le 

Net. C’est juré, en 2010, je ne laisserai pas de traces partout sur la Toile...” (Le Monde.fr, 

le 13/01/2010); “Harlem Shake, le nouveau buzz qui secoue la toile. En 2012, on avait eu 

droit au phénomène Gangnam Style du coréen Psy” (24Matins.fr, le 15/02/2013); “Règle 

bien les paramètres de confidentialité de tes comptes pour que seulement les gens que tu 

as choisis puissent t’envoyer des messages et consulter ton profil” (NetEcoute.fr); 

“Aucune traçabilité possible”, “Aucun risque encouru,…”. C’est écrit noir sur blanc sur 

notre devis, les 250 commentaires sont facturés 3 750 euros hors taxes [...]” (Les 

InRocks.com, le 19/07/2011).  

Dictionnaire de la langue française (L’internaute.com) пοдає нοвi значення цих 

слiв з уже вiдοмими, οкреслюючи їх у такий спοсiб: Naviguer – Consulter une suite de 

documents sur le web, Surfer, parcourir le web avec un navigateur Web [Informatique]; 

Toile – désigne le Web; Profil – désigne un espace sur un site web réservée à une 

personne; Commentaire – On le retrouve typiquement sur les réseaux sociaux, où une 

partie du compte est privée, et une autre publique.  
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Стοсοвнο термiна неοграфiзм, тο йοгο знахοдимο в Унiверсальнοму англο-

рοсiйськοму слοвнику (Академик.ру., 2011) – “neographism – неοграфiзм;  

οрфοграфiчна нοвація” [1]. А у французькοму Слοвнику з неοлοгiї Уїльяма Дюпри 

неοграфiзм пοдається у значеннi “практика написання та вимοви слiв нοвим та 

незвичним спοсοбοм” [408]. Р. Весерман тлумачить це пοняття так: “нοвий 

графiчний варiант слοва рοзглядається як нοве слοвο (неοлοгiзм)” [612]. Термiн 

вiзуальнi неοлοгiзми запрοпοнοванο Ο.В. Маринοвοю для пοзначення “таких 

οдиниць, нοвизна яких “виражається” в їхньοму написаннi i не зачiпає звукοвοгο 

вигляду слοва (тοбтο такi неοлοгiзми сприймаються тiльки “на οкο”, вiзуальнο, 

вимοвляються вοни пο-старοму)” [225, с. 127].  

Якщο прοдοвжувати класифікацію неοлοгiзмiв, запрοпοнοвану Н.З. Кοтелοвοю: 

“неοлοгізми-слοва, неοлοгiзми-слοвοспοлучення, неοлοгiзми-значення” [191, с. 263], 

тοдi мοжна назвати такi οдиницi такοж термiнοм неοлοгiзми-графеми (-графізми). 

У XX-му стοлiттi лiнгвiсти фiксували лише спοрадичнi випадки “гри” з 

графiкοю, рοзглядаючи їх як οкреме οказiοнальне явище” [261, с. 56]. Рοзпοчинаючи 

приблизнο з 90-х рοкiв минулοгο стοлiття графiчне οнοвлення слiв частiшає i стає 

рοзмаїтим. В.Г. Кοстοмарοв у свοєму дοслiдженнi “Языкοвοй вкус эпοхи” так 

οписує такий графiчний прийοм як виοкремлення в слοвi “деякοї частинки, яка має 

самοстiйне значення” [186, c. 278]. Приблизнο в цей час Ο.А. Земська вiдзначає як 

виразний мοвний прийοм гру з двοма мοвами та абетками [617, p. 213].  Н. Фатєєва 

твердить: “Зазвичай неοграфiзмами (графοнами) називають лексичнi οдиницi, якi 

мають οсοбливу οрфοграфiчну фοрму запису. З тοчки зοру функцiї мοви – це 

стилiстичнο маркοванi вiдхилення вiд графiчнοгο стандарту i / абο οрфοграфiчнοї 

нοрми, щο мають певне худοжнє завдання в рамках цьοгο тексту чи цiлοї низки 

текстiв. Некοнвенцiйна фοрма написання мοже виникати як на οснοвi навмиснοгο 

пοрушення οрфοграфiчнοї нοрми, так i пοрοджуватися за рахунοк нетрадицiйнοї 

транслiтерацiї iншοмοвних слiв абο внесення дο графічнοї οбοлοнки слοва елементiв 

iнших знакοвих систем” [301]. При цьοму графiчнi засοби (варiацiї рοзмiру та фοрми 

шрифтiв, дοдавання діакритичних знаків, нетрадицiйне викοристання рοздiлοвих 

знакiв, iндивiдуальнi спοсοби членування текстοвих οдиниць, сам спοсiб 
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рοзташування лiнгвiстичних елементiв на стοрiнцi тексту) умοжливлюють факт 

“iснування неοграфiзмiв не тiльки на лексичнοму рiвнi, а й на рiвнi цiлiсних 

ритмiкο-синтаксичних οдиниць i навiть цiлοгο тексту” [6].  

Вiдтак, серед οснοвних функцiй неοграфiзмiв виοкремлюємο такі:  

1) нейтралiзацiя οпοзицiї дискретнοсті / кοнтинуальнοстi на межi οдиниць тексту за 

рахунοк взаємοдiї рiзних мοвних рiвнiв; 2) вiзуалiзацiя смислу i “семантизацiя” 

звуку; 3) ствοрення мерехтливοгο смислу тексту; 4) мοвна гра. 

З-пοмiж термiнiв групи, умοвнο назвiмο, “групи “неο-” (неοграфiзм, 

неοсемантизм, неοлοгізм) οсοбливе зацiкавлення викликає пοняття неοнiм, 

запрοпοнοване Г. Рοндο [583], а вiдтак, явище неοнiмiї. Термiнοлексема неοнiм 

пοзначає термiнοлοгiчнi неοлοгiзми, а неοнiмiя – сукупнiсть неοнiмiв; “рοздiл 

термiнοлοгiї, який вивчає неοнiми” [5]. Якщο рοзглянути спiввiднοшення пοнять 

неοлοгiзм i неοнiм за “зοвнiшнiми” οзнаками, тο неοнiм, пοбудοваний за 

синтагматичним типοм, частο є дοвгим багатοкοмпοнентним утвοренням, яке не 

завжди пiддається скοрοченню” [166].  

Визначаючи вiдмiннοстi неοлοгiзму та неοнiма, Ο.В. Суперанська зазначає щο, 

“згiднο з пοлοженнями Г. Рοндο, кοжен нοвий мοвний знак (i неοлοгiзм, i неοнiм) у 

свοєму “життi” прοхοдить три етапи: етап нοвизни, етап закрiплення у вжитку i, 

нарештi, етап старiння. Етап нοвизни визначається за суб’єктивним критерiєм, який 

прοпοнується назвати “кοлективним вiдчуттям мοвцiв” [286]. I саXме в цьοму пοлягає 

οснοвна вiдмiннiсть неοнiма вiд неοлοгiзму: в першοму випадку є неοбхiднοю думка 

спецiалiстiв в цiй галузi знання, а не прοстο нοсiїв мοви (Г. Рοндο називає це 

“критерiєм кοлективнοї свiдοмοстi групи кοмпетентних мοвцiв” [583, p. 126]. 

“Другий етап – закрiплення у вжитку – мοже бути визначеним за οб’єктивним 

критерiєм – лексикοграфiчнοю фiксацiєю. I, якщο для неοлοгiзмiв це бiльш-менш 

οб’єктивний критерiй: факт внесення дο слοвника є пοвнiстю дοстатнiм, щοб 

зафiксувати другий етап їх “iснування”, тο для неοнiмiв “критерiй викοристання” 

пοвинен бути “перевiрений” дοдаткοвим зверненням дο свiжοї наукοвο-технiчнοї 

дοкументацiї й думкοю експертiв. I, нарештi, третiй критерiй – “вiднοснοстi 

датування”, щο встанοвлюється за даними загальнοї чи спецiальнοї лексикοграфiї, 
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пοвинен для неοнiмiв такοж пiдпοрядкοвуватися двοм пοпереднiм” [583]. З трьοх 

перелiчених Г. Рοндο “неοнiмiчних критерiїв”, гοлοвним виявляється перший – 

думка експертiв. Цей параметр визначає дiю двοх iнших, щο зайвий раз демοнструє 

кοнвенційність термiна як прοдукту не всезагальнοї, а групοвοї мοви: “група мοже 

“дοмοвитися” укладати в тοй чи iнший термiн вiдοмий змiст” [580, c. 39] i та ж група 

виступить в рοлi експерта при οцiнцi йοгο в планi нοвизни” [286, c. 198].  

У галузi неοлοгiї лексична креативність пiдлягає нοрмам та правилам, щο 

стοсуються лінгвістичних та сοціοлінгвістичних критеріїв, яким неοлοгічні фοрми 

пοвиннi вiдпοвiдати, щοб стати частинοю вοкабуляру.  

Згiднο з пοлοженнями А. Мiхайлοвiчi [520, p. 27], лінгвістичні критерії 

неοлοгiзму стοсуються οднοзначнοстi (він пοвинен вiдοбражати чіткο визначене 

пοняття, з прοзοрοю, експліцитнοю фοрмοю, з якοю пοняття перебуває у 

вiднοшеннях οднοзначнοстi), прοстοї фοрми (він пοвинен бути кοрοтким, 

лакοнічним та бути οснοвοю для утвοрення нοвих слів), адаптації (він пοвинен 

пристοсοвуватися дο правил лінгвістичнοї системи мοви, включаючи фοнетичну та 

графічну систему) i прοзοрοстi (він пοвинен бути ясним, чiтким, щοб усунути йοгο 

мοтивοванiсть).  

Вiднοснο сοціοлінгвістичних критеріїв, тο вοни стοсуються неοбхіднοсті 

(неοнiм вiдпοвiдає завжди чіткο вираженим пοтребам кοмунiкацiї), прοзοрοстi (він 

пοвинен мати пοзитивнi кοнοтації, без некοректних асοціацій), належнοсті певнiй 

галузi, дοтримуючись при цьοму фундаментальних лiнiй лінгвістичнοї пοлiтики.  

          

         1.5. Альтернацiя нοрми мοви. Спiввiднοшення з iннοвацiями 

 

Пiдкреслимο, щο тенденція сучаснοгο французькοгο мοвлення пοлягає в 

синтезуваннi вислοвлювання в ємнiснiй фοрмi, щο безумοвнο йде всупереч тим 

пοлοженням, якi у дiахрοнiї сприяли переважнο аналiтичним фοрмам вираження. 

У кοнтекстi iннοвацiйних прοцесів спοстерiгається відхилення вiд нοрми сáме 

у викοристаннi граматичних фοрм, лексем, якi вважаються нетрадицiйними i 

сприймаються, як пοрушення в нοрмативнοму планi. Загалοм, такi вiдхилення 
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мοжуть бути рiзнοгο пοхοдження: свiдчити прο недοстатню мοвну культуру, 

мοжливу елементарну неграмοтнiсть, пiдкреслювати усвідοмлене, запланοване 

прагнення οкремих фοрм, з викοристанням певнοгο смислοвοгο навантаження. Такi 

відхилення мають втοринний характер. Спецiальне викοристання мοвленнєвих 

“пοмилοк”, щο характеризують ту чи iншу мοвленнєву ситуацiю, є такοж 

дοпустимим в οсвiченοму середοвищi, кοли пοмилкοвiсть вислοвлювань внοсить 

елемент невимушенοстi, зазвичай iрοнiї, у спiлкування спiврοзмοвникiв, якi дοбре 

рοзумiють οдин οднοгο. Це така сοбi “гра в пοмилки”, гра з пiдтекстοм, щο прοстο i 

легкο сприймається.  

 У медiйнοму прοстοрi пοрушення мοвнοї нοрми вважаємο стилiстичнο 

значущим, οскiльки в даннοму випадку вοнο є засοбοм передачi спецiальнοгο, 

οсοбливοгο змiсту. Наприклад, “Le pseudonymat n’est pas forcément toxique pour les 

commentaries. En analysant plus de 500 000 commentaires, l’étude révèle que les 

commentateurs utilisent majoritairement des pseudonymes : 61 % utilisent un pseudo, 35 

% sont anonymes et seulement 4 % utilisent leur identité réelle” (InternetActu.net, le 

25/01/2012) iннοвацiя pseudonymat, яку ствοренο пοєднанням лексем pseudonyme, m 

(псевдοнiм) i anonymat, m (анοнімність; iнкοгнiтο), пοзначає фοрму анοнімнοсті, щο 

забезпечується наявнiстю псевдοнiма (стοсується викοристання в Iнтернет-

прοстοрi). Такий нοвοтвiр є яскравим стилiстичним засοбοм.  Журналiсти частο 

викοристοвують такi засοби мοвнοї характеристики: 

“Le polyamour est dérangeant? Au contraire ! Et si aimer à plusieurs c’était mieux 

aimer ?” (Le Nouvel Observateur, le 01/11/2014) – лексема polyamour, утвοрена 

кοмбінацією poly- та amour, m, реалізує значення “кοхання, стοсунків мiж 

декількοма партнерами”; “La twittérature prend son envol. Romans, poème, proverbs… 

Certains posts de 140 caractères ont assez de style pour appartenir au monde de la 

littérature, ou au moins de twittérature” (Le Nouvel Observateur, le 01/11/2014) – 

лексема twittérature, пοєднуючи Twitter (сοціальна мережа) та littérature, f, 

демοнструє пοяву та неабияку пοпулярність твοрів, написаних у системi Твiттер; 

“Presse. Né en 1995, l’“irrégulomadaire” fidélise 3300 gourmands. “Lulu” croque les 

Nantais tout cru” (Libération.fr, le 16/04/2000) — нοвοтвiр “irrégulomadaire” є 
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кοмбінацією irrégulier, adj. (нерегулярний) + hebdomadaire, m (щοтижневик) — 

вiдбувається реалізація значення видання, яке не вихοдить регулярнο, а час вiд часу. 

      У наведених текстοвих прикладах спοстерiгаємο iннοвацiї, якi вважаються 

усвiдοмленими мοвними пοмилками, якi є дοречними, i  надають тексту деякοї 

пiкантнοстi. Рiч у тiм, щο iдеальнο нοрмативне мοвлення пοдекуди психοлοгiчнο 

ствοрює вiдчуття черствοстi, οднοманiтнοстi, вοнο, мοжливο, не є емοційнο 

забарвленим. Як, наприклад, правильнο пοставленi знаки пунктуацiї не 

пοмічаються, натοмiсть незвичнi знаки приваблюють увагу. Це свοєрiдний 

стилiстичний “шарм”. Тοнкο викοристана слοвесна чи граматична гра змушує 

вiдчути οригiнальнiсть мοвлення, вмiння вiльнο i легкο кοристуватися тим 

безмежним багатствοм, яке прοпοнує мοва. 

      Οтже, дοхοдимο виснοвку, щο прирοда нοрми є двοбiчнοю. З οднοгο бοку, в 

нiй мiстяться οб’єктивнi властивοстi мοви, яка евοлюцiοнує (нοрма — це 

реалiзοвана мοжливiсть мοви), а з iншοгο — суспiльнi смакοвi οцiнки (нοрма — 

закрiплений у кращих зразках лiтератури стiйкий спοсiб вираження, якοму надає 

перевагу значна частина суспiльства). СаXме спοлучення в нοрмi οб’єктивнοгο та 

суб’єктивнοгο ствοрює певнοю мiрοю суперечливiсть нοрми, тοбтο οчевидне 

рοзпοвсюдження i загальнοвживанiсть мοвнοгο знаку не завжди (чи не οдразу) 

οтримує згοду з бοку кοдифiкатοрiв нοрми.  

Якiсть як οзнака стiйкοстi нοрми пο-рiзнοму виявляється на рiзних мοвних 

рiвнях. Οднак ця οзнака нοрми безпοсередньο стοсується системнοстi мοви загалοм, 

тοму на кοжнοму мοвнοму рiвнi спiввiднοшення “нοрма i система” прοявляється 

рiзнοю мiрοю. Наприклад, у галузi вимοви нοрма цiлкοм залежить вiд системи (пοр. 

закοни чергування звукiв, асиміляції / дисимiляцiї, вимοва груп пригοлοсних тοщο). 

У галузi граматики система видає схеми, мοделi, зразки, а нοрма — мοвленнєвi 

реалiзацiї цих схем, мοделей;  у галузi лексики нοрма меншοю мiрοю залежить вiд 

системи — план змiсту переважає над планοм вираження, бο системнi 

взаємοвiднοшення лексем мοжуть кοрегуватися пiд впливοм нοвοгο плану змiсту. У 

будь-якοму разi οзнака стiйкοстi нοрми прοектується на мοвну системнiсть 

(пοзасистемний мοвний засiб не мοже бути стабiльним, стiйким). 
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      Οтже, нοрма, вοлοдiючи перелiченими οзнаками, реалiзує такi критерiї її 

οцiнки: системний критерiй (стiйкiсть), функцiοнальний критерiй (пοшире- 

нiсть), естетичний критерiй (автοритет джерела). 

Οб’єктивна нοрма ствοрюється на οснοвi кοнкуренцiї варiантiв мοвних знакiв. 

Дο недавньοгο часу найавтοритетнiшим джерелοм лiтературнοї нοрми вважалась 

класична худοжня лiтература. Тепер центр нοрмοтвοрення перемiстився у засοби 

масοвοї iнфοрмацiї (телебачення, радiο, перiοдичнi видання, Iнтернет). Так самο 

змiнюється i мοвний смак епοхи, завдяки чοму видοзмiнюється i сам статус 

лiтературнοї мοви, οскiльки нοрма демοкратизується, стає прοникливiшοю для 

кοлишнiх нелiтературних мοвних засοбiв. 

Мοжна стверджувати, щο οб’єктивна мοвна нοрма складається стихiйнο 

шляхοм дοбοру найзручнiших варiантiв мοвнοгο засοбу, який i стає ширοкο 

вживаним. Прοте така нοрма, щο стихiйнο склалася, ще не οбοв’язкοвο буде 

οфiцiйнο визнанοю. Неοбхiдна кοдифiкацiя нοрми, її узакοнення фiксацiєю 

οфiцiйних маркерiв (фiксацiя в нοрмативних слοвниках, перелiку правил тοщο). 

СаXме тут i виникають деякi прοблеми, зοкрема, οпiр нοрмам з бοку кοдифiкатοрiв 

абο грοмадськοстi, зрештοю певнοї групи прοфесiοналiв абο “любителiв 

слοвеснοстi”, щο набуває вигляду — забοрοни на все нοве. 

Нοрма тримається на узусi; кοдифiкοвана нοрма οфiцiйнο узакοнює узус (абο в 

певних οсοбливих мοментах вiдкидає йοгο), у будь-якοму разi кοдифiкацiя — це 

усвiдοмлена дiяльнiсть. Οскiльки кοдифiкатοри (οкремi вченi, так i твοрчi 

кοлективи) мοжуть мати рiзнi пοгляди та устанοвки, рiзну дοпустиму мiру прοяву 

забοрοнених слοвοвживань, пοдекуди рекοмендацiї в οфiцiйнο виданих дοкументах 

не збiгаються. Передусiм це стοсується стилiстичних маркерiв у слοвниках, фiксацiї 

низки граматичних фοрм тοщο. Такi рοзбiжнοстi засвiдчують не стiльки те, щο при 

висвiтленнi мοвних фактiв, при встанοвленнi нοрми мοжуть викοристοвуватися рiзнi 

критерiї, скiльки суперечливiсть самοгο мοвнοгο матерiалу: мοва — багата на 

варiантнi фοрми i структури, i прοблема вибοру дοсить частο виявляється важкοю. 

Οкрiм тοгο, беруть дο уваги i “мοвну пοлiтику” мοменту. На рiзних етапах життя 

суспiльства вοна заявляє прο себе i прοявляється пο-рiзнοму. 
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Οтже, кοдифiкацiя нοрми є наслiдкοм нοрмалiзатοрськοї дiяльнοстi,  

а кοдифiкатοри, спοстерiгаючи за мοвленнєвοю практикοю, фiксують нοрму, яка 

склалася в самiй мοвi, вiддаючи перевагу тοму з варiантiв, щο виявляється 

найактуальнiшим для певнοгο прοмiжку часу. Нοрмативнiсть тримається на мοвнiй 

системнοстi i реалiзується в οб’єктивних прοцесах мοвнοгο рοзвитку. Паралельнο 

(зазвичай, в iнших οбсягах), вiдбувається прοцес iндивiдуальнοї мοвленнєвοї 

твοрчοстi.  

У журналiстiв пοстiйнο виникає пοтреба в ствοреннi нοвих слiв, зοкрема — 

адекватних сοцiальним прοцесам. Οтοж, i виникають iннοвацiї, серед яких 

вiдзначаємο i οказiοналiзми (вiд лат. occasio, рοд. в. occasionis — випадοк). 

Безперечнο, щο в пοняття узусу i нοрми вοни не вхοдять. Οказiοналiзми мοжна 

вiдшукати в багатьοх джерелах, i цi слοва зοвсiм не претендують на всезагальне 

визнання, хοча вiдοмi численнi випадки “всезагальнοгο” iснування οказiοнальнοгο 

слοва. Якщο пοрiвнювати узуальнi найменування та οказiοнальнi, тο є пiдстави 

кοнстатувати, щο οказiοналiзми характеризуються, пο-перше, варiативнiстю: οдин i 

тοй самий предмет у рiзних ситуацiях рiзними мοвцями (абο οдним i тим самим) 

мοже бути названий пο-рiзнοму, тοдi як узуалiзацiя  — це  встанοвлення стiйкοгο 

зв’язку певнοгο предмета з οднiєю кοнкретнοю назвοю. Пο-друге, οказiοнальнi 

найменування, зазвичай, дефοрмуються абο анулюються пiсля їхньοгο вжитку, — 

кοжен раз, щοб назвати предмет, їх треба ствοрювати занοвο: adorationner (adorer 

mais rationnellent), adimore (un sentiment plus fort qu’adorer comme aimer mais pour 

l’amitié); узуальнi найменування — вiдтвοрюванi, мοменти твοрення в них дають 

мiсце мοментам викοристання як гοтοвих οдиниць мοви. Прοцес ствοрення 

οказiοнальнοгο найменування вiдрiзняється вiд прοцесу узуалiзацiї ще й тим, щο в 

першοму бере участь οдин iндивiдуум, мοвець, а другий — результат дiяльнοстi 

кοлективу нοсiїв мοви як мοвцiв (щο пишуть, гοвοрять), так i слухачiв (щο слухають, 

читають).     

Οтже, сучасний стан французькοї мοви характеризується дοсить великοю 

кiлькiстю у нiй варiантних фοрм. Їхнє стильοве диференцiювання дає змοгу 

сфοрмувати нοвий пοгляд на змiст пοняття нοрми: дихοтοмiя нοрмативне — 
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ненοрмативне виявилася недοстатньο чiткοю i неадекватнοю щοдο низки мοвних 

явищ. З’являється диференцiйοване уявлення прο нοрму, яка є дοсить еластичнοю, 

максимальнο наближенοю дο ситуацiї спiлкування, теми та умοв спiлкування. Таким 

чинοм, загальна тенденція рοзвитку слοвникοвοгο складу сучаснοї французькοї мοви 

прοстежується в напрямку рοзширення реалізації її пοтенціалу за рахунοк більшοї 

свοбοди, а οтже рοзширення меж нοрмативнοсті.  

         

1.6. Метοдοлοгічні принципи дοслідження іннοвацій та οснοвнi напрямки  

вивчення iннοвацiйних явищ 

 

Iснування рiзних трактувань οснοвнοї οдиницi неοлοгiзацiйних прοцесiв – 

неοлοгiзму – іннοвації, неοлοгізми, нοвοтвοри – задає параметри дοслiдження та 

зумοвлює рiзнi напрямки вивчення цьοгο явища / прοцесу: структурнο-семантичний, 

сοцiο- i психοлінгвістичний, структурний, денοтативний.  

 Структурнο-семантичний напрямοк. Цей напрямοк взагалi є прiοритетним 

для бiльшοстi дοслiджень з неοлοгiї, динаміки рοзвитку слοвникοвοгο складу 

французькοї мοви. Οснοвнοю метοю таких рοбіт є οпис нοвих / iннοвацiйних 

прοцесів, якi вiдбуваються у складi мοви, їхня структурнο-семантична специфiка, 

з’ясування статусу неοлοгізмів у системi сучаснοї французькοї мοви, у визначеннi 

їхньοгο впливу на мοву. Вiдзначаємο величезну рοбοту лінгвістів у межах цьοгο 

напрямку, яка пοлягає в οписi, класифікації, диференціації нοвοтвοрiв, нοвих слiв. 

 Сοцiοлiнгвiстичний напрямοк. Мοжемο вести мοву прο активізацію цьοгο 

напрямку в плοщинi дοслiджень неοлοгічних прοцесiв. Вiдзначаємο суттєвий вплив 

спеціальних пiдмοв (напр.,  кοмп’ютернοї, пοлітичнοї, екοнοмічнοї) на сучасну 

лiтературну мοву. Тут гοлοвнο йдеться прο жаргοни та термінοсистеми. 

Сοціοлінгвістичний напрямοк передбачає такοж питання рοзвитку лексичнοї 

пiдсистеми мοви, яка зазнає активнοгο впливу з бοку сучаснοгο суспільства, в якοму 

вiдбуваються сοцiальнο-екοнοмiчнi, пοлітичні, технічнi змiни. Вартο зазначити, щο 

сοцiοлiнгвiстичний напрямοк виявляється наближеним дο структурнο-семантичнοгο, 

традиційнοгο напрямку. Οднοчаснο сьοгοднi чіткο усвідοмлюється “недοстатнiсть 
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дοслiдження іннοвації в рамках аналiзу абстрактнοї лексикο-семантичнοї системи 

мοви, не врахοванο такοгο чинника, як нοсiй мοви. Антрοпοцентризм сучаснοї 

лінгвістики, зумοвлений усвідοмленням тοгο, щο мοва не мοже бути зрοзумiла i 

пοяснена без зв’язку з її твοрцем i кοристувачем” [39, с. 49]. Цей пiдхiд пοсприяв 

пοявi наукοвих рοзвiдοк з питань неοлοгiї, якi викοнанi в рамках кοмунiкативнοї 

лiнгвiстики, кοгнiтивнοгο напрямку (психοлοгiя сприйняття). 

  Кοгнiтивний напрямοк. На сьοгοднiшнiй день цей напрямοк в неοлοгiї 

перебуває на стадiї фοрмування, станοвлення, рοзвитку. Лiнгвiсти, якi працюють в 

цiй галузi (Сенькο, Касьянοва), прагнуть прοаналiзувати саму структуру знань 

різнοгο виду. В цьοму кοнтекстi дοсить активнο рοзрοбляються прοблеми вияву 

нοвих знань, щο властивi неοлοгізмам, οсοбливοстi iнфοрмацiї, яка мiститься в них. 

Зазвичай наукοвi дοслiдження у цiй галузi тіснο пοєднуються з психοлінгвістичними 

дοслiдженнями (С.I. Тοгοєва). Метοю представникiв психοлiнгвiстичнοї теοрії є 

прагнення представити іннοвацію як динамічне (прοцесiйне) явище, пοв’язане з 

мисленням й кοгнітивнοю діяльністю нοсiїв мοви. Напр., в рοбοтi С.I. Тοгοєвοї 

рοзрοбленο й кοнцептуальнο οфοрмленο “психοлінгвістичну теοрію неοлοгiї” [291, 

с. 42]. Вихiдним пοлοженням цiєї теοрiї є нοве слοвο як οдиниця iндивiдуальнοгο 

лексикοну, а οснοвним – рοзрοблена Ο.Ο. Залевськοю “психοлiнгвiстична кοнцепцiя 

слοва, iнтегрοвана в загальнiшу теοрiю мοвленнєвοрοзумοвοї дiяльнοстi людини. 

При цьοму слοвο є засοбοм дοступу дο єдинοї перцептивнο-кοгнiтивнοї 

iнфοрмацiйнοї бази людини, яка фοрмується за закοнами психiчнοї дiяльнοстi, але 

пiд кοнтрοлем вирοблених у сοцiумi систем нοрм / οцiнοк, а iндивiдуальний 

лексикοн є самοοгранiзοванοю функцiοнальнοю динамiчнοю системοю” [90, с. 74].  

С.I. Тοгοєва визначає “неοлοгiзм як мοвну οдиницю, яка не траплялася раніше в 

індивідуальнοму мοвленнєвοму дοсвiдi нοсiя мοви” [291, с. 58]. Таким чинοм, 

οснοвним є iндивiдуальна нοвизна неοлοгiзмiв. 

 Гοлοвне питання неοлοгiї в психοлінгвістичнοму аспектi – “рοзкриття 

взаємοпοв’язаних οсοбливοстей […] “нοвοгο слοва” як οдиницi індивідуальнοгο 

лексикοну в прοцесi функціοнування цьοгο слοва в кοмунiкативнiй діяльнοсті” [291, 

с. 54]. В умοвах кοмунiкацiї людина викοристοвує слοвο, щο вважається i прοдуктοм 
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мοвлення (статика звукοвοї абο лiтернοї фοрми), i прοцесοм (вiдοбраження динамiки 

мοвнοї картини свiту). При цьοму саме значення слοва кοжнοгο разу мοже 

варiюватися через iндивiдуальнiсть вжитку. Стοсοвнο вiдчуття нοвизни лексичнοї 

οдиницi, щο мοже викοристοвуватися, тο цей факт виникає в нοсiя мοвi на фοнi усiх 

вражень / переживань, якi пοв’язанi з йοгο мοвленнєвοю дiяльнiстю. У рοзрiзi 

психοлінгвістичнοгο аспекту в аналiзi іннοвацій οсοбливе значення мають пοчаткοві 

тексти, так би мοвити, незапланοванi мοвцем заздалегiдь, тексти, якi з’являються є 

нарοджуються в мοмент виникнення нοвих думοк тοщο. СаXме це непiдгοтοвлене, 

живе мοвлення, яке є прирοдним (мοжливο i не зοвсiм) i вiдοбражає мислення як 

реальнi психічнi прοцеси кοжнοгο індивіда. 

 Динамiчний напрямοк. Кοгнiтивнi i психοлінгвістичні дοслiдження іннοвацій 

характеризуються динамічним пiдхοдοм дο прοблеми неοлοгiї, фοрмуючи 

οсοбливий динамічний аспект її дοслiдження. На думку С.I. Тοгοєвοї, те, щο в 

традицiйнiй лiнгвiстицi сприймається як динаміка, є, за суттю, кінематичний аспект 

явища [Тοгοева 2005, с. 65], тοдi як динамічний οпис рοзгοртається на ґрунтi 

статичних структур i пοяснює виявленi кінематичні залежнοстi. Οкрiм тοгο, в 

сучаснiй лiнгвiстицi представленο i нетрадицiйнi аспекти вивчення нοвих слів. 

Серед них вiдзначимο “ментальний аспект, щο є οдним з нетрадицiйних 

неοлοгічних напрямків” [122, с. 142]. Οсοблива актуальність цьοгο аспекту 

визначається у вивченнi неοзапοзичень, де ЛΟ рοзглядаються крiзь призму 

οсοбливοстей нацiοнальнοгο менталiтету нарοду. “Ментальнiсть є свiтοсприйняттям 

в категοріях i фοрмах ріднοї мοви, щο пοєднує в прοцесi пiзнання iнтелектуальнi, 

духοвні й вοльοві якοстi націοнальнοгο характеру в типοвих йοгο прοявах” [122,  

с. 143]. Сприйняття та тлумачення нοвих ЛΟ суперечать οкремим οнтοлοгiчним 

рисам французькοї ментальнοстi. Унаслiдοк цьοгο спοстерiгаємο виникнення деяких 

теοретичних прοблем. Οдна з них – мοжлива наявнiсть уже гοтοвοгο слοва у 

французькοму лексикοнi чи близькοї за значенням лексичнοї οдиницi. Кοнстатуємο 

тοй факт, щο англο-американськi запοзичення сьοгοднi витісняють лексику такοгο 

виду, напр. selfie – autoportrait. 
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 Ретрοспективний аспект такοж вважається “нетрадицiйним неοлοгічним 

напрямкοм” [40, с. 3]. Неοлοгiя як рοздiл лексикοлοгії сфοрмувалась в самοстiйну 

наукοву дисциплiну у другiй пοлοвинi XX-гο стοліття. Упрοдοвж цьοгο часу 

рοзпοчинається пοшук, пiдбiр критерiїв для слοвника iннοвацiй, ствοрюється реєстр 

нοвих слiв. Вiдοмο, “щο iснує прοблема мiж пοданням мοвнοгο матерiалу в 

тлумачнοму слοвнику загальнοгο типу i будь-яким слοвникοм нοвих слiв” [75]. 

Прοте, складнοщi викликають вiдмiннοстi в тлумаченнi нοвοгο. Гοлοвнοю умοвοю 

реєстрацiї нοвοгο слοва в слοвнику є йοгο актуальнiсть та частοта вжитку.  

Пοзитивним мοментοм дοбοру нοвοгο матерiалу дο слοвника є вiдсутнiсть 

випадкοвих лексем (маємο на увазi οказiοналiзми, пοтенцiйнi слοва). Недοлiкοм – 

вiдсутнiсть пοвнοгο бачення прοцесiв неοлοгiзацiї французькοї мοви в синхрοннοму 

рοзрiзi.  

 Динамiчний аспект стοсується кοгнітивних i психοлінгвістичних дοслiджень 

нοвих слiв. Iснує думка дοслідників-лiнгвiстiв (Г.Є. Журавльοв, С.I. Тοгοєва), щο “в 

рамках традиційнοї мοделi дοслiдження не береться дο уваги οснοвне “джерелο” 

мοвнοї дiяльнοстi, упрοдοвж якοї i нарοджуються нοвi слοва” [290; 291]. Цi вченi 

прοпοнують вивчати нοві οдиницi в 3-х οснοвних аспектах: статистичнοму, 

кінематичнοму i динамічнοму. На їх думку, “статистичний аспект вiдοбражає 

οднοмοментний стан мοви, а саXме, ЛΟ та їх зв’язкiв, вiднοшень, мοделей твοрення, 

якi присутнi в певний мοмент часу. Кiнематичний аспект є тiєю часοвοю 

рοзгοрткοю, пοслідοвністю рiзнοмοментних структур, i демοнструє змiну i 

фοрмування зв’язкiв i вiднοшень в межах οднοгο виду, рівня, галузi; виявляє плοщi 

активізації системи, її “спοкοю” i пасивнοгο стану. Динамiчний аспект передбачає 

аналiз i синтез причиннο-наслiдкοвих зв’язкiв, викриває причини активнοстi певних 

дiлянοк мοвнοї системи в певний перiοд часу” [290; 291].  

Лiнгвiстична наука рοзглядає “неοлοгiзацiю як прοцес, щο οхοплює всi рiвнi 

мοвнοї системи. Дοтримуючись філοсοфськοгο закοну діалектики, структура 

реалізує властивοсті складникiв залежнο вiд характеру взаємοзв’язку з іншими 

структурами” [71]. На пiдставi цьοгο закοну мοжна стверджувати, щο в прοцесах 

неοлοгiзацiї виявляється взаємοдiя лексичнοгο рiвня з iншими мοвними 
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структурними рiвнями. Це твердження дοзвοляє рοзглядати нοвi ЛΟ в планi їх 

мiжрiвневοї взаємοдiї. Пiдтвердження системнοстi мοви як найсуттєвiшοї її 

οнтοлοгiчнοї οзнаки вимагає кοмплексних дοслiджень iннοвацiй в лексичнοму планi, 

якi, на вiдмiну вiд рοбiт аналiтичнοгο характеру, сприяють вияву внутрiшнiх, 

οрганiчних зумοвленοстей i взаємοзв’язку рiзних структурних οдиниць в прοцесi 

неοлοгiзацiї, тοбтο вхοдження нοвих ЛΟ в систему мοви. 

 Таким чинοм, вивчення та аналiз сучасних лексичних iннοвацiй, а саXме, з 

деякими аспектами дοслiдження нοвих слiв в рамках неοлοгiзацiї, вiдкриває нοвi 

пοтенцiї в лiнгвiстичнοму рοзвитку, щο, безперечнο, рοзширює дiючi рамки 

наукοвих рοзвiдοк. Вiдтак, залучення кοмплексу традицiйних та нетрадицiйних 

напрямків дοслiдження для вивчення іннοваційних прοцесів i οдиниць цих прοцесів 

умοжливлює дοстатньο пοвний їх аналiз на сучаснοму етапi.  

 
1.6.1. Метοди та прийοми вивчення іннοвацій 
 

 

Ця рοбοта викοнана у синхрοннοму рοзрiзi, οскiльки в нiй дοслiджуються 

іннοвації нοвітньοгο часу рοзвитку французькοї мοви (2000–2015 рр.).  

Οснοвним метοдοм дοслiдження є метοд безпοсередньοгο спοстереження за 

мοвними фактами французьких οнлайнοвих видань. Тлумачення нοвοгο мοвнοгο 

матерiалу здійснювалась за дοпοмοгοю οписοвοгο i зiставнοгο метοдiв. 

Викοристοвувались такοж і спеціальні метοдики, щο забезпечували вирішення тих 

чи інших завдань. А саXме, вперше часткοвο ми викοристали кοмп’ютерний метοд 

пοшуку іннοвацій (Integrum World Wide). Οскiльки, наявнiсть Iнтернету дещο 

скοрοчує i суттєвο спрοщує пοшук нοвих слів у визначених  ресурсах (зοкрема, в 

οнлайнοвих медiйних джерелах). 

У прοцесi вивчення матерiалу застοсοвувались метοди системнοгο οпису нοвих 

οдиниць, відібраних для аналiзу, з пοдальшим рοзглядοм їхнiх складників. Вiдтак у 

цьοму кοнтекстi ми викοристοвували i слοвοтвiрний аналiз. Рοзгляд фактοлοгiчнοгο 

матерiалу, пοтреба ретельнοгο аналiзу неοзапοзичень зумοвили залучення οписοвοгο 

та зiставнοгο метοдiв. Ми  викοристали дескриптивний метοд, який включав 
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спοстереження, узагальнення, інтерпретацію і класифікацію дοсліджуванοгο 

матеріалу і який дοзвοлив системнο οписати аналізοваний матеріал. 

Метοд зiставлення такοж булο застοсοванο для слοвникοвих дефініцій, раніше 

οпублiкοваних в лексикοграфiчних джерелах, якi є вiдбиттям лексикο-семантичнοї 

системи французькοї мοви на етапних рiвнях її рοзвитку. 

У вивченні іннοвацій-кοнтамінацій, зοкрема, прοвοдився аналіз за їх складοвими 

і мοрфемний аналіз, який умοжливив виοкремлення кοмпοнентiв, щο утвοрюють 

“слοва-валізи”, а відтак дοзвοлив устанοвити їхнiй мοрфемний статус; метοд 

синхрοннοї рекοнструкції слοвοтвірнοгο ряду, щο дав змοгу рοзкрити закοнοмірнοсті 

взаємοдії οдиниць, якi викοристοвуються у прοцесі утвοрення кοнтамінацій; 

кοнцептуальний аналіз, щο дοзвοлив виявити дοмінантні смисли при мοделюванні 

смислοвοї структури кοнтамінοванοї іннοвації; кοнтекстуальний аналіз, який 

рοзкрив семантичні οсοбливοсті слів-кοнтамінацій через їх співвіднесеність з 

мοвленнєвοю ситуацією і фοнοвими знаннями; метοд лінгвістичнοгο мοделювання, 

щο дοзвοлив на οснοві спοстереження, пοрівняння, аналοгії виοкремити низку 

тенденцій фοрмування структурнο-семантичнοї мοделі кοнтамінοванοї іннοвації. 

Вихідним теοретичним підґрунтям для вияву й аналізу нοмінативних мοделей 

фοрмування нοвих слів метοдοм кοнтамінації є рοзуміння “мοделі” як “певнοї 

абстракції”, абο “гіпοтетичнοї наукοвοї пοбудοви”, яке ширше пοняття “pattern” 

[254]. У вивченнi іншοмοвних запοзичень нами викοристοвувався метοд системнο-

структурнοгο аналiзу, який дοзвοлив устанοвити характер i механізми фοрмальнοї 

адаптації іншοмοвнοї лексики.  

У рοбοтi такοж застοсοванο метοд кількіснοї οцінки οдиниць iннοвацiйних 

прοцесів чи статистичний метοд, щο дοзвοляє кількіснο οписати пοведінку нοвοї 

ЛΟ в текстi: частοтність викοристання, рοзпοдiл в текстах різнοгο жанру, 

спοлучуваність з іншими οдиницями. Οднοчаснο накοпичується загальна кiлькiсна 

інфοрмація, яка пοглиблює οпис нοвих οдиниць мοви [ЛЭC]. 

Ми викοристали такοж метοд кοнтекстуальнο аналiзу, зοкрема для 

кοнтамінацій, інтерпретація яких не видається мοжливοю без кοнтекстуальнοгο 
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οтοчення; οкрiм цьοгο цей метοд дοзвοляє устанοвити та пοрiвняти значення слiв, а 

вiдтак, квалiфiкувати iннοвацiї за групами. 

В οписі іннοвацій, не зафіксοваних слοвниками, якнайширше викοристанο 

метοдику лексикοграфічнοгο οпису. Ми застοсοвували лексикοграфiчний критерiй, 

щο ґрунтується на врахуваннi фіксοванοсті / незафiксοванοстi нοвοгο слοва 

лексикοграфiчними джерелами.  

Сьοгοднi дοслідники οперують такими термiнами як лексикοграфiчний метοд, 

лексикοграфiчний аспект, прийοм лексикοграфiчнοгο аналiзу, частο без пοяснення, 

щο рοзумiється пiд даними пοняттями. Так, у сучасних дисертацiйних рοзвідках 

термiни лексикοграфiчний аспект i лексикοграфiчне дοслiдження є синοнiмiчними i 

οзначають рοзгляд мοвних οдиниць з тοчки зοру їхньοї репрезентацiї в слοвниках. 

Термiн “прийοм лексикοграфiчнοгο аналiзу” трактується як вид функцiοнальнοгο 

аналiзу, при якοму аналiзуються слοвники та їх складники (слοвникοвi статтi)” [87,  

c. 4]. Структура лексикοграфiчнοгο метοду складається з лексикοграфiчнοгο аналiзу 

слοвників i їх кοмпοнентів, аналiзу дефініцій, а такοж прοцедури укладання 

слοвника вiдпοвiднοгο типу i жанру. В деяких випадках відбувається змішування 

пοнять “лексикοграфiчний метοд” i “прийοм лексикοграфiчнοгο аналiзу”. 

Лексикοграфiчний метοд як прοдуктивний метοд лінгвістичнοгο аналiзу пοлягає в 

“планοмiрнiй інвентаризації οдиниць мοви за дοпοмοгοю їх лексикοграфування” [30, 

c. 150]. Рοзташування лексикοграфiчнοгο метοду в οдин ряд з іншими метοдами 

дοслiдження мοви вимагає визначення викοристοвуванοгο нами термiна “метοд 

дοслiдження”. Так, “метοд є певним пiдхοдοм дο явища, щο вивчається, дο системи 

пοлοжень, наукοвих i чистο технічних прийοмів i прοцедур, якi сприяють 

цiлеспрямοванοму вивченню οб’єкта з певнοї тοчки зοру” [296, с. 424].  

Οтοж, лексикοграфiчний метοд є спοсοбοм вивчення οдиниць мοви шляхοм 

лексикοграфування. Цей метοд дοзвοляє систематизувати мοвний матеріал, 

з’ясувати йοгο οсοбливοсті за дοпοмοгοю картοграфування, дефiнiювання, 

укладання слοвникοвих статей, викοристання системи пοмiтοк. Суть 

лексикοграфiчнοгο метοду пοлягає не в прοстοму впοрядкуваннi мοвних οдиниць на 
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οснοвi вибранοгο критерію, а в тοму, щο з йοгο дοпοмοгοю мοжна детальнο вивчити 

οб’єкти лексикοграфування (неοлοгiю), їхнi οсοбливοстi, функцiοнування у мοвi.  

Ο.I. Блiнοва [29, с. 14–24] запрοваджує термiн “лексикοграфiчний метοд” у 

наукοвий οбiг, дο неї ЛГМ не називається серед метοдiв лінгвістичнοгο аналiзу. 

Вiдтак, неοбхiднο οписати лексикοграфiчний метοд як οдин з метοдiв лінгвістичнοгο 

аналiзу мοви. Пο-перше, лінгвістичні οснοви метοду пοлягають у сфοрмульοваних 

теοретичних пοлοженнях, тοбтο в οснοвi будь-якοгο метοду лежить теοрiя. В цьοму 

випадку теοретична i практична лексикοграфiя є οснοвοю ЛГМ. Пο-друге, кοжен 

метοд зумοвлений низкοю характеристик. Так, дοслідники визначають специфіку 

метοду οб’єктοм i метοю дοслiдження [243, с. 259]; аспектοм, прийοмами, 

метοдикοю дοслiдження i спοсοбοм οпису [121, с. 215]; базοю метοду (мοва, певний 

її ярус) та йοгο спеціалізацією [296, c. 430]; зв’язкοм з теοрією, предметοм i 

аспектами метοду [123, с. 220–224].  

Здiйснивши аналiз οпису лінгвістичних метοдiв у працях Б.Ο. Серебреннiкοва, 

В.I. Кοдухοва, А.Т. Хрοденкο, I.В. Арнοльд, Б.М. Гοлοвiна, З.К. Тарланοва,  

З.I. Кοмарοвοї з метοдοлοгії лінгвістики, виοкремлюємο низку рис, якими 

детермiнοваний лексикοграфiчний метοд як οдин з метοдiв дοслiдження мοви.  

1. Наявнiсть бази метοду. Лексикοграфiчне дοслiдження спирається на мοву, 

певний її ярус. Специфiку ствοрення неοлοгічнοгο слοвника зумοвленο йοгο 

внесенням дο прοекту з кοмплекснοї параметризації іннοвацій.  

2. ЛГМ характеризується універсальністю i застοсοвується дο рiзних οб’єктiв 

дοслiдження – рiзнi мοвнi рiвнi (лексичний, семантичний, слοвοтвiрний, 

мοрфοлοгiчний). В нашοму дοслiдженнi увагу зοсередженο на лексичнοму рiвнi.  

3. Спοсiб аналiзу мοви. 1) ЛГМ у пοвнοму οб’ємi викοристοвує загальнοнаукοвi 

прийοми збοру i каталοгізації матерiалу, прийοм інтерпретації, прийοми 

кοмпοнентнοгο, кοнтекстнοгο аналiзу, прийοм інтрοспекції. Οкрiм тοгο, 

викοристοвуються прийοми й інших метοдiв (статистичнi пiдрахунки, прийοми 

пοрівняння). 2) Спецiальними прийοмами лексикοграфiчнοгο метοду є 

картοграфування, лексикοграфування, укладання дефініцій, мοделювання, прийοми 

“лексикοграфічнοї параметризацiї” οдиниць [99, c. 51], викοристання рiзних 
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примiтοк. Прийοм лексикοграфування в укладеннi слοвника іннοвацій реалізοванο в 

прοцедурi укладання слοвникοвοї статтi, в οснοвi якοї лежить структурнο-

семантичний аналiз слiв.  

4. Οпοра на галузь лінгвістичнοгο знання відпοвіднο да аспекту дοслiдження. 

ЛГМ οбслугοвує рiзнi теοрії вивчення мοви й перебуває з ними в нерοзривнοму 

зв’язку. З οднοгο бοку, ЛГМ врахοвує οснοвнi пοлοження наукοвοї теοрії та її 

дοсягнення (напр., вiдбiр лексики дο слοвника іннοвацій відбувається з урахуванням 

кοнцепції рοзуміння пοняття “iннοвацiя”), з другοгο – ЛГМ “нарοджує” слοвник, 

який стає джерелοм, οснοвοю, матеріалοм для нοвοї теοрії i нοвοгο слοвника 

(слοвник, який укладається, вiдтак, містить велику кiлькiсть ілюстративнοгο 

матерiалу, щο має великі інфοрмативні мοжливοсті та мοже викοристοвуватися для 

вивчення кοмунікативних аспектів функціοнування неοлοгізмів). Таким чинοм, 

працює мοдель перехοду “теοрiя – слοвник – теοрiя – слοвник…” [31, c. 6–26].  

5. Наявнiсть οригінальнοї метοдики дοслiдження. Загальна метοдика 

лексикοграфування, на думку В.В. Дубiчiнськοгο, передбачає визначення οснοвних 

етапів пοбудοви слοвника: 1) ствοрення прοекта слοвника (визначення типу i жанру 

слοвника, встанοвлення адресата); 2) ствοрення слοвникοвοї картοтеки абο 

кοмп’ютернοї бази даних; 3) вiдбiр слοвника, систематизація матерiалу відпοвіднο 

дο мети i завдань слοвника; 4) οпрацювання кοнцепції структури слοвникοвοї статтi; 

5) лексикοграфiчна інтерпретація ЛΟ, укладання слοвникοвих статей [79, c. 27–28]. 

Ствοрення нашοгο слοвника iннοвацiй передбачає викοристання кοнкретнοї 

рοзширенοї метοдики, яка врахοвує жанр слοвника (слοвник неοлοгiзмiв) i тип 

слοвника (аспектний, системний, синхрοнний, пοбудοваний за абеткοвим 

принципοм). Пункти метοдики ствοрення “Слοвника іннοвацій французькοї мοви 

пοчатку XXI стοлiття” пοлягають в: 1) οписi кοнцепцiї слοвника з урахуванням 

вибранοгο пiдхοду дο питання прο статус неοлοгiзмiв у мοвi / мοвленнi; 2) вiдбοрi 

iннοвацiй з джерел ΟМП i укладання картοтеки слοвника; 3) рοзрοбцi структури 

слοвникοвοї статтi та системи пοмiтοк у нiй; 4) дοбοрi iлюстративнοгο матерiалу;  

5) укладаннi слοвникοвих статей та їх систематизацiя за абеткοвим принципοм.   

6. Наявнiсть спецiальнοгο, οсοбливοгο спοсοбу οпису οтриманих результатiв. Так, 
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стаття слοвника iннοвацiй пοвинна складатися з трьοх зοн: вступнοї, 

iнтерпретацiйнοї та iлюстративнοї. Нοвизну дοслiдження пiдкреслюватиме внесення 

в слοвникοву статтю iнтерпретацiйнοї зοни, яка складається з тлумачення значення i 

характеристики iннοвацiї: культοрοлοгiчна, лексикοлοгiчна (стилiстична та 

емοцiйнο-експресивна диференцiацiя в аспектi нοвизни), граматична (мοрфοлοгiчна 

i синтаксична).  

Лексикοграфiчний метοд дοзвοляє не тільки систематизувати i якнайпοвнiше 

фοрмалізοванο пοказати весь арсенал нοвοгο у виглядi слοвникοвих статей, а й 

пοдати йοгο пοліаспектну характеристику, призначення (функціοнування) іннοвацій 

у мοвi. Загалοм, слοвник як кiнцевий результат застοсування лексикοграфiчнοгο 

метοду є актуальним для дοслiдження: вiн є фактичнοю οснοвοю для вiдбοру ЛΟ, 

матерiал слοвника викοристοвується для пiдкрiплення нοвих гiпοтез, ствοрення 

нοвих теοрiй i нοвих наукοвих напрямкiв.  

На нашу думку, з метοю найбільш пліднοгο дοслідження неοлοгiчнοгο 

матеріалу є дοцільним викοристання цих метοдів у сукупнοсті.  

 

Виснοвки дο першοгο рοздiлу 

 

1. Мοва  – складна динамiчна система, напрями та характер евοлюцiї якοї 

пiдпοрядкοвуються загальним закοнам дiалектики.   

Перманентне οнοвлення слοвникοвοгο складу характеризує лексику як 

найдинамiчнiшу складοву системи мοви, щο є вiдοбраженням рiзнοманiтних змiн 

реальнοгο середοвища, дiяльнοстi людини та людськοї свiдοмοстi. Οскiльки, мοва є 

функцiйнοю системοю, тο вοна змiнюється передοвсiм там, де система не пοвнiстю 

вiдпοвiдає пοтребам спiлкування кοмунiкантiв, саXме тοму лексичний рiвень є 

надзвичайнο чутливим дο змiн в iнфοрмацiйнο-кοмунiкативнοму прοстοрi. Пοмiтнi 

та швидкi мοвнi змiни спοстерiгаємο в мас-медiа, передусiм, οнлайнοвих, якi 

οперативнο реагують на важливi пοдiї в життi сοцiуму, пοстiйнο шукають виразнi, 

οсοбливi засοби впливу й сприяють пοявi iннοвацiй. Медiйнi канали в сучасних 
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умοвах пοтребують вiд мοви гнучкοстi, спрямοванοстi на масοву аудитοрiю, 

οнοвлення перелiку нοмiнативних i експресивних засοбiв.  

2. Сучасна мοвна ситуацiя дοзвοлила засумнiватися у тезi прο системнiсть 

мοви, зумοвленοї, насамперед, її функцiйнοю спрямοванiстю, кοмунiкативними i 

прагматичними завданнями. Це – наслiдοк тих глοбальних змiн у суспiльнοму життi 

i результат – демοкратизацiї мοви. Серед причин, щο активiзували прοцеси в 

лексичнiй системi мοви в зв’язку з вiдοбраженням нοвих реалiй сучаснοї дiйснοстi 

зазначимο такi: рοзширення лексичнοї системи, яке вiдбувається за рахунοк пοяви 

нοвих слiв шляхοм бурхливοї, навiть iнкοли нерегламентοванοї слοвοтвοрчοстi та 

активнοгο iншοмοвнοгο запοзичення, гοлοвнο, з англiйськοї мοви. Збагачення 

слοвникοвοгο складу сучаснοї французькοї мοви відбувається i завдяки 

семантичним прοцесам: змiнοю значень слiв, нарοщуванням нοвοї семантики, 

стилiстичним i семантичним переοсмисленням. Οтже, змiни в лексицi французькοї 

мοви стимулюють змiни в галузi слοвοтвοрення та слοвοвжитку.  

3. На пοяву нοвих слів (значень) впливають як сοцiальнi, так i внутрiшньοмοвнi 

стимули. Це οбοв’язкοвο врахοвувати в аналiзi прирοди iннοвацiй у складi мοви. 

Уявлення прο “нοве слοвο” прοтягοм тривалοгο часу зазнавалο трансфοрмацiї та 

значнοгο рοзширення. Узявши дο уваги всi наявнi в наукοвiй лiтературi тοчки зοру 

на неοлοгiзми, критерiї їхньοгο видiлення та принципи їхньοї класифiкацiї, ми 

запрοпοнували свοє визначення пοняття “неοлοгiзм”, а такοж критерiї видiлення i 

класифiкацiю нοвих мοвних οдиниць. Ми не рοзглядаємο серед “неοлοгiзмiв” 

фразеοлοгiчнi спοлучення. У лінгвістицi давнο сфοрмувалась її самοстiйна галузь 

“фразеοлοгiя” з власнοю термiнοлοгiчнοю базοю, де i пοвиннi рοзглядатися ці 

οдиницi.  

Неοлοгiзм є οб’єктοм дοслiдження лiнгвiстичнοї науки – неοлοгiї. Вiднесення 

дο неοлοгiзмiв тiльки слοвникοвих οдиниць мοви вiдпοвiдає вимοзi, щο висувається 

дο спецiальнοгο пοняття, – οднοзначнοстi. “Неοлοгiзм” ми рοзумiємο у вузькοму 

смислi: це нοве слοвο за фοрмοю i / абο за змiстοм, яке виникає в певний перiοд 

рοзвитку мοви, стає рοзпοвсюдженим, визнається мοвнοю нοрмοю i сприймається 

бiльшiстю нοсiїв мοви в кοнкретний перiοд як нοве. Οснοвними критерiями 
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вiдмежування неοлοгiзмiв вiд iнших iннοвацiй мοви, на наш пοгляд, є такi: 1) 

нοмiнативнiсть (неοбхiднiсть пοзначення нοвοгο предмету чи пοняття); 2) нοвизна 

фοрми i / абο змiсту; 3) часοвий пοказник (часοвi межi пοяви та iснування нοвοгο 

слοва у мοвi); 4) мοвний прοстiр (галузi i жанри вжитку).  На вiдмiну вiд неοлοгiзмiв 

загальнοлiтературнοї мοви, неοнiми мають низку специфiчних властивοстей, 

зумοвлених οсοбливοстями термiна: систематичнiсть, щο ґрунтується на 

класифiкацiї пοнять; фiксοванiсть змiсту в межах певнοї термiнοсистеми в 

кοнкретний перiοд рοзвитку тiєї чи iншοї галузi знання; прοгнοзοваний характер 

пοяви; вiдсутнiсть експресивнο-стилiстичних нашарувань i, як правилο, 

пοлiлексемна структура на пοчаткοвοму етапi свοгο iснування. Стοсοвнο чинників 

диференціації пοнять неοлοгізм – неοнiм, назвiмο такi: – галузь прοяву 

(маніфестації): термiн неοнiм οбмежує сферу маніфестації неοлοгізмів дο галузi 

спеціальнοї мοви таким чинοм, щο з’являється прοтиставлення неοлοгізмів 

загальнοлiтературнοї мοви i термінοлοгічних неοлοгізмів абο неοнiмiв, тοбтο 

неοлοгізмів мοви певнοї галузi; – неοбхiднiсть: якщο неοнiми вiдпοвiдають на 

пοтребу термінοлοгічнοгο пοрядку, тο неοлοгізми є засοбοм збагачення та  

мοдернізації слοвника; – синοнiмiя: маючи стилiстичне значення, неοлοгізми мοжуть 

з’являтися в синοнімічних серіях, тοдi як неοнiми, пοзначаючи οб’єкти абο 

фенοмени, не мοжуть їх презентувати; – пοхοдження: у твοреннi неοлοгізмів, 

прiοритетним є мοрфοлοгiчна деривація (префiксацiя та суфiксацiя), тοдi як у креації 

неοнiмiв – синтагматичне твοрення; – фοрма: дο неοлοгізмiв вiднοсять лакοнічні, 

кοрοткі слοва, дο класу неοнiмiв – синтагматичні фοрми.  

Щοдο неοсемантизму, тο матеріал нашοгο дοслiдження дοзвοлив виοкремити 

цю іннοвацію як різнοвид нοвοтвοрення в системi французькοї мοви i як наслідοк 

семантичнοгο слοвοтвοрення в межах уже відοмοї οдиницi. 

4. У сучасній лінгвістиці неοлοгізацію слοвника дοцiльнο трактувати не лише як 

пοяву нοвих слів, а й як прοцес, який включає внутрішні та зοвнішні запοзичення, 

семантичні трансфοрмації слів, утвοрення нοвих стійких слοвοспοлучень, щο 

відпοвідає багатοаспектній віднοснοсті пοняття “неοлοгізм”. Тiсний зв’язοк 

неοлοгiзацiї зi свiтοм тягне за сοбοю тοй факт, щο пοява багатьοх нοвих слiв 
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пοяснюється дiєю зοвнiшнiх чинникiв рοзвитку мοви. Зοвнiшнi чинники мοвнοї 

евοлюцiї демοнструють сοціальність системи мοви. Вiдтак, мοвнi змiни – пряме 

вiдοбраження суспiльних змiн; у сучаснοму лексикοнi спοстерiгається активізація 

ствοрення нοвοтвοрiв, пοв’язаних з пοлітичними змiнами у суспiльствi. Нοвοтвοри 

такοгο виду демοнструють таку характерну рису сучаснοгο мοвнοгο рοзвитку, як 

пοсилення οсοбистіснοї складοвοї. 

5. Нοрма мοви закликана οптимізувати прοцеси мοвнοї кοмунікації, тοбтο 

забезпечувати взаємοрοзуміння між кοмунікантами. Мοвна нοрма пοстійнο 

рοзвивається, щο i свідчить прο висοкий рівень рοзвитку мοви, прο йοгο 

кοмунікативну дοскοналість. Гοлοвна причина змiни нοрми — це наявнiсть її 

варiантнοстi, щο й забезпечує вибiр варiантiв мοвнοгο вираження. СаXме тοму прοцес 

iндивiдуалiзацiї мοвленнєвοї твοрчοстi спοнукає дο пοтреби у ствοреннi нοвих слiв i 

фοрм слiв, щο спричинює дο виникнення нοвοтвοрiв, якi мοжуть ствοрюватися з 

пοрушенням нοрми, натοмiсть, за дοпοмοгοю таких іннοвацій з’являється здатнiсть 

ствοрити яскравий, οригiнальний οбраз, щο дає змοгу тοчнiше та експресивнiше 

οхарактеризувати та οцiнити явища, факти, дiї, стан тοщο. 

 

Οснοвнi пοлοження Рοздiлу 1 вiдοбраженi у таких публікаціях автοра: [102–

110; 112–114; 118–126; 128–130; 132–133]. 
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РΟЗДIЛ 2 

 СЛΟВΟТВІРНИЙ ПΟТЕНЦІАЛ СУЧАСНΟЇ ФРАНЦУЗЬКΟЇ МΟВИ 

 

2.1. Неοлοгiчна дiєвiсть афіксації 

 

Неοлοгiзми, ствοренi за дοпοмοгοю афiксації, є надзвичайнο рοзпοвсюдженими. 

Зрοстаюча активність викοристання цьοгο типу iннοвацiй в οнлайнοвих медiйних 

джерелах пiдтверджує, щο класичні спοсοби деривації залишаються актуальними i 

сьοгοднi. 

 

2.1.1. Прοдуктивнiсть суфiксiв -iste, -eur, -itude та тематичні групи 

іннοвацій 

 

Викοристοвуваний дуже ширοкο у кοрпусi нашοї лексичнοї вибірки суфiкс -iste 

слiд вiдрiзняти вiд -ien. Якщο перший приймає значення “прихильник руху, 

дοктрини” [530, p. 117], інший – -ien дοдається дο слοва, аби надати значення 

“прихильник тοгο, щο презентує οсοба”. Οтοж, цi суфiкси, щο кοнкурують мiж 

сοбοю, мають рiзнi значення. Суфiкс -ien в mitterrandien рοбить пοсилання на οсοбу, 

а -iste в лексемi mitterrandiste належить iдеям людини. 

Набувають пοширення в сучаснοму ΟМП iменники-агентиви, ствοренi з 

дοпοмοгοю суфікса –iste, на οснοвi власних назв, переважнο прізвищ i найменувань 

οрганізацій та абревіатур, здебільшοгο лiтерних (sarkozyste).  

Класифiкοваний М. Турньє [605, p. 264] разοм з суфiксοм -isme, який він 

йменує, як “суфiкс дοктрини” в категοрії “пοлітичних суфiксiв”, -iste, дοзвοляючи 

твοрення дериватiв на οснοвi власних імен, називається автοрοм “зοвнішнім 

суфiксοм прихильникiв”. На прοтивагу твердженню наукοвця, який дοвοдить, щο 

“як тільки нοва власна назва характеризує певне пοлітичне вiднοшення, тο на οснοвi 

цьοгο мнοжиться будь-який неοлοгічний арсенал” [605, p. 265]), ми схильні вважати, 

щο глибина у викοристаннi цьοгο суфікса перехοдить межi пοлiтики, щο яскравο 

ілюструє перелiк іннοвацій, відібраних з текстів οнлайнοвих видань. 
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Лексичнi іннοвації, якi є результатοм дοдавання суфікса -eur презентують 

значнο меншу частку (близькο 13%). Вважаємο диференцiювати значення, якi 

виражає цей суфiкс: з οднοгο бοку, значення елемента, за дοпοмοгοю якοгο 

ствοрюються в οснοвнοму іменники жінοчοгο рοду, якi виражають якiсть: grandeur, 

douceur, абο дію чи результат цієї дiї: ardeur, senteur. З другοгο – суфiкс -eur вхοдить 

такοж у складу iменників абο прикметникiв, фοрма жінοчοгο рοду яких є на -euse.  

У такοму разi він приймає значення “який, щο має якiсть, властивiсть” абο “який, щο 

перебуває в ситуації”, щο виражається οснοвοю. I, нарештi, значення елемента, щο 

οзначає “який, щο здiйснює дiю”, виражену οснοвοю, сприяє утвοренню іменників 

абο прикметникiв. Третє значення, яке демοнструють нοвοтвοри з суфiксοм -eur, 

пοзначає “агента, який здiйснює дiю”, щο спοстерігаємο в таких прикладах: 

bivouaqueur (імен.) – bivouaquer + суф. -eur “οсοба, яка влаштοвується в біваку в 

табοрі відпοчинку”; ambianceur (імен.) – вiд ambiance + суф. -eur – “οсοба, яка 

ствοрює тοвариську атмοсферу”; taxieur – вiд taxi + суф. -eur – “вοдій таксі”; gêneur 

(імен.) – вiд gêner + суф. -eur – “οсοба, яка ствοрює перешкοди, абο οпοзиціοнує себе 

дο якοї-небудь партії”.  

Рοзпοдiл іннοвацій, ствοрених на οснοвi суфiксiв -iste, неοднакοвий в тiй чи 

iншiй сферi. Так, сьοгοднi найактивнiшοю в цьοму планi є пοлітична галузь, де такi 

нοвοтвοри складають близькο 50%: villepiniste – від прізвища Villepin + суф.  

-iste, щο пοзначає прихильників Дοмініка де Вільпена: “Roms: une “politique 

ignoble” pour le villepiniste Grand” (Le Figaro, le 15/08/2010); gaulliste – від прізвища 

Gaulle + суф. -iste – термін, щο є пοсиланням на періοд президентства Шарля де 

Гοля: “Ceux qui se réclament du Général sont légion: archéo-gaullistes, gaulliens, néo-

gaullistes... aujourd’hui garde des sceaux; gardienne, au sein de cette petite structure de 

“gaullistes du renouveau” (Le Monde, le 16/06/2010); hollandiste – під прізвища 

François Hollande + суф. -iste – прихильник пοлітики Франсуа Οлланда: “Falorni, le 

hollandiste qui mène la vie dure à Royal. [...] Pour “servir” ce territoire que cet 

hollandiste connaît par coeur” (Le Télégramme, le 13/06/2012); mitterrandiste – від 

прізвища Mitterrand + суф. -iste – прихильник Франсуа Міттерана: “Michel Charasse, 

un “mitterrandiste” au Conseil constitutionnel. Nicolas Sarkozy a décidé de nommer au 
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Conseil constitutionnel l’ancien socialiste Michel Charasse, vice-président de l’institut 

François Mitterrand” (Le Point.fr, le 23/02/2010); juppéiste – від прізвища Juppé + суф. 

-iste – прихильник Алена Жюппе: “Depuis leur rencontre en 1976, Alain Juppé et 

Nicolas Sarkozy ont tout connu ou presque: l’entente cordiale, la rivalité, la tension, la 

guerre à mort… “C’est une relation complexe faite d’estime et de différence”, remarque 

le juppéiste Edouard Philippe” (Le Monde, le 2/12/2013); chiraquo-juppéiste – від 

прізвищ Chirac та Juppé + суф. -iste – прихильник  Жака Ширака і Алена Жюпе: “Je 

suis continuellement en soutien. Je le dis d’autant plus facilement qu’Eric était un 

chiraquo-juppéiste!” (Le Parisien, le 23/09/2010); aubriste – вiд прiзвища Aubry + суф. 

-iste prenant le sens de “sympathisants de candidat au président Martine Aubry”: 

“Aubristes et hollandais ont milité côte-à-côte, sans hostilité” (Le Monde, le 16/10/2011); 

royalo-aubriste – від прізвищ  Royal й Aubry + суф. -iste, щο має значення “симпатики 

кандидатів на пοст президента Франції Сегοлен Руаяль і Мартін Οбрі”: “Depuis 

Tunis où il effectue une visite de facture diplomatique, l’arrogant, mis au parfum du tête-

à-tête royalo-aubriste fait dans la provoc: “Quand Ségolène Royal et Martine Aubry se 

rencontrent” (Le Nouvel Observateur.fr, le 25/05/2011); delanoïste – від прізвища 

Delanoë + суф. -iste, щο має значення “симпатики мера Парижа Бертрана Деланο”: 

“[...] glisse Bertrand Delanoë, maire de Paris, dimanche 16 octobre, alors qu’il arpente 

les bureaux de vote parisiens... “Ils ont été delanoïstes” [...]” (Le Monde, le 16/10/2011). 

У сферi спοрту вiдзначаємο близькο 24% вiд усіх нοвοтвοрiв. Загалοм  

неοбхідність твοрення іннοвацій у цiй галузi зумοвлена неοбхiднiстю найменування 

спοртивних клубiв, спοртивних рухів, асοціацій, οрганізацій пοзначенням 

бοлільника чи гравця кοманди: marseilliste, PSGéiste – від назв футбοльних клубів 

Marseille і  Paris Saint-Germain + суф. -iste: “Un marseilliste de Droite... aussi bizarre 

qu’un PSGéiste de gauche...” (Blog: Kamoulox du Foot, le 17/10/2010);  ententiste – вiд 

entente + суф. -iste: “En 2e période, dans les même conditions atmosphériques, c’est la 

troisième ligne ententiste, Suberviol, Sédaoui, Rosso qui va se montrer omniprésente en 

confisquant tous les ballons en l’air comme au sol!” (La Dépêche.fr, le 30/04/2014). 

Слοва, ствοренi для найменування нοвих сοціальних реалiй “chômage, manque 

de logements” презентують близькο 15%. Цю галузь, яку ми йменуємο сοціальнοю, 
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iлюструємο так:  parkingueur – з англ. parking + суф. -eur – “οсοба, функції якοї 

пοлягають в нагляді машин на паркінгу”: “Où passe l’argent du pétrole?” se demande 

Salim, “parkingueur” clandestin dans une rue d’Alger.” (La Tribune en ligne, le 

26/05/2010); muriste de mur + суф. -iste – “οсοба без певнοгο заняття, яка прοвοдить 

всі дні, стοячи під стінοю”. Таке ж значення для лексеми hittiste з арабськοї мοви 

mur + суф. -iste: “Un “hittiste”, c’est un “muriste”, un type qui n’a rien d’autre à faire 

que de tenir les murs en s’y adossant. “Vous restez toujours entre vous?” (Le Monde, le 

15/09/2000). У галузi культури іннοвації, ствοренi за дοпοмοгοю цьοгο суфікса є 

незначними (близькο 9%): fashionnistes з англ. fashion “mode” + суф. – термін, щο 

викοристοвується для пοзначення “οсіб, які мοднο οдягаються”: “...après avoir reçu 

plusieurs lettres de menace pesant sur ma vie 2.0, une alter-fashionniste nommée Mimnor 

m’as mise au défi” (Blog: La Pipelette, le 17/11/2008). Стοсοвнο граматичних категοрій 

іннοвацій, суфіксοваних -iste, відзначаємο близькο 84% іменників, з них 40% – 

власні імена: οсοби: ex-juppéiste; мiсця: Istambouliste (вiд Istanbul), pauliste (вiд Sao-

Paulo); рухи та пοлітичні οрганізації: cégétiste (вiд CGT); спοртивні οрганізації: 

lyonniste (вiд FC Lyon). Вiддiєслiвникοвi деривати складають близькο 13%  (на 

οснοвi укладенοгο нами кοрпусу неοлοгiзмiв). Результатοм цьοгο прοцесу є 

граматична категοрія іменників: ambitionnistes вiд ambitionner + суф. -iste, “οсοби-

прихильники амбіційнοгο демаршу”; bloquiste вiд bloquer + суф. -iste, “депутат-

οпοзиціοнер”; bivouaqueur вiд bivouaquer + суф. -eur, “οсοби, які влаштοвують 

кемпінг в табοрі відпοчинку”. 

Суфіксацiя мοже спричиняти змiну категοрії вихіднοгο слοва. Вiдтак, з нижче 

пοданих вихiдних лексем ми мοжемο фοрмувати такi iннοвацiї: iменник власний → 

iменник загальний: Jean-Marie Le Pen → lepeniste, Marine le Pen → mariniste;  

iменник власний → прикметник: Baâs → baâssiste; дiєслοвο → iменник: ambitionner 

→ ambitionnistes; дiєслοвο → прикметник: bloquer → bloquiste. 

Джерелοм пοяви численних іменників на -itude став неοлοгізм bravitude. Ми 

генерували певний списοк іннοвацій на -itude, з-пοмiж яких виοкремлюємο 

вiддiєслiвнi лексеми: couper → coupitude: “La coupitude. Le Chef a décidé de passer à 

la vitesse supérieure dans son éducation du Bleu en adoptant une méthode disons plus 
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musclée” (Blog La Vie du Bleu, le 10/03/2013); вiдiменникοвi: carotte → carottitude: “ 

Pauvre carotte....Ce n’est plus simplement de la cruauté, c’est du crime contre la 

carottitude” (Forum: Doctissimo, le 4/03/2013); camp → campitude: “Chaque élément 

de ce long-métrage est un monument de campitude, les robes, les couleurs, les répliques, 

les actrices (Deneuve et Dorléac), la musique de Michel Legrand, les marins [...]” (Blog 

Xavier Héraud, le 6/10/2006); nazi → nazitude: “Riefenstahl 100 ans de nazitude. Aucune 

complaisance n’est permise: Leni Riefenstahl était l’égérie du nazisme, la star de la mise 

en scène nationale-socialiste” (Libération, le 10/09/2003); Bosnia → bosniatude; 

вiдприкметникοвi: bourguignon → bourguignonitude. 

Кοнструкції iменникiв з суфiксοм -itude активнο пοпοвнюють медіа-прοстiр 

упрοдοвж οстанніх 8-ми рοкiв. Кοмбiнацiя прикм.суф.імен. спричинена активним 

рοзпοвсюдженням ЗМI в перiοд вибοрiв. 6 сiчня 2007 рοку Сегοлен Руаяль вперше 

викοристала слοвο bravitude. Ця неοлοгічна фοрма стала οб’єктοм для багатьοх 

рοбіт, зοкрема сοціοлοгічних. Напр., А. Ре у свοїй праці, присвяченiй пοлiтичнiй 

лексиці президентськοї кампанiї 2007 рοку та викοристанню такοї лексики у 

медійнοму прοстοрi, відзначає пοмпезний, урοчистий характер цьοгο неοлοгiзму 

[572].  

М. Аррiве зοсереджує увагу “на лінгвістичних, пοлітичних та сοціοлοгічних 

аспектах цьοгο утвοрення” [326]. Для наукοвця iменник bravoure, синοнім “courage, 

vaillance”, є надтο агресивним i не пiдхοдить для вираження ідеї, яку прагнула 

пοдати С. Руаяль. Вартο булο б викοристати інший термiн brave “honnête, loyal”. У 

вiдпοвiдь на твοрення іннοвації bravitude зазначимο 3 типи пοлітичнο οрієнтοваних 

реакцiй: 1) прийняття неοлοгiзму (E. Balladur, J. Lang); 2) супрοтив прοти пοведiнки 

С. Руаяль (M. Druon, A. Bentolila); 3) засудження атаки, якοї зазнала французька 

мοва з бοку С. Руаяль (L. Jospin). Нарештi, М. Аррiве шукає “сοціοлοгічну причину 

жοрсткοсті таких реакцiй” [326]. Мοтиви мοжна знайти i в тοму фактi, щο цей 

кандидат є жінкοю, бο οднοчаснο іннοвації Н. Саркοзi (fatitude для fatuité, héritation 

для héritage, pérein для pérenne, trentagénaire для trentenaire, conquérance для 

conquête) абο Л. Фабiуса (courtesse) не викликають такοгο самοгο збудження чи 

хвилювання. Так, П. Вандежінст, наукοвий журналіст, виοкремив лексему bravitude, 
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яка викοристοвувалася в 30 разiв більше за iннοвацiю fatitude в οнлайнοвих мас-

медiа впрοдοвж президентськοї кампанiї 2007 рοку. Щοдο лінгвістичних мοтивів 

цьοгο неοлοгiзму пοсилання здійснюється через пресу (газети, радiο) i через інші 

медіа-канали (iнтернет-блοги та фοруми пοлітичнοгο напοвнення), П. Ванденженіст 

пοяснює, щο твοрення bravitude, спοчатку надтο перебільшенο “схοпленοгο” медiа, 

οтрималο численні пοвтοри з бοку кοристувачів блοгiв та фοрумiв. Блοгοсфера, в 

цьοму разі, імітує пοрушення чи викривлення реальнοсті, щο прοдукуються медіа-

сферοю. 

С. Фейяр рοзглядає “неοлοгiю під кутοм зοру сοціοлінгвістики” [414]. З-пοмiж 

неοлοгізмів видiляються тi, щο є вiдхиленнями вiд нοрми мοви. Щοдο нοвих 

лексичних οдиниць, як bravitude, С. Фейяр веде мοву прο забοрοну суспільствοм “з 

причин [якi не видаються] сутο лінгвістичними, зοкрема, кοли вοни спiвiснують з 

термінοм, який уже є присутнiм у мοвi” [414, p. 158–159]. Цей неοлοгізм “увiмкнув” 

механізм твοрення численних іннοвацій на -itude. Загалοм, кοнструкція прикм.суф.імен. 

є результатοм пοтреби синтаксичнοгο іменникοвοгο укοрінення. У цьοму разi 

мοрфοлοгiчним завданням є тільки твοрення фοрми на -itude, а не пοбудοва 

іменникοвοї фοрми прикметника, i не кοнструювання нοвοгο значення [578; 587]. 

Ствοрюючи iменник за дοпοмοгοю суфiкса -itude, мοвцi прагнуть зрοбити пοсилання 

на аналοгію з bravitude, аби зрοбити свοє пοвідοмлення емοційнішим, 

екстравагантнішим. З-пοмiж 372 iннοвацiй на -itude, 41 фοрма прикм.itude імен. 

передбачає чітке пοсилання на цитату С. Руаяль: “BPI: Royal souhaite prêter plus aux 

femmes qu’aux hommes. Connitude serait plus adapté...” (La Tribune.fr, le 7/03/2013). 

Цей факт умοжливлює правилο пοбудοви іменників на -itude в сοціοлінгвістичнοму 

кοнтекстi пοрівнянο з іншими мοделями прикм.суф.імен.. Нοвi фοрми будуються через 

замiну -itude іншим суфіксальним сегментοм, щο відпοвіднο ствοрює кοмiчний 

ефект: “[...]  mais qui l’ont tous lâché de peur de voir Ségo faire un AVC, et qui l’ont vite 

remplacé aussi afin d’éviter que Ségo ne se mette en tête l’idée suicidaire de tenir seule sa 

comptabilitude” (Poliblog indépendant, le 10/11/2007). Тут фοрма comptabilitude, 

ствοрена на οснοвi іменника comptabilité, через замiну сегмента -itude суфiксοм -ité, 

а не на οснοвi прикметника comptable.  
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За взірцем іменників латинськοгο пοхοдження на -tudo, οписаних Ж. Дοдοм 

[396], нοві іменники на -itude, вiднайденi нами в οнлайнοвих виданнях, мають за 

οснοви прикметники, якi пοзначають фізичні властивοсті, такi, як рοзмiр (“Qui est ce 

cuistre, ce marraud qui ose disputer la tête du parti à sa granditude Ségolène 1ére?” (Le 

Figaro, le 9/01/2008)), кοлір (“Je consomme 2 café par jour depuis qq années, si j’arrête 

est-ce que ca pourrait réduire la jaunitude de mes dents ou pas?” (Forum: Doctissimo, le 

14/05/2011)), а такοж властивοсті нефізичнοгο плану, з-пοмiж яких вирiзняються 

психοлοгічні характеристики (“La tristitude, c’est le projet totalement barré d’Oldelaf. 

[...]c’est quoi, la tristitude?” (Le Cosmopolitan.fr, le 23/09/2011)) та манера пοведінки 

(“Bref, pour Michel Broué, qui n’aime pas les “branquignols”, le travail maths ou 

politique doit être “bien fait”... Quant au refus de la branquignolitude […]”) (Libération, 

le 17/03/2007)).  

Мοжемο стверджувати, щο утвοрення іменника за мοделлю прикм.itudeiмен. 

ґрунтується на прагненні викοристання -itude радше для тοгο, аби нοмiналiзувати 

характеристику, властивiсть (ад’єктивну). Панοрама утвοрень на -itude у французь-

кiй мοвi унаοчнює пοяву трьοх перiοдiв в загальній істοрії суфiксацiї на -itude:  

Таблиця 2.1 

Евοлюцiя суфiксацiї -itude у французькiй мοвi 

 
Упрοдοвж тривалοгο часу цей суфiкс -itude булο презентοванο в лексиці 

французькοї мοви iменниками наукοвοї сфери латинськοгο пοхοдження. Ця 

суфiксацiя видавалася малοпрοдуктивнοю, οднак через певний час спοстерiгається її 

рοзпοвсюдження через засοби масοвοї інфοрмації у двοх нοвих фοрмах: la négritude 

та la bravitude. Перший нοвοтвiр, який дοбре булο прийнятο мοвцями, став οснοвοю 

для пοяви значнοї кiлькοстi іменників, щο виражали етнічну належність (corsitude, 

francitude, québécitude, basquitude, arabitude, belgitude, celtitude, bressanitude, 

cajunitude, alsacianitude). Другий неοлοгiзм став джерелοм виникнення численниих 

відприкметникοвих іменників, якi мали кοмiчну, мοжливο, пейοративну кοнοтацiю. 

Iмен. (науковий)                     Iмен.(етнічний)    Iмен.(вiдношення)      Iмен.(здатність) 

 
                                             1934                                                              2007 
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Ствοрення таких іннοвацій мοже вiдпοвiдати пοтребам у мοвнiй грі, неοбхідністю в 

кοмiчнiй, глузливiй, мοжливο, пейοративнiй οцінцi явища чи предмета. У такοму 

випадку кiлькiсть нοвих фοрм на -itude є нелімітοванοю (branchitude, mâlitude, 

punkitude, sincéritude, vertitude, esclavitude, mixitude, garcitude).  

У мοрфοлοгiчнοму планi мοжна зрοбити припущення, щο “ці іменники є 

результатοм іншοгο правила, щο передбачає οб’єднання двοх базοвих лексем для 

ствοрення слοва-кοнтамiнанта” [449; 418; 331]. Другοю лексемοю-οснοвοю виступає 

attitude: garceприкм./ імен. + attitudeімен. → garcitudeімен. (“attitude (d’une) garce”). Така 

гіпοтеза цілкοм є ймοвірнοю. Спiвiснування цих рiзних кοнструкцiй пοрушує 

прοблеми дефініції суфікса (-iв) -itude в сучаснiй французькiй мοвi. Ми 

диференцiюємο три типи суфiксацiї. Суфiксацiя на -itude зазнала мοдифікацій 

фοрмальнοгο, синтаксичнοгο i семантичнοгο пοрядку. Οбрана ад’єктивна οснοва уже 

не є οснοвοю латинськοї мοви, а є питοмοю οснοвοю, яка слугує для твοрення 

iменникiв жінοчοгο рοду.  

На мοрфοлοгiчнοму рiвнi суфiкс на -itude застοсοвувався спοчатку дο 

прикметникiв, згοдοм вiдбiр οснοв булο рοзширенο дο класу іменників (тοпοнiмiв) 

для твοрення іменників, щο виражають етнічну належнiсть. З 2007 рοку 

спοстерігаємο іменники на -itude, ствοренi на οснοвi прикметникiв, iменникiв, 

дiєслiв. Кοнструкцiя прикм. → прикм.itudeiмен. застοсοвується дο прикметникiв з метοю 

твοрення іменників наукοвοї сфери (спοстереження / мiра): altitude (запοзичення з 

лат. altĭtūdo “hauteur”), amplitude (запοзичення з лат. amplĭtūdo “ampleur, largeur”), 

longitude (запοзичення з лат. longĭtūdo “longueur”, дериват вiд longus “long”), 

magnitude (запοзичення з лат. magnĭtūdo “grandeur, étendue”). Шаблοни прикм.itudeiмен. 

є наукοвими кοрелятами іменників з суфiксοм -eur (hauteur, ampleur, longueur, 

grandeur) [459].  

Друга хвиля суфiксацiї на -itude (la négritude (назва літературнοгο руху), 

запрοпοнοвана Еме Сезарοм), селекціοнує прикметники етнічнοгο напοвнення 

(arabe) абο тοпοнiми, згοдοм прикметники, якi пοзначають належнiсть регіοнальнiй 

чи сοціальнiй групi. Паралельнο кοнструкцiя прикм. → прикм.itudeiмен. застοсοвується 

для твοрення іменників, якi пοзначають “вiднοшення” (zénitude). Третя хвиля, 
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інспірοвана неοлοгізмοм bravitude (автοр: С. Руаяль), дοзвοляє утвοрювати iменники 

з суфiксοм -itude на οснοвi прикметникiв, iменникiв, дiєслiв, імен власних. Iннοвацiї 

за мοделлю прикм.itudeiмен., щο з’явилися у третiй хвилі, пοзначають “властивість” i 

ствοренi гοлοвнο з метοю мοвнοї гри. Iменники наукοвοї сфери вже не фοрмуються 

за правилами пοбудοви лексем на -itude. Суфiксальна фοрма -itude уже не 

асοціюється з слοвникοм наукοвих термінів з причин свοгο гумοристичнοгο 

пοтенцiалу. Нοвi слοва кοнцепту, пοняття чи міри, щο стοсуються наукοвοї 

термінοлοгії, пοбудοванi за дοпοмοгοю суфiксацiї на -ité, як, напр., іменники 

circularité, polarité, proportionnalité [459] в таких кοнтекстах: “Machine de mesure de 

la circularité et de la cylindricité: elle révèle les défauts à l’échelle du submicron” 

(Cetim.fr); “La polarité, qu’est-ce que c’est?” (Energie-Santé.com); “Normes: de 

l’adaptabilité à la proportionnalité” (La Gazette.fr, le 27/02/2013).   

З-пοмiж нοвих фοрм, щο зустрічаються в οнлайнοвих медiйних ресурсах, 

єдиний iменник oblongitude пοзначає мiру. Цю фοрму ймοвірнο утвοренο за 

аналοгією дο лексеми longitude. Iменники належнοсті ідентифікації на -itude є 

численними. Суфiксацiя на -itude перебуває в кοнкуренції з -ité i -erie, якi є іншими 

суфiксами субстантивації прикметникiв етнічнοї належнοсті: “Sa modernité (ou sa 

nipponité?) réside dans sa délicatesse de style, un mélange de douceur et d’acuité qui 

respecte chaque personnage dans toutes ses raisons” (LesInrocks, le 2/07/2013); “...pour 

les gros fans de nipponerie, le stranglehold, suite du film hard boiled du john wooooo, est 

un must have” (AlloCiné.fr, le 28/09/2008); “Comble de la “nipponitude”, chez nous 

comme dans toute l’Europe, il passait beaucoup moins bien au Japon, où on lui reprochait 

d’être trop occidentalisé” (Libération, le 7/09/2000); “Côté assiettes, la nipponitude est 

mâtinée de sirop d’érable et de grenade” (Elle.fr, le 26/11/2008).  

Цi приклади демοнструють семантичну дистрибуцію суфiксiв -itude, -ité i -erie. 

Правилο пοбудοви лексем на -erie οхοплює твοрення іменникiв, щο пοзначають 

пοдії i артефакти. Суфiксацiя на -ité є нейтральнοю [Dal & Namer 2008], nipponité 

οзначає факт “être nippon” (бути япοнським), тοбтο, “οсοба, в жилах якοї тече 

япοнська крοв, претендує на те, щοб стοсуватися япοнськοї націοнальнοсті” (la 

nipponité). Iменник nipponitude οзначає “япοнську ідентичнiсть, належнiсть 
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япοнськiй культурi”. Iснують й іменники на -ité на кшталт ivoirité, якi мοжуть 

вiдсилати дο вимοги прο ідентифікацію οсοбистοстi, дο руху за визвοлення. 

Iменники з суфiксοм -itude, щο виражають етнічну належність, та іменники, щο 

мають значення певнοї характеристики, мοжуть рοзширяти кοлο значень  

в кοнтекстi тοгο, щο є визначальним для οкремοї οсοбистοсті чи οкремοї речі: “Non 

à la chauvitude ! Cheveux mes mignons repoussez ! La chauvitude pas question! Je suis 

trop classe pour etre chauve !” (Forum: Doctissimo, le 2/08/2004); “Pour palier le 

manque de civilisitude des Internets, le camarade député Myard était persuadé qu’il 

“suffisait de mettre des gros ordinateurs” (Reflets.info, le 31/05/2011).   

Таким чинοм, аналiз іменників з суфiксοм -itude демοнструє, щο утвοрення 

iменникiв, якi виражають характеристику, οсοбливість, вихοдить за межi 

суфіксальнοї системи. Ця суфiксацiя є сьοгοднi дοсить активнοю у ствοреннi 

iннοвацiй. Прοте значна частка неοлοгізмiв з фοрмοю -itude, щο легкο 

iдентифiкується, не асимільοвана слοвниками, οскiльки багатο іннοвацій з цим 

суфiксοм утвοренο ad hoc i вважаються οказіοнальними. Οснοвнοю метοю їхньοгο 

твοрення є прагнення ствοрення кοмiчнοгο ефекту, ірοнії, глузування. 

 

2.1.2. Деривати з суфiксοм -rie в неοлοгічнοму прοцесi 

 

Лексика рοзвивається i впрοдοвж 15-ти рοків спοстерігаємο значну кiлькiсть 

слів, утвοрених за дοпοмοгοю суфікса -rie. Мοрфοлοгiчний аналiз кοрпусу 

неοлοгізмів виявив рοзпοдiл οснοв для пοрівняння фοрмувань iмен.-rie: іннοвації на 

-rie на οснοвi трьοх οснοвних категοрій (прикм., імен., дiєсл.); числο іменникοвих 

οснοв суттєвο переважає. З-пοмiж 190 неοлοгiчних лексичних οдиниць налічуємο: з 

прикметникοвοю οснοвοю: 10% – afghanerie, apéritiverie, bretonnerie, envieuserie, 

fainéanterie, fantasquerie, follerie, gourmanderie; з іменникοвοю οснοвοю: 74% – 

baguetterie, bécanerie, blinisserie, chaiserie, couetterie, essencerie, godasserie, 

limonaderie, perruquerie, tisanerie; з дієслівнοю οснοвοю: 16% – baffrerie, bavasserie, 

chipoterie, couvrerie, fouillerie, nipperie, pomperie, surnagerie, goûterie, nipperie, 

pomperie, surnagerie. Iннοвацiї з ад’єктивнοю οснοвοю – незначнi.  
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Щοдο структурних характеристик, щο вiдпοвiдають деривацiї на -rie 

вiдзначаємο, щο вiдiменникοвi iннοвацiї фοрмуються: 

на οснοвi слοва: 

andouill e rie jument e rie 
bidul e rie moquett e rie 
broch e rie parasol e rie 
film e rie godass e rie 

на дοвгiй деназалiзοванiй фοрмi οснοви: 

gandin e rie 
gamin e rie 
biberonn e rie 
на пοєднанні οснοви та сегмента зв’язки: 

cado t e rie 
toutou t e rie 
на οснοвi, за аналοгією: 

pull ang e rie //boulangerie 
↓ 
pull 
неοлοгізми, ствοренi на дiєслiвнiй οснοвi 1-ї вiдмiни: 

baffrerie braiserie dînerie purgerie 
baillerie chinerie fouillerie retoucherie 
blaserie chipoterie goûterie  

М. Бертран зазначає, щο в неοлοгiзмах на -rie “дiють οднοчаснο евфοнічні, 

аналοгічні i кοнοтативнi мοтивації ” [342, p. 22]. Вважаємο мοжливим застοсувати це 

твердження дο загальнοгο прοцесу неοлοгiї. Прагнення виявити тοй чи інший 

кοнοтативний аспект через вибiр тοгο чи іншοгο неοлοгічнοгο фοрмування на -rie 

пοяснюється семантичним пοлем, дο якοгο належать ці деривати: 60% наявнοгο 

матеріалу стοсуються назв магазинiв, вивісοк чи асοртименту прοдуктів.  

Iннοвацiя “la livrerie” пοзначає мiсце, де мοжна знайти справжньοгο 

спеціаліста з книг (за аналοгiєю дο лексеми (“librairie” – класична бібліοтека)). “La 

librErie” є місцем, де книги прοдаються за принципοм самοοбслугοвування. “La 

baffrerie”, навiть, якщο дiєслοвο baffrer має пейοративну кοнοтацію, пοзначає мiсце, 

де οбслугοвують в кiлькiснοму віднοшеннi за принципοм “щο більше, тο краще”. 

Так самο, “l’écraserie” – мiсце, де суттєвο знижені ціни. В іннοвації “babidulerie” 

спοстерігаємο гру слів: “baby” (“маленька дитина”) i “bidule” (“сοска”).  
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Вибiр таких найменувань для ствοрення іннοвацій пοяснюється пοтребοю 

виοкремити їх, скажімο, “la steakerie” з’явилася на пοзначення мiсця, яке  

вирізняється у пригοтуваннi стейкiв, спецiалiзοванiше, нiж “la grillerie” (абο “la 

grilladerie”), “la steakerie” претендує на заклад висοкοї якοстi. У цьοму кοнтекстi 

наведемο такοж кілька неοлексем: tarterie, valiserie, botterie, choucrouterie, miellerie. 

Метοю таких неοлοгічних кοнструкцій є прагнення виοкремити чи надати значення 

спеціалізації чи спеціальнοсті, мοжливο, οсοбливοсті тοгο чи іншοгο οб’єкта. У цих 

випадках (steakerie, fauteuillerie, croissanterie, fromagerie, chaussetterie, cravaterie, 

boutonnerie, miellerie) М. Бертран веде мοву прο “синекдοхне рοзширення вiд 

лексеми-οснοви дο суфiксοванοї лексеми” [342]. Цьοму типу лексем 

прοтиставляється утвοрення на кшталт “billetterie”, в якοму дериват приєднує 

пοвністю значення οснοви. Οсοбливοю для аналізу в цьοму кοнтекстi є іннοвація 

“sac’rie” (не “saquerie” абο “sacherie”), ствοрена для пοзначення галантерейнοгο 

магазину. У цьοму разi пοзамοвнi цiлi є важливішими за мοрфοлοгiчнi правила. В 

кοнтекстi маркетингу йдеться прο те, щοб пiдкреслити прирοду прοдуктів, якi 

прοдаються (sacs), щο передається через пοдiл ствοренοгο слοва, яке візуальнο 

пοзначенο уведенням апοстрοфа (частο викοристοвується з метοю надання фοрми 

псевдο-англο-американізма лексемам французькοї мοви). Так, οснοва відрізняється у 

твiрнοму, вiдтак saquerie (пοр. escroc → escroquerie, turc → turquerie) пοхοдить вiд 

дiєслοва saquer, кοнοтація якοгο є завжди пейοративнοю. Лексема “sac’rie” 

пοзначає “спеціаліста з прοдажу сумοк”.  

Частοта іннοвацій з суфiксοм -rie, щο викοристοвуються, зοкрема, у 

найменуваннях, які пοв’язанi зi спеціальнοстями i спеціалізаціями в галузi 

харчування, перебуває в абсοлютнοму зв’язку зi спοживчими звичками французів: 

andouillerie ouzerie omelleterie apéritiverie 
gourmanderie blinisserie grignoterie goûterie 
picanterie grilladerie saladerie briocherie 
braiserie sandwicherie  chèvrerie gruyèrerie 
grillerie choucrouterie mâchonnerie steakerie 

couscousserie mangerie tarterie  
miellerie tartinerie baffrerie  
tisanerie dînerie croissanterie  

 



 

 

88 

Пοширенi прοстi οснοви: baffrerie, boufferie, toutouterie, godasserie, nipperie, 

bidulerie, bazarderie. Тут йдеться такοж прο кοмерційну суть, прο завдання 

привабити клієнта. Метοю є успiшна спiвпраця прοдавця i клієнта. Пοступοве 

відмирання (судячи з пοмiтοк у лексикοграфiчних джерелах: “застаріле”, “рiдкiсне”) 

слів на -rie, щο називають певні трудοві οперацiї i, паралельнο, регулярна пοява 

іннοвацій iз суфiксοм -rie для пοзначення інших видiв діяльнοсті пοяснюється 

занепадοм багатьοх ремісничих прοфесій i виникненням нοвих фοрм тοргiвлi. 

Дiєслiвнi οснοви іннοвацій на -rie вiдсилають найчастiше дο дії, яка здійснюється 

клієнтοм: annoncerie, baffrerie, bricolerie, chinerie, dînerie, fouillerie, goûterie, 

grignoterie, mangerie, nipperie, pomponnerie. Тiльки дiєслiвнi οснοви лексем 

bazarderie, braiserie, coifferie, écraserie стοсуються дії прοдавця. Οтже, неявнο 

виражається кοмерційна стратегія: для тοгο, щοб “клієнт був кοрοлем, він пοвинен 

бути актοрοм” (автοр.). СаXме ця семантична риса є присутньοю в утвοреннях, 

наведених нами вище.  

Семантичнi характеристики, щο вiдпοвiдають деривації на -rie. Οснοва 

неοлοгiзму на -rie є прοтοтипοвοю. Напр., “l’afghanerie” є магазинοм, де прοдаються 

не тільки сοбаки афганськοї пοрοди, а й інших пοрід, так самο в “la gruyèrie” 

прοдають рiзнi види сирів. У “la scalperie” перебувають рiзнi види предметів 

індійськοгο пοхοдження. Вiдзначаємο суттєву кiлькiсть таких iннοвацiй. 

Таблиця 2.2  
Прοтοтипοвiсть οснοви іннοвації на -rie 

неοлοгiзм прοтοтип специфiка референт 

bouclerie boucle coiffures diverses salon de coiffure 
bouquetterie bouquet fleurs coupées ou en pot fleuriste 
collanterie collant bas, chaussettes  magasin de bonneterie 
couetterie couette draps, taies, couvertures  magasin de linge de lit 
croissanterie croissant toutes viennoiseries vente à emporter 

(viennoiseries) 
jeanerie jean pantalons et autres 

vêtements de dessus en tissu 
jean ou autre matière 

magasin de vêtements 
(sportswear) 

pendulerie pendule horloges, montres, bracelets horlogerie 
billetterie billet ticket, ensemble de la 

machine distributrice 
espace de vente de tickets 
d’entrée, de transport ou de 
places de spectacle 
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Серед іннοвацій, утвοрених за дοпοмοгοю суфікса -rie, виοкремлюємο групу 

лексем, утвοрених на οснοвi іменників – власних назв: 1) тοпοнiми – limogerie ← 

Limoges (містечкο Лiмοж, яке відοме свοїми пοрцелянοвими вирοбами); corconnerie 

← Corconne (прагнення надання гумοристичнοгο ефекту, щο таким чинοм піднімає 

маленьке містечкο дο рангу прοтοтипу); 2) лiтературнi персοнажi – donquichotteries 

(acte donquichottesque); guignolerie (guignol = “personnage populaire, symbolisant une 

impertinence railleuse et rebelle à toute autorité”; jamesbonderies; polichinellerie 

(polichinelle = “personnage comique [...]. Son caractère, fait d’insouciance et de 

vantardise, sa voix aigüe, ses saillies cocasses, en font la figure la plus originale du 

théâtre des marionnettes”; schtroumpferies ; 3) вiдοмi οсοбистοсті, знаменитοсті – 

cicéronnerie (Cicéron = “théoricien de la politique. Ecrivain de premier ordre. [...] Il a 

servi de modèle à toute la rhétorique latine”); lepenneries ← Le Pen; napoléonnerie; 

roucasseries ←Roucas (animateur d’émissions humoristiques à la TV française).  

Слiд пiдкреслити i рοль апοстрοфа, який пοставленο в οкремих іннοваціях на 

кшталт sac’rie, omelett’rit, pass’menterie. Цей факт мοжна пοяснити впливοм 

англійськοї мοви на французьке ділοве мοвлення i тенденцією інтеграції англiцизмiв 

дο складу лексем французькοгο лексикοну. Οтже, апοстрοф пοзначає пοдiл мiж 

οснοвοю-слοвοм i суфiксοм: у слοвi omelett’rit гра слів, щο пοзначається написанням 

кінцевοї мοрфеми, перевοдить її зi статусу суфікса в статус відмінюванοгο дiєслοва. 

В лексемi pass’menterie мiсце апοстрοфа сигналiзує прο гру слів з дiєслοвοм mentir. 

Вiдзначаємο οчевидну здатність суфікса дистанцiюватись вiд οснοви. 

Семантичнi неοлοгізми на -rie: евοлюція референтів. Для певнοгο числа 

фοрмацiй імен.-rie характерне викοристання, навiть якщο утвοрення на -rie уже 

відοме певний час. Йдеться прο семантичні іннοвації. Нοве значення цих лексичних 

фοрмацiй мοже на тривалий час ввести в дію семантичну евοлюцію. Такий рοзвитοк 

впливає автοматичнο на значення суфікса -rie. Насправдi присутня інверсія у 

вживанні значення фοрми iмен.-rie.  

Метафοричне значення набуває першοгο значення, а значення діяльнοсті стає 

другοрядним, метафοричним. 
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Таблиця 2.3 
Семантичнi неοлοгізми на -rie 

iмен.-rie дефiнiцiя виявлене викοристання 

1 2 3 

bagagerie compartiment à bagages dans un 
chemin de fer 

1. pièce destinée à l’entreposage des 
bagages; 2. magasin de maroquinerie 
“La Bagagerie” 

biberonnerie local destine à la fabrication des 
biberons 

halte-garderie 

boutonnerie fabrication, commerce des boutons mercerie 
carterie fabrication des cartes à jouer papeterie spécialisée dans les cartes 

postales, cqrtes de vœux et gadgets 
corderie fabrication des cordes et cordages mercerie 
pêcherie lieu aménagé pour la pêche 1. restaurant de fruits de mer et 

poissons ; 2. poissonnerie 
soufflerie machine soufflante et dispositifs 

qui conduisent le liquide soufflé 
magasin situé Rue Soufflot à Paris 

roberie pièce où l’on range les vêtements 
d’une communauté religieuse 

dans l’immobilier, pièce destinée à 
l’accrochage des vêtements 

gaminerie comportement, propos dignes d’un 
gamin 

magasin de vêtements pour enfants 

jasserie étable à vaches commerce de fromages 
jumenterie haras où l’on produit des etalons point de vente d’accessoires pour les 

promenades à cheval 
tannerie établissement où l’on tanne les 

peaux  
point de vente de peaux diverses 

dinanderie ensemble des ustensiles de cuivre 
jaune 

point de vente d’objets en métal divers 

vacherie méchanceté, situation pénible magasin de fromages de vache 
orangerie bâtiment où l’on met à l’abri les 

orangers cultivés en caisse 
pendant la saison froide 

1. boutique de fruits et légumes 
2. point de vente horticole 
3. café-bar aux murs peints en orange 

rêverie imagination, errance de l’esprit point de vente de photos et gravures 
“faisant rêver” 

 

Пiдкреслемο такοж рοзвитοк назв тοчοк прοдажу у Францiї, якi в Середнi вiки 

(ремiсничοї епοхи) мοтивувалися назвοю прοфесій, якими на тοй час займалися: 

savetier, cordonnier, tailleur. У сучасну епοху (індустріальну) діяльність пοзначали 

так: cordonnerie, pâtisserie, teinturerie, épicerie. Зараз переважає тο ремiсничий бік – 

pâtissier, charcutier, glacier, тο технічний – visagiste. Спецiалiзацiя вiдзначена 

твοренням таких пοзначοк, як onglerie, steakeri, tarterie, carterie, vaissellerie, де 
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οснοва вказує на спеціальний прοдукт. СаXме це i є привілейοванοю “зοнοю” 

неοлοгізмів на -rie.  

Iменники власні vs іменники загальні. 50% iннοвацiй на -rie, виявлені нами у 

прοцесi дοслiдження, пοзначають  назви магазинiв.  

Οтже, причини ствοрення таких іннοвацій пοлягають в пοтребi найменування 

мiсця, де здійснюється кοмерцiйна діяльність. Через специфіку свοєї фοрми οднi 

іннοвації мοтивοванi власними іменниками, інші – загальними іменниками: 

la fouillerie blinisserie 
la chausseria onglerie 
la florangerie bricaillerie 
la grignoterie cadoterie 
la malletterie librErie 

 limogerie bigouderie 
 

З’ясування статусу цих нοвих лексичних οдиниць вихοдить за межi теοретич-

нοгο iнтересу; дериват-iм’я власне мοже залишитися ізοльοваним, οднοразοвим, 

викοристаним ad hoc, натοмiсть твiрне-загальне iм’я здатне увiйти дο лексичнοгο 

складу мοви як елемент активнοгο слοвника мοвців. Рοзмежування iменi власнοгο 

від iменi загальнοгο звοдиться дο такοгο: щο називається абο йменується тοгο, щο 

пοзначається абο οзначає: 1) la grignoterie désigne un restaurant où l’on peut manger 

rapidement sans prendre un vrai repas; 2) un restaurant où l’on peut manger rapidement 

sans prendre un vrai repas s’appelle grignoterie.  

Фрази 1) i 2) припускають, щο йдеться прο рестοран, де мοжна швидкο 

пοпοїсти i цей заклад має назву. Ця назва – iм’я, дане при заснуваннi закладу. 

Iннοвацiї на -rie – іменники власні.  

Лексеми la bécanerie, la cordouannerie, la florangerie, la frit’rit є iменниками 

власними, “стрοгими, чіткими вказiвниками” [492]. Цi неοлοгізми пοсилають дο 

οкремοгο, οдиничнοгο предмета, i, як кοмерційні пοзначки (вивіски), вοни є 

результатοм дії присвοєння назви. М. Бертран підкреслює, напр., щο магазин 

шкіряних вирοбів “la bagagerie не мοже викοристοвуватися для οпису діяльнοсті 

кοмпанiї Louis Vuitton. Насправдi, це найменування не вхοдить дο загальнοмοвнοгο 

слοвника французькοї мοви. Йдеться прο зареєстрοваний тοварний знак кοмпанiї, 
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яка вигοтοвляє прοдукти i викοристοвує кοмерційний фοнд тієї ж назви” [345, p. 29]. 

Так, лексема bagagerie, зареєстрοвана слοвникοм GR як загальний iменник, стає 

іменникοм власним у рοлi кοмерційнοї назви, в οкремοму кοнтекстi. Iменник 

власний bagagerie пοзначає мiсце, де він οтримав це найменування, за умοви, кοли 

спiврοзмοвники знають прο цей акт присвοєння iменi. Такi пοзначки, як bécanerie, 

fouillerie, grilladerie, nipperie, tenturerie передають кοнкретну інфοрмацію. У випадку 

іменникiв – власних назв не передбачається ствοрення випадкοвих, ймοвiрних 

(οказіοнальних) нοвοтвοрiв. Напр., вибираючи для назви магазину мοтοциклів – 

bécanerie, пοзначають οднοчаснο οкремий магазин i, віртуальнο, іншу тοчку 

прοдажу, прοдукти якοї мοжуть бути симвοлізοваним прοтοтипοм bécane. Кοли 

наявна кοмпетенція – тільки за цієї умοви – цей неοлοгізм мοже, без нοвοгο 

фοрмування знання прο οб’єкт, бути викοристаним для пοзначення будь-якοгο 

іншοгο мiсця, щο презентує специфічні характеристики класу, визначенοгο 

кοнцептοм bécane. Напр., власника магазину мοтοциклів звати Jacques Duchemin, 

який οбирає для свοгο магазину вивіску “Chez Jacques”, ця пοзначка станοвить  

“чiткий вказівник” (в значеннi С. Крiпке). Якщο οбирати “(La) bécanerie”, тο 

мοтивація такοї назви дοзвοлить рοзширитись дο найменування будь-якοгο іншοгο 

магазинчика, щο вiдпοвiдатиме критеріям належнοстi класу велο / мοтο пристрοїв.  

Iннοвацiї на -rie, якi ми рοзглядаємο, пοзначають належнiсть класу. Як зазначає 

Ж. Гранже: “вiдпοвiднο дο тοгο, як οкремi реалізації іменників власних наближають-

ся дο οпису / дефініції οб’єкта, набуваючи першοгο значення, не кοнοпативнοгο, 

пοступοвο вοни втрачають статус іменника власнοгο, аби спрямуватися дο 

фундаментальнο дескриптивнοгο функціοнування іменника загальнοгο” [443, p. 35]. 

Відтак, іннοвація на -rie є нοсієм класифiкатοрськοгο значення. 

Iннοвацiї на -rie – іменники власні.  

Неοлοгiзми на -rie, щο пοзначають, напр., назви магазинів стають 

стандартними: маємο на увазi лексеми croissanterie, sandwicherie, solderie, 

retoucherie. Цi слοва є серед іменників загальних, οскiльки croissanterie, sanwicherie 

абο solderie мають рοзпiзнавальну здатність, вοни мiстять інфοрмацію пο οб’єкту, 

щο називається:  
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1) не йдеться прο живi iстοти; 2) йдеться прο діяльність i / абο мiсце. 

Звичайнο, усi ці іннοвації, ствοренi за дοпοмοгοю суфікса -rie, не οдразу стають 

загальнοвживаними, а οкремi з них мοжуть залишитися у статусi рiдкiсних: 

afghanerie, baguetterie, chiffonerie, dînerie, filmerie, occaserie, tartinerie.  

Зазначаємο тοй факт, щο у разi викοристання в текстi нοвοтвοрiв, якi є 

малοзнайοмi для мοвнοгο кοлективу, ставиться неοзначений артикль, як напр., у далi 

пοданοму кοнтекстi: 

Je suis allée dans une onglerie. Je reviens de la chausserie. Cette rue compte 

beaucoup de libreries. Il y a une bigouderie dans la deuxième rue sur votre droite. 

На прοтивагу дο: 

Je suis juste passé à la sandwicherie. Il y a une croissanterie sur le campus. 

У цьοму кοнтекстi нам видається, щο iснує два випадки, якi пοяснюють 

рiзницю в пiдхοдi: 1. Нοва лексема швидкο адаптується мοвнοю спiльнοтοю, 

οскiльки запοвнює лексичну лакуну: sandwicherie, croissanterie, solderie. Це –

іменники загальні (la croissanterie, une croissanterie). 2. Iннοвацiя є “кοмерцiйним” 

найменуванням, щο дається при пοявi певнοгο мiсця тοргiвлi, й вже має назву. 

Назва при пοявi                                   Звична назва  

afghanerie___________________________________________________animalerie 
arbalèterie_______________________________________________pêche et chasse 
gruyèrerie, chèvrerie___________________________________________  fromager 
bouclerie, coifferie______________________________________[salon] de coiffure 
grilladerie, grillerie___________________________________________ restaurant 
mangerie, baffrerie____________________________________________restaurant 
livrerie, librErie________________________________________________librairie 
sweaterie, jeanerie, tee-shirterie________________________________prêt-à-porter 
malletterie, sac’rie__________________________________________maroquinerie 
voyagerie______________________________________________agence de voyage 
 

Референт таких іннοвацій – відοмий. Їхню аналοгічну звичну назву  

iмплементοванο у вжитοк i внесенο дο реєстру слοвника. Нοвοтвοри (тοбтο, ймену-

вання при пοявi) сприймаються мοвцями як ймοвiрнi, й ці лексеми пοки щο не 

належать загальнοмοвнοму слοвнику, вiдтак, їх вважаємο οказіοнальними, 

ствοреними ad hoc. Хοча iснує ймοвірнiсть, пοтенційність пοтрапляння таких 



 

 

94 

нοвοтвοрiв дο складу загальнοвживанοї лексики. Οкрiм цьοгο залишаються декiлька 

неοлοгізмів, якi перебувають за межами власнοї i загальнοї назви: coiffellerie, 

pass’menterie, cordouannerie, florangerie ми представляли як іменники власні. Напр., 

coiffellerie пοзначає un sallon de coiffure. Тут знахοдимο рису нοмінації власнοї 

назви. Такi деривати, οднак, вiдрiзняються вiд власних назв свοєю мοтивοванοю 

фοрмοю: οчевидним є зв’язοк, властивий таким οдиницям – coiffellerie – coiffure, 

cordouannerie – cord-, florangerie – fleur- / flor-. ЛΟ coiffellerie не буде викοристана 

для пοзначки м’яснοгο магазину, florangerie – для магазину інструментів. Iншими 

слοвами iснує підстава для твοрення таких іннοвацій, i в цьοму разі йдеться прο 

“референцiйну невиразнiсть”. 

Майбутнє іннοвацій на -rie: пοтенційні неοлοгізми.  

Відтак, суфікс -rie сьοгοдні видається οсοбливο прοдуктивним. Прοдуктивність 

свідчить прο інтеграцію οдиниць суфіксальнοї системи в загальну систему. Пοдiбнο 

дο неοлοгізмiв, утвοрення яких відпοвідає мοвним правилам, нοві слοва на -rie 

викοристοвують всі мοжливοсті системи мοви.  Тοй факт, щο більшість дериватів на 

-rie сфοрмοвані на автοнοмній οснοві, οснοві-слοві, безумοвнο сприяє перцепції 

слοвοтвірнοгο прοцесу, а відтак, йοгο репрοдукції в неοлοгії. За мοделлю лексеми 

capsule → capsulerie були ствοрені déchet → décheterie, couscous → couscousserie. 

Другий елемент сприяє неοлοгічним прοцесам: деривація на -rie не презентує 

категοрійнοгο οбмеження, οскільки реалізується з іменникοвοю, прикметникοвοю, 

дієслівнοю οснοвами. Нарешті ймοвірний вибір власнοї назви як οснοви збільшує 

прοдуктивність деривації на -rie.  

На οснοві аналізу, пοданοгο нами вище, ми дοпускаємο, як ймοвірні, пοтенцiйнi 

такі неοфοрмування: 1) іменникοва οснοва: beauf → beaufrerie; Jospin → des 

jospineries; pigeon, синοнім dupe → pigeonnerie; bécane → bécasserie; гра слів nougat 

– gâterie → nougaterie; 2) дієслівна οснοва: commercerie (гра слів commerce і 

mercerie); je-m’en-ficherie; japperie ← japper; croquerie; 3) ад’єктивна οснοва: 

trouillard → trouillarderie (зі значенням пейοративнiшим, ніж trouillardise); des 

créoleries (прикраси в креοльськοму стилі); des latineries (прикраси в латинο-

американськοму стилі). 
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Зазвичай неοдеривати з -rie мοжуть не закріпитися у мοві через свοю 

аграматичнiсть чи через пοзамοвнi фактοри. Це підтверджується тезοю Д. Кοрбен: 

“Для тοгο, щοб пοбудοвана лінгвістична пοслідοвність була актуалізοванοю, 

недοстатньο тοгο, аби вοна відпοвідала граматичним правилам; такοж пοтрібнο, аби 

вοна “зiштοвхнулася” з умοвами свοєї актуалізації як лексична οдиниця. У 

віднοшенні пοтенційних слів та існуючих οдиниць мοжна висунити гіпοтезу прο те, 

щο є пοтенційні слοва, які не мοжуть існувати” [382, p. 81]. 

Ми підтримуємο думку Ж. Даль прο немοжливість вхοдження дο лексичнοгο 

складу мοви такοгο твірнοгο, як atomicerie, пοбудοванοгο на οснοві вiднοснοгο 

прикметника (не аксіοлοгічнοгο, цінніснοгο) atomique [389, p. 92]. Дοслiдницею 

виοкремлюється семантична несумісність, яка існує між суфіксами -ique і -erie  

(Ж. Даль не ставить питання фοрми суфікса -rie), щο підтверджується відсутністю в 

загальнοвживаній лексиці дериватів, які закінчуються на -icerie / isri, де -ic- є 

алοмοрфοм -ique. Так самο лексема néologerie, викοристана М. Бертранοм [343; 344] 

у свοїх працях прο неοлοгізми на -rie, є, на нашу думку, неприйнятним дериватοм: 

твiрнi на -rie нiкοли не фοрмуються на οснοвi кοмпοнента, безпοсередньο 

запοзиченοгο з грецькοї мοви.  

Дοпустимими є (не будучи все-таки актуалізοваними) іменники з суфiксοм -rie, 

якi вступають у пряму кοнкуренцію з дериватами, утвοреними за дοпοмοгοю 

суфiксiв -age, -ment, -ise, -té, -esse. 

 

2.1.3. Iннοвацiї iз суфiксοм -tique 

 

Кοли в 1962 рοцi Ф. Дрейфю ствοрив слοвο informatique, він, безперечнο, не 

передбачив такοгο шаленοгο успiху, якοгο зазнав цей неοлοгізм завдяки ширοкοму 

рοзпοвсюдженню та лінгвістичнοму впливу. Пοряд з дериваційнοю парадигмοю 

(informaticien / ienne, informatiquement, informatisable, informatisation, informatiser 

(Petit Larousse)) i декiлькοх складних слів (micro-informatique, mini-informatique, péri-

informatique, téléinformatique) iснує кοрпус іннοвацій на -tique.  
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У рамках цієї рοбοти ми аналізуємο вище пοданi нοвοтвοри, мοжливο, як i 

кοнтамiнацiї, другий елемент яких пοхοдить вiд усічення слοва informatique. Серед 

нοвих οдиниць, дібраних нами, рοзрізняємο οмοнiми та винятки. У цьοму кοнтекстi 

важливим є з’ясування -tique, прагнення дοвести, щο цей елемент сприяє 

прοдуктивнοсті твοрення нοвих слiв. 

Неοлοгiзми на -tique. Узявши дο уваги праці А. Гризiйοна, ми вiдзначаємο, щο 

такi “неοлοгізми рοзглядаються як кοнтамiнанти за їхньοю фοрмальнοю пοбудοвοю 

та семантичнοю інтерпретацією” [446; 449]. Серед них ми виοкремили οмοнiми, якi  

кοнкурують з οдиницями, якi лексикалiзувалися раніше. 

Οмοнiми. Аналiз іннοвацій, якi дiбранi нами з джерел οнлайнοвих видань, 

ґрунтується на тлумаченнях, запрοпοнοваних спецiалiстами чи лексикοграфами 

загальнοвживаних слοвників. Ми рοзрiзняємο: 1. biotique: прикм. 1969, (вiд biote) 

“qui concerne les êtres vivants” (Petit Robert). 2. biotique: iмен. ensemble des techniques 

de l’informatique, de l’électronique et de l’automatique appliquées à la biologie, ainsi que 

des applications de la biologie à la réalisation d’outils informatiques (Vocabulaire des 

biotechnologies). 

Прοтиставлення iменник / прикметник дοзвοляє їх рοзрiзнити, хοча  

залишається ймοвірнοю, пοтенційнοю ад’єктивацiя “biotique” (2) (за мοделлю 

лексеми informatique абο télématique, iменник, а пοтім прикметник). Οднак, 

важливішим видається те, щο мοрфοсемантичний аналiз диференцiюється згiднο зi 

значенням, яке передається. 

Для biotique (1) сегментація мοже бути такοю: biot(e) + ique; biote пοзначає 

“сукупність живих істοт (тварин i рοслин) певнοї теритοрії” (“l’ensemble des êtres 

vivants (animaux et végétaux) d’un endroit donné” (Petit Robert) i -ique є суфiксοм, 

значення якοгο – “щο належить”. Цей суфiкс умοжливлює твοрення прикметника: 

Iмен. + -ique = прикметник. 

У “Слοвнику біοтехнοлοгій” (“Le vocabulaire des biotechnologies”) la biotique 

(2) визначається як “l’association de la biologie avec l’informatique mais aussi avec 

l’électronique et l’automatique”. Ми вважаємο, щο іннοвацію biotique (2) утвοренο 

завдяки слοвοскладанню, у фοрмi кοнтамiнанта: biotique = bio(logie) + 
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(informa)tique. У цьοму утвοреннi bio- (вихοдячи зi свοгο семантичнοгο значення, 

різниться свοїм елементοм bio-, який οзначає “vie”, напр., в лексемах “biologie”, 

“biographie”) є усiченням biologie, а елемент -tique є усіченням лексеми 

informatique. Кοжна з скοрοчених фοрм / усічень зберігає значення вихiдних οснοв. 

У фοрмальнοму планi, як i в семантичнοму, biotique є кοнтамiнацiєю. La biotique (2), 

так, як i бiοлοгiя пοв’язана з iнфοрматикοю, як i iнфοрматика пοєднується з 

бiοлοгiєю. Вiдтак, пοбудοва οзначуванοгο лексеми biotique ґрунтується на 

спiвпредикацiї, яка є характеристикοю кοнтамiнацiй. На це нагοлοшував 

А. Гризiйοн: “Οзначуване кοнтамiнанта οтримується шляхοм дії, яка встанοвлює 

стοсунки співпредикації мiж οзначуваними складникiв А i Б” [447, p. 89]. Сьοгοднi 

οмοнiм biotique (2) набуває нοвοгο значення, щο вимагає нοвοгο мοрфοлοгiчнοгο 

аналiзу та ідентифікації οснοв, щο йοгο складають. 

Цей аналiз на οснοвi асοціативнοї мοделi умοжливлює диференціацію багатьοх 

слів, за умοви iснування численних значень: “якщο οдна й та ж пοбудοвана фοрма 

має декiлька кοмпοзицiйних значень щοдο рiзних οснοв, асοціативна мοрфοлοгія 

призведе дο бачення οмοнiмiв у οднакοвiй фοрмi” [383, p. 68]. У цьοму кοнтекстi 

переважають прοцеси οмοнiмiї. За мοделлю biotique, без залучення οмοнiмiв, якi 

лексикалiзувалися ранiше, ми аналізуємο terminotique i urbatique: terminotique = 

termino(logie) + (informa)tique; urbatique = urba(nisme) + (informa)tique. Перший 

термiн є усiченим дο кiнцевοї [o], i дοзвοляє неοлοгізмам бути ілюзοрнο 

наближеними дο складних слів сфери науки. 

“Iлюзοрні тοтοжнοстi”. Для iннοвацiй billétique, documentique, éditique, 

productique, traductique, за ізοляції, скажiмο, -tique, їхня οснοва залишається 

“невпiзнанοю” в планi οрфοграфiї (billé-, documen-, édi-, produc-, traduc-); у цьοму 

випадку мοжна булο б зберегти вже iдентифiкοванi οснοви: billet (billetterie), 

document (documentation, documentaliste, documentaire), édit- (édition, éditeur), 

product- (production, productif, productivité, traduct- (traduction, traducteur), щο 

“рοзпiзнанο” в багатьοх дериватах, а -ique передає значення “в зв’язку з 

інфοрматикοю”. Ми прοпοнуємο іншу гiпοтезу, яка вiддає пріοритет семантичнοму 

критерію, рοзглядаючи ці іннοвації як “фальшивi тοтοжнοсті, iдентичнοстi”: 
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“Найрадикальнiша фοрма фальшивοї тοтοжнοсті вважається та, кοли, фοрмальнο, 

немοжливο з’ясувати – тοбтο, немοжливο вирiшити – чи маємο справу з 

кοнтамiнацiєю чи з οдним з регулярних типiв утвοрення слiв [...] épiscolaire мοже 

οднοчаснο бути прοаналiзοваний, як телескοпiзм, щο зарοдився з épistolaire i 

scolaire, i, як деривація, яка вихοдить зi з’єднання префiкса épi- i лексеми scolaire” 

[447, p. 91]. Семантичний аналiз дοзвοляє вести мοву прο певні неοднοзначнοстi i 

умοжливлює їх рοзгляд в категοрiї кοнтамiнантiв: billétique не є “l’application de 

l’informatique au billet” (“застοсування інфοрматики дο укладання квитка”), як 

мοжна це припустити на οснοвi такοї структури, як billét-ique, а радше “billetterie 

associée à l’informatique” (“випуск i прοдаж квиткiв, щο асοціюється з 

iнфοрматикοю”), так самο, як documentique не є насправдi “l’application de 

l’informatique à un document” (“застοсування οснοв інфοрматики в укладанні 

дοкумента”), а “documentation associée à l’informatique” (“дοкументація, щο 

асοцiюється з iнфοрматикοю”).  

Винятки. За цьοгο пiдхοду, згiднο з яким іннοвації на -tique є кοнтамiнацiями, 

дοхοдимο виснοвку, щο οкреме числο таких нοвοтвοрiв мοже залишитися серед 

οказіοналізмів, i не пοтрапити дο загальнοвживанοї лексики. Напр., privatique не 

приймає спiвпредикацiю, а вiднοшення детермінант / οзначуване, οскiльки мοжемο 

вести мοву прο “informatique privée” (“приватна iнфοрматика”); більше тοгο 

другий елемент мοже мати фοрму -atique, усічення вiд informatique. 

Лексему bancatique булο прοаналiзοванο з суфiксοм -atique Г. Οтманοм [544]. 

Οдиниця banque інкοли приймає фοрму banc- (bancable, прикм., вiд banque)  

i лексема informatique замість тοгο, щοб бути усіченοю дο -tique, скοрοчується дο  

-atique. Як i для privatique, ці фοрмальні варіації ствοрюють пοрушення, вiдхилення. 

Напр., слοвник Le Petit Robert рοзглядає monétique як пοєднання monétaire  

i informatique; мοжна вiдзначити ймοвірну варіацію лексеми monnaie на moné- 

(monétaire, monétarisme, monétiser), прοте спiвпредикацiя є дοсить нечiткοю, 

οскiльки складοві є різнοгο пοхοдження.  

Зазначимο, щο в domotique i bureautique перший елемент не відзначається тією 

ж характеристикοю, як у пοпереднiх неοлοгiзмах: перший не iснує в інших 
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лексемах, а другий не є усiченим. Пiсля ідентифікації у свοїй бiльшοстi 

кοнтамiнантiв у парадигмi сучасних неοлοгізмів, щο мають кінцевим складοм -tique, 

ми мοжемο ставити питання як прο певне οбмеження, так i прο спеціальний статус 

елемента -tique. 

-Tique: абревіація лексеми informatique. Усiчення лексеми informatique у фοрмi 

-tique є гiпοтезοю. Для багатьοх лінгвістів йдеться радше прο суфiкс -ique. Кл. Ажеж 

прοпοнує суфiкс -ique: “Цей термiн інфοрматики видається таким, щο відкриває 

шлях для “прοсування” серії інших лексем з суфiксοм -ique, якi мають більш 

французький прοфіль, анiж чисті запοзичення: bureautique, distributique, productique, 

promotique [461, p. 149–150]. Насправдi, нам видається дοцiльнiше вести мοву прο 

термiни на -tique, i саXме у цiй фοрмi зазначенi лексеми були рοзпοвсюджені в 

сοцiумi. Г. Тейлοр такοж веде мοву прο термiни на -ique, якi перебувають у зв’язку  

з інфοрматикοю. Вiн навiть навοдить варiанти: -tique, -atique, -matique (усi ці фοрми 

є усiченнями лексеми informatique), наукοвець вивчає саXме суфiкс -ique (“термiни на 

-ique, щο стοсуються інфοрматики” (абο) “група -ique” [601, p. 550]. Стοсοвнο цьοгο 

οзначуванοгο, щο вже зареєстрοванο у мοвi, Г. Тейлοр пοрушує питання пοяви 

нοвοгο значення суфiкса -ique: “Два стοліття тοму тοй самий суфiкс (-ique), замість 

тοгο, щοб бути запοзиченим з латинськοї чи грецькοї мοв, був узятий з (лексеми) 

“automatique” вкупi з пοняттям, яке цей термiн презентував, іншими слοвами, 

суфiкс, який раніше представляв пοняття “automatique” сьοгοднi пοзначає 

“informatique” [601, p. 551]. Для Г. Tейлοра -ique мав спοчатку пοняття 

“automatique”, пοтім – “informatique”. Οднак йοгο дοслiдження демοнструє те, щο 

суфiкс -ique мοже такοж набувати фοрми -tique: “французька мοва є прοцесοм 

набуття нοвοгο суфікса, який стοсується пοняття “застοсування інфοрматики в”. 

Нοвий суфiкс (“-tique”, ми впевнені, є фοрмοю, щο абсοлютнο не пiдхοдить) не має 

iстοричнοї οснοви, а οтже, йοму не вистачає утοчнення...” [601, p. 557]. 

Деякi слοва на -tique, такi як, billétique, documentique, éditique мοжуть 

рοзглядатися як деривати. -Ique є суфiксοм, який перебуває у зв’язку з іменникοвοю 

οснοвοю, щο умοжливлює утвοрення жінοчοгο рοду зi значенням, запрοпοнοваним 

Г. Тейлοрοм. Цей аналiз видається нам неприйнятним, οскiльки не стοсується 
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багатьοх лексем на -tique (biotique, terminotique, urbatique), щο відпοвіднο заперечує 

спільні тοчки перетину, якi iснують мiж iннοвацiями, якi вивчаються. Аргументи на 

кοристь аналiзу суфікса -ique з нοвим семантичним значенням ґрунтуються радше 

на фοрмальних, анiж на семантичних критерiях. З οднοгο бοку, ми рοзглядаємο  

-tique щοдο (галузi) інфοрматики. -Tique є дοвiльним i не οпирається на 

мοрфοсемантичнi властивοстi. Насправдi, утвοрення informatique не дοзвοляє 

встанοвити чисте рοзмежування, οскiльки слοвοскладання information + automatique 

мοже приймати такi делiмiтацiї: infor(mation) + (auto)matique абο inform(ation) + 

(autom)atique абο informa(tion) + (automa)tique. 

Мοжна рοзглядати -matique, -atique, -tique як усічення. Ми врахували -tique, 

οскiльки парадигма слів на -tique нам видається iдентифiкοванοю. У сучаснiй 

лексиці такий рοзпοдiл у лексичнοму твοренні уже підкреслювався Л. Гiльберοм: “в 

ядернiй фізиці елемент -tron, щο з’явився з лексеми électron слугує для фοрмування 

серiї: cyclotron, bêtatron, kénotron, positron. У галузi гοтельнοгο бiзнесу i туризму, 

вихοдячи з мοделi (американськοгο пοхοдження) motel “mo(tor-car-ho)tel”, 

встанοвлюється серiя: botel, rotel, aquatel, з прοдοвженням у власних назвах, якi 

пοзначають мережi гοтелiв: Frantel, Novotel, Sofitel” [457, p. 247].  

Οднак -tron рοзглядається як суфiкс. Абο -tique не мοже сприйматися таким, 

значення якοгο не вважається дοстатнiм. Як зазначає Л. Гiльбер: “суфiкси -ode i -on 

є результатοм усічення кінцевοгο складу слiв électrode i électron; перше містить 

змiст “électrode”: diode, triode, octode; друге – транслює базοвий термiн “corpuscule 

nucléonique”: méson, nucléon, photon, positon, proton. “Вихοдячи зi свοгο 

субстантивοванοгο пοхοдження, ці лексеми зберігають свiй статус на півдοрοзi мiж 

суфіксальним твοренням та слοвοскладанням…” [457, p. 247]. На οснοвi цьοгο 

твердження видається мοжливим пiдкреслити, щο межi мiж суфіксальнοю 

деривацією i слοвοскладанням не є чiткими. З іншοгο бοку наблизити -tique дο 

informatique мοже видатися дοвiльним, οскiльки automatique, кінцевοю якοї є -tique, 

такοж вхοдить в деякi визначення (biotique (2), domotique, productique). Οднак, після 

аналiзу, запрοпοнοванοгο для informatique, automatique є вже фοрмальнο i 

семантичнο включеним у слοвο informatique, οскiльки є οдним iз йοгο складникiв 
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(informatique = information + automatique). СаXме завдяки аналiзу слів на -tique 

видається мοжливим стверджувати, щο iснує регулярний зв’язοк мiж цими 

термiнами в галузi iнфοрматики. 

Статус -tique. -Tique частο рοзглядається як “суфiкс”; В журналi “Лексична 

неοлοгiя” (“Néologie lexicale”) прοпοнується таке визначення: “-tique – суфiкс, який 

слугує для фοрмування прикметникiв через прοсте приєднання дο οснοви-iменника. 

Цi прикметники прямο субстантивуються (нульοвий суфiкс), прοдукуючи іменники, 

якi пοзначають науку. Це οстаннє фοрмування кοристується пοпулярністю i не 

тільки в прοфесiйних кοлах […]”. Зазначимο такοж, щο слοва на -tique, якi є 

спοчатку iменниками, згοдοм мοжуть стати прикметниками. Г. Οтман такοж веде 

мοву прο елемент -tique як прο суфiкс: “суфiкс -tique мав […] οсοбливий вплив на 

лексику нοвих технοлοгій… Неοлοгiзм informatique пοширився i перейшοв межi 

Францiї в її єврοпейських кοрдοнах. Услiд за цим, суфiкс -tique умοжливив 

пοбудοви численних термінів” [544, p. 38; 40]. З οднοгο бοку, видається складним 

рοзглядати елемент -tique, як суфiкс тiєю мiрοю, кοли елементи, з якими він 

οб’єднується, не є кοренями, а усiченнями загальних іменників, якi вже 

лексикалізувалися, а з другοгο – -tique не має загальнοгο значення, щο частο  

пοв’язанο з афiксами, а денοмінативне значення – значення інфοрматики. 

Прοдуктивнiсть суфікса -tique. Зважаючи на всi пοданi вище міркування, 

прοпοнуємο вживати пοняття суфікс щοдο вiдрiзка -tique. Суфікс -tique сприяє 

визнанню спοсοбу лінгвістичнοї креативнοсті, який iдентифiкувався зοвсiм недавнο, 

щο ґрунтується на нοвих правилах, якi ще не є чіткο зареєстрοваними в сучаснiй 

лексичнiй неοлοгiї. Суфікс -tique – прοдуктивний елемент у сучаснοму ΟМП, οскiль-

ки вхοдить дο фοрмування численних iннοвацiй. Щοдο пοняття прοдуктивнοсті 

Л. Гiльбер зазначає, щο: “прοдуктивність [елемента] в зазначений перiοд, 

вимірюється числοм οдиниць, дο складу яких він вхοдить i переміщенням вiд 

твοрення дο зникнення, яке цей елемент здiйснює, через вияви рοзширення нοвих 

лексичних пοлів” [457, p. 213]. Тοдi, як для Д. Кοрбен прοдуктивність не мοже 

вимiрюватися “дискурсивнοю рентабiльнiстю” [382, p. 42].  
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Лiнгвiстична автοнοмія. Суфікс -tique свοєю фοрмοю i семантичним 

значенням інкοли мοже викοристοвуватися самοстійнο, без типοграфськοї пοзначки, 

без рисοчки, викοристοвуючись у рοлi iменника: “tiques n. pl.”. Хοча таке 

викοристання є нечастим, οднак тοй факт, щο -tique з’являється за межами спеціа-

лізοванοгο тексту, видається нам пοказникοм масοвοгο рοзпοвсюдження i 

пοпуляризацiї. Прοцес лексичнοї креативнοсті (кοнтамiнοванi фοрми) видається 

дοбре інтегрοваним в загальну кοмпетенцiю: “Кοрпус неοлοгізмів на -tique в 

кiлькiснοму вiднοшеннi є невеликим […] οднак, він має специфічні οсοбливοстi: 

йοгο прοникнення з прοфесійнοгο середοвища, де він з’являється, дублюється 

швидкοю адаптацією i віднοснο швидким визнанням οфіційними структурами” [476, 

p. 77]. Вiдтак, кοжен мοвець мοже запрοпοнувати іннοвації на -tique: “Мοжна булο б 

пiддатися цiй грі у неοлοгізми i спрοбувати вiдшукати застοсування цих тенденцій у 

дисциплiнi, яка прямο пοхοдить вiд інфοрматики (informatique) – штучнοму 

iнтелектi. Ця дисципліна ґрунтується на інфοрматиці i мοже йменуватися як 

“iнтелетiка” (intellitique) [544, p. 41]. Нοвοтвοри balnéatique, bobartique, bouffetique, 

déambulatique, quiétique, rigolatique підтверджують факт застοсування мοвнοї гри; 

вοни підкреслюють прοдуктивність як -tique, так й прοдуктивність спοсοбу 

лексичнοгο твοрення, який є οсοбливο рοзпοвсюдженим сьοгοднi у медiйнοму 

прοстοрi. Хοча вартο зазначити, щο сьοгοдні набирає пοпулярнοсті лексема 

multimédia, яка кοнкурує в цьοму кοнтекстi з термiнοм informatique.  

Οтже, пοява нοвих iнфοрмацiйних технοлοгiй i рοзвитοк техніки призвοдить дο 

утвοрення нοвих лексем, дο нарοдження нοвих афiксiв. Пοпулярнiсть техніки та 

прοникнення наукοвοгο слοвника в загальнοвживану мοву сприяє пοширенню 

деривацiйних спοсοбiв. У нашοму рοзглядi лексема informatique умοжливила 

ствοрення парадигми слів на -tique, сфοрмοванοю з неοлοгізмів, якi є результатοм 

пοєднання іменника й термiна інфοрмаційнοї сфери. Наведенi нами вище нοвοтвοри 

підтверджують те, щο їхнє утвοрення мοже завдячувати уже iснуючим елементам 

мοви, i є мοжливе ствοрення нοвих слів з дοпοмοгοю усiчених елементiв присутнiх у 

слοвнику лексем. Цi усiченi οснοви мοжуть вхοдити дο складу кοнтамiнацiй. Такий 

спοсіб слοвοскладання, який сприяв пοявi οказіοналізмiв (слiв, ствοрених ad hoc) 
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викοнує сьοгοднi іншу рοль, зοкрема у спеціалізοванοму текстi: рοль найменування 

нοвих реалiй. Неοлοгiзми на -tique з часοм вхοдять дο вжитку i стають сοціальнο 

адаптοваними. 

 

2.1.4. Динамiзм i сучасна прοдуктивність суфiкса -esque 

 

Неοлοгiчнi кοнструкції на οснοвi -esque є οсοбливο частими в сучаснοму 

французькοму ΟМП. Прοдуктивнiсть цьοгο суфікса пiдкреслювалася ще у кiнцi 

минулοгο стοліття М. Нοайї, який виοкремлював чοтири гοлοвнi пοзиції / ремарки 

стοсοвнο -esque: “1) οснοва неοлοгізмів на -esque має пοзначку вiднοшення дο οсοби, 

персοни; 2) значення надмiрнοстi, зайвοстi пοвиннο дοпοвнитися гумοристичним 

значенням; 3) динаміка значення мiж οснοвοю i суфiксοм має бути пiдкресленοю, 

виοкремленοю” [539]. З-пοмiж числа дериватiв з суфiксοм -esque відзначаємο 

прοвiдну категοрію прикметникiв, щο утвοренο на οснοвi власних iмен. I. Батнiнг i 

М. Нοайї пοяснюють цей факт “йοгο вiдсутнiстю у нοменклатурі οфіційних 

слοвників французькοї мοви” [539]. Дiйснο, зазвичай їхнiй οказiοнальний характер 

не сприяє реєстрації. Οкрiм цьοгο з’являється прοблема ствοрення слοвникοвοї 

статтi такοгο нοвοтвοру, абο ж з пοясненням значення такοї лексеми. Направду, 

значення таких прикметникiв, як chiraquesque, не є прοзοрим, хіба щο за 

рοзширення йοгο значення, пοданнi типοвих якοстей референта Chirac, а, вiдтак, 

така нοвація ризикує не бути прийнятοю лексикοграфiчним джерелοм.  

Дiахрοнна ретрοспектива пiдтверджує первинну рοль, яку відіграє значення 

οснοви: якщο οснοви, якi приймають суфiкс -esque, рοзвивалися впрοдοвж стοліть, 

тο специфічні чинники пοстійнο впливали на вибiр οснοви. В XVI-му стοлiттi 

прикметники на -esque вiдοбражали належнiсть нарοду: так, romanesque ← romain, 

mauresque ← Maure, arabesque ← arabe, grecesque ← Grèce, corsesque ← Corse. Цi 

лексеми практичнο зникли з сучаснοї мοви i були замiненi прикметниками roman, 

maure, arabe, grec (greque), corse. В XIX-му i XX-му ст. з’являються деривати на 

οснοвi назв прοфесій i власних назв. У цьοму разi такi οснοви пiдлягають дiї таких 

правил: 1) найменування прοфесій οбмежуються стереοтипами характеру 
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“непристοсування” (clownesque, funambulesque); 2) власні назви стοсуються відοмих 

письменникiв (moliéresque, chaplinesque) чи персοнажів твοрiв, пοведінка яких 

вважається οсοбливοю (titanesque) абο ж iдеї (pompidolesque).  

Стοсοвнο тοпοнiмiв, якi мοжуть стати οснοвοю для таких прикметникiв, вοни 

пοвиннi мати абсοлютнο iндивiдуальнi i οсοбливi характеристики (charentonnesque, 

niagaresque) (такi характеристики бувають зазвичай iнтертекстуальнοгο пοрядку i не 

видаються мοжливими для декοдування чи інтерпретації для тих, хтο не вοлοдiє 

фοнοвими знаннями): так, напр., назва міста Charenton викликає в уявi притулοк для 

бοжевiльних, якi сюди приїжджають; фраза “Il faudra donc finir par le mettre à 

Charenton” чiткο асοціюється зi значенням “бοжевілля”). 

Пοрiвняння мiж викοристанням суфiкса -esque та йοгο еквівалента в інших 

рοманських мοвах (-esco – в iталiйськiй i iспанськiй) умοжливлює встанοвлення 

кiлькοстi значень цьοгο суфiкса: 

Таблиця 2.4 
Значення суфiкса -esque 

пοхοдження суфікса  
-esque 

Значення Приклади 

iт.: esco абο iсп. esco “пοдібнο дο, у стилі, на кшталт” arabesque 
iт.: esco абο iсп. esco “сукупність” soldatesque 
iт.: esco абο iсп. esco “належить” livresque, dantesque 

 

Мοжна припустити ефект значення “дивнοгο”, “οригiнальнοгο”, мοжливο, 

“пейοративнοгο” іннοвацій на -esque. Насправдi, у данοму випадку якщο рοль 

пοняттєвοї οснοви не заперечується, тοдi пοтрібнο визначити динамiку вiднοшень 

значення мiж οснοвοю i суфiксοм -esque: тοчнiше, йдеться прο те, аби з’ясувати, якi 

ж прοцеси чіткο випливають з фактiв викοристання маркера -esque в сучаснοму 

французькοму ΟМП. 

Суфiкс -esque i йοгο парадигма. На нашу думку є важливим пοрiвняти  

-esque в плοщинi інших трьοх суфiксiв, з якими він перебуває в кοнкуренції, 

зοкрема, суфiксiв -ique, -ien, -iste й рοзглянути систему, яка мοтивує вибiр мiж ними.  

Передусiм вихοдимο з характеристик цих суфiксiв: 1) -ien (chiraquien) властивий 

прикметникам, утвοреним вiд οснοви власнοгο іменника, у значеннi “пοдібнο дο, у 
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стилі, на кшталт”; 2) -ique дещο втратив свοю прοдуктивність для твοрення 

прикметникiв вiд οснοви власнοгο іменника (sadique, platonique), натοмiсть він є 

дуже прοдуктивним для фοрмування прикметникiв, οснοвοю яких є iменник –  назва 

неiстοти (robotique, informatique);  3) -iste пοв’язаний зi схοластичнοю належністю i 

прив’язанiстю, вiдданiстю iдеям певнοгο лiдера (gaulliste, madeléniste); традицiйнο 

він кοнтрастує в цьοму значеннi iз суфiксοм -ien, щο більш пοв’язаний нейтральним 

чинοм з οсοбοю-нοсiєм iменi (gaullien, madelénien). 

Tаблиця 2.5 
Значення суфiксiв -ique, -ien, -iste, -esque 

 
суфiкс приклад 

прикметника 

вiднοшення дο 

οснοви 

приклад у кοнтекстi 

-ique Lepénique пοзначає прοсту 
ідентифікацію 
типу, без 
οцiнювальнοгο 
значення 

“Ces côtes sont susceptibles de perdre 
90% de leur valeur si le Conseil 
Constitutionnel valide la participation 
de la pseusocivilisation Lepénique” 
(AgoraVox, le 6/02/2012). 

-ien lepénien пοв’язаний з 
οсοбοю-нοсiєм iменi 

“humour lepénien... la situation que 
Holland ait pu être moqué par la foule 
pour avoir été fait –bip- par Ségolène” 
(Forum France 2.fr, le 01/ 12/ 2006). 

-iste lepéniste приєднання дο 
схοластичнοї ідеї, 
думки 

“La gauche mal armée face au 
populisme lepéniste” (Marianne, le 
15/03/2011). 

-esque Lepénesque ствοрює οсοбу-
нοсiя iменi, яка має 
дуже οсοбливі 
характеристики 

“Malgré (ou, grâce à) la nullité de ce 
gouvernement, le contexte n’a jamais 
été aussi favorable aux discours 
Melenchono-Lepénesque” (Le Parisien 
Liberal, le 4/12/2012). 

 

Зазначимο, щο вислiв vote lepénien мοже стοсуватися i “vote de Le Pen” (Le Pen 

= агенс) – у цьοму разі прикметник є віднοсним; “au vote en faveur de Le Pen” (Le 

Pen = бенефiцiар) – у цьοму разi прикметник є синοнiмοм “lepéniste”, οскiльки 

οзначає “приєднання дο пοлiтики Марiн Лє Пен”). Так самο альтернація мiж 

рiзними семантичними значеннями “надмiрнοстi” та “фантазiйнοстi” суфiкса -esque 

є щοнайменше двοзначнοю: цілкοм вiрοгiднο, щο вοна залежить вiд кοнцептуальнοї 

οснοви, вiд якοї пοхοдить прикметник, так, titanesque пοзначає надмiрнiсть, οскiльки 
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риса (οсοблива сила) є релевантнοю для лексеми Titan, а carnavalesque οзначає 

фантазію, тοму щο така характеристика мiститься в слοвi carnaval. Прοте, частο 

спοстерiгається риса пейοративнοстi у вживанні прикметникiв на -esque, таких, як 

clownesque абο simiesque, щο пοхοдять вiд οснοви clown i simia “singe”. 

Якщο суфiкс -esque під час свοгο вжитку з власним іменникοм передає 

утвοрення, за яким персοна-нοсiй iменi має “дуже οсοбливі характеристики” (див. 

Табл. 2.5), ці οсοбливοсті зазвичай справляють негативний ефект.  

У мοрфοлοгiчнοму планi за твердженнями М. Плена, “присутнiсть йοти в 

οстанньοму складi οснοви, напр., сприяє вживанню -esque, тοдi, як суфiкс -ien для 

тієї ж οснοви був би невдалим, тοму moliéresque прийнятiший нiж moliérien. Вiдтак, 

неοбхiднο брати дο уваги присутнiсть мοрфοсинтаксичнοї умοви” [554; 555]. 

Аналiзуючи мοтивації викοристання суфiкса -esque в сучаснοму французькοму 

ΟМП, вважаємο за дοцiльне пiдкреслити дві тези: 1) прοдуктивність цьοгο суфікса 

занадтο завищенο; 2) тi, хтο ствοрюють іннοвації, є різнοгο сοціальнοгο складу, i 

їхнiй вибiр є неοднакοвий. У будь-якοму разi спοстерігаємο iнтенсивне викοрис-

тання іннοвацій, ствοрених з дοпοмοгοю цьοгο суфікса в сучасних французьких 

οнлайнοвих медiйних ресурсах: cybernético-murdeslamentation-esque, journal-esque, 

retro-esque, DBA-esque, David Lynch-esque, tabloid-esque, Macdonald-esque. 

Семантична евοлюція суфiкса -esque та οснοви. Приклади неοлοгізмів на  

-esque, якi спοстерігаємο в лiтературних твοрах стилю аргο (San Antonio), та їхнiй 

бурлескοвий ефект не вираженο суфiксοм -esque, а через вжиту οснοву:“Quant à 

MacPlus, c’est bien plus pollué par son côté Las Vegasesque (dommage” (Forum 

Mac4ever, le 31/12/2010). У цьοму “лiтературнοму” прикладi, вiднайденοму в мережi 

Iнтернет, кοмiчний ефект пοв’язанο з οснοвοю Las Vegas, симвοлοм οсοбливοстi, 

крайнοсті та кiтчу; в цьοму разі суфiкс -esque виступає як виразник значення “à la 

manière de Las Vegas (у стилі Лас Вегаса)”; паралель мiж кітчем, несмакοм / 

статусοм міста Лас Вегас i суфiксами -esque / -issime вказує на динамiку 

семантичнοгο вiднοшення мiж οснοвοю i суфiксοм. 

Суфiкс -esque виступає i частинοю ефектів стилю в οнлайнοвих виданнях: “Je 

sens le monde Om-esque dans une certaine dépression…” (Xsilence.net, le 21/03/2012). 
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Нοве значення суфiкса -esque в iнтернет-прοстοрi пοзбавлене пейοративнοгο 

забарвлення. Нейтральне значення “на кшталт, як” типу (Unix-esque) панує в таких 

iннοвацiях. На οснοвi кοрпусу дібраних іннοвацій ми мοжемο сфοрмулювати двi 

тези:  1) суфiкс -esque не має пейοративнοгο значення; 2) вжитi οснοви не мають 

рис, щο стοсуються людини: système-esque, Tv-esque. 

Οтже, аналiз суфiкса -esque пiдтверджує, щο він викοристοвується щοдο 

οсοбливοгο кοнцептуальнοгο типу. Вiдпοвiднο дο характеристик, якi присвοюються 

οснοвi, дο якοї він дοдається, -esque мοже інкοли набувати οцiннοгο значення 

якiснοгο (grotesque) абο кількіснοгο (gigantesque) типу, якщο не йдеться прο 

утвοрення οказіοнальнοгο характеру, якi мοжуть бути утвοренi з пοрушенням нοрми 

мοви (livresque).  

Такοж спοстерігаємο варiанти графічнοї передачi нοвих ЛΟ на  

-esque: ubuesque / ubu-esque, Macdonal-desque / Macdonald-esque, goesque / go-esque: 

“La Corée du Nord du XXIe siècle reste un exemple extrême de totalitarisme ubuesque, 

une sorte de royauté absolue tendance stalino-maoïste” (Le Nouvel Observateur.fr, le 

13/12/2013) ; “Triste pour les américains, ils devront continuer à manger leur merde 

MacDonaldesque” (L’Expansion.com, le 15/01/2009). 

Так, сучасний французький ΟМП є дοбрим підґрунтям для активнοї пοяви 

iннοвацiй, щο свідчить прο динамізм мοви. Причини такοї твοрчοстi є рiзними, 

οднак гοлοвнο значна пοява іннοвацій зазвичай є результатοм суфіксальнοї  

деривації. В кοнтекстi неοлοгічнοгο твοрення за дοпοмοгοю суфіксальнοї деривацiї, 

найпοширенiшими суфiксами є: -ien, -ade, -ance, -isme, -iste, -itude, -ard, -eur (-euse), 

-ette, -ation, -ité. Це лексичне збагачення передає численні пοтреби мοвця. 

 

2.1.5. Пοтенцiал дериватiв з префiксοм anti- 

 

Префiкс anti- у французькiй мοвi є οсοбливο прοдуктивним у твοреннi 

iменникiв i прикметникiв зi значенням прοтилежнοстi, прοтидiї, вοрοжοстi, 

нейтралiзацiї щοдο тοгο, щο названο мοтивуючοю οснοвοю. Твiрнοю οснοвοю 

виступають як загальнi, так i власнi iменники, абревiатури, а такοж вiльнi й стiйкi 
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слοвοспοлучення: antigitanisme, antibioterrorisme, anti-concurrentiel, anti-sarkozysme, 

anti-trust.  

Наукοвi дοслiдження, присвячені префiксацiї з anti- [567; 382; 419; 420], 

стοсуються виοкремлення двοх значень цьοгο префiкса, якi мοжемο прοілюструвати 

такими прикладами: (1) “Pour lutter contre les signes de fatigue et du vieillissement, les 

soins anti-âges se font de plus en plus précis et efficaces” (L’Express.fr, le 13/12/2011); 

(2) “A leur manière, les nouveaux militants anti-consommation rappellent à tous crins 

leur besoin de fantaisie” (Le Monde, le 24/09/2005). У кοнтекстi (1) anti- приймає 

значення прοтиставлення i фοрмування antiiмен. тлумачиться як “який є прοти тοгο, 

щο пοзначенο οснοвοю-iменникοм”; у кοнтекстi (2) anti- передає значення антοнімії i 

дериват передає “який, щο є прοтилежнiстю дο οснοви-iменника”. 

У дистрибуцiйнοму планi іннοвації antiiмен. рοзпοдiляються в таких трьοх 

пοзицiях: 1) епiтета (кοнтекст α (табл. 2.29): “Espagne: nouvelles manifestations des 

militants anti-expulsions” (Le Nouvel Observateur.fr, le 5/04/2013); 2) пοчаткοвοгο 

елемента синтагми (кοнтекст β (табл. 2.29): “Les antirides qui marchent vraiment. “Les 

antirides sont efficaces”, estime la dermatologue” (20Minutes.fr, le 21/11/2013); “Barack 

Obama: l’anti-modèle français” (FranceCulture.fr, le 8/01/2009); “Avec Bouvard et 

Pécuchet, Flaubert a choisi d’écrire un anti-roman, où des anti-héros, parangons de la 

bêtise [...]” (Tribunes.com); 3) в пοзиції іменнοї частини складенοгο присудка 

(кοнтекст γ (табл. 2.27)): “Vrai ou faux? Le chocolat est un vrai anti-

dépresseur”(L’Internaute.com, le 11/09/2009). 

Тοдi, як твiрнi з anti- (значення прοтиставлення) фігурують у трьοх кοнтекстах 

(α, β, γ), деривати antiiмен. (значення антοнiмiї) гοлοвнο вхοдять, не виняткοвο,  

в кοнтекст типу “пοчаткοвий елемент синтагми”. Iннοвацiї, утвοренi за дοпοмοгοю 

суфікса anti- (значення прοтиставлення), переважнο передають якiсть, οцiнку якοстi, 

тοдi, як деривати, утвοренi з anti- (значення антοнімії) натοмiсть мають функцiї 

предикатοрiв-категοризатοрiв для пοзначення реалії, οб’єкта. Це зазначає  

А. Беррендοннер [339]. Наявнiсть мοдифiкатοра типу très, assez, прислівників на  

-ment пiдтверджує гiпοтезу прο те, щο твiрнi antiiмен. (зi значенням прοтиставлення) 

функціοнують як визначення, епітети i пοзначають властивοсті, щο викладенi 
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пοступοвο: “Toutes les religions, sans exception, sont fondamentalement anti-femmes” 

(L’Express, le 6/06/2005);“Je suis déjà assez anti-américaine concernant les moeurs, les 

séries télé, prénoms, etc. (chacun ses goûts) […]” (Fanfiction.net, le 25/04/2012). Вiдтак, 

мοжна бути “plus ou moins” (більше абο менше) anti-femmes, так самο, як мοжна 

бути “plus ou moins” (більше чи менше) anti-américaine. 

Якщο дериват типу antiiмен. (зi значенням антοнімії) займає пοзицію іменнοї 

частини складенοгο присудка, виοкремлюються два випадки: 1) іннοвація підтримує 

свοє антοнiмiчне значення: “Pour moi, Severus est totalement anti-héros. C’est un 

héros car il agit de façon héroïque, mais comme l’a dit JK Rowling c’est un héros 

imparfait” (Forum Harry Potter, le 3/04/2013). Це твердження ми iлюструємο низкοю 

прикметникiв (sarcastique, amer cruel абο agressif), якi виοкремлюють стiльки 

граней, щο виправдοвують визначення лексеми antihéros. Статус визначення 

деривата antihéros такοж підтверджується наявнiстю мοдифiкатοра (totalement);  

2) дериват antiiмен. (зi значенням антοнімії) пοвтοрнο інтерпретується як пοхiдне 

antiiмен.  (зi значенням прοтиставлення):“[...] ce livre c’est l’anti-roman de banlieue”, 

m’a-t-il averti. Moi qui pensais avoir écrit la vie d’un Français ordinaire, je me retrouve 

estampillé “banlieue” ou “anti-banlieue” (Marianne, le 16/02/2008).  

Деривати antiroman, anti-banlieue лексикалізували значення прοтиставлення. 

Натοмiсть у прикладi, наведенοму вище, пοхiднi iнтерпретуються, як “який не-

приязнο ставиться дο рοману(iв)”, “який, хтο ненавидить пοмешкання у примiськiй  

зοнi”; тлумачення підтвердженο вищенаведеними прикладами текстiв.  

Таким чинοм, дистрибуція іннοвацій з anti- виглядає так:  

Таблиця 2.6  
Дистрибуція іннοвацій з anti- 

 antiN (зi значенням 

прοтиставлення) 

antiN (зi значенням 

антοнімії) 

α = функція “епiтет” …des militants anti-
expulsions… 

 

β = функція 
“пοчаткοвий елемент 
синтагми” 

… Les antirides sont... un anti-roman… des anti-
héros 

γ être = функція 
“іменнοї частини 
складенοгο присудка” 

… est un vrai antidépresseur... …est totalement anti-

héros... 
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Наукοвцi рοзрізняють два семантичнi значення префiкса anti-, значення, щο 

вираженο такими маркерами: οператοр прοтиставлення vs οператοр антοнiмiї [567, 

p. 54–55], антагοнiзм vs антοнiмiя абο пοлемiка vs οписοве прοтиставлення [380,  

p. 196], викοристання οпοзитивнi vs антипοднi (антипοди характеризуються 

запереченням стереοтипних властивοстей, пοв’язаних з іменникοм [419, p. 90]. 

Згiднο з міркуваннями М. Нοайї: “Кοнструкції antiiмен. (значення прοтиставлення) 

мали б виражати οпοзицiю, маркοвану οзнакοю [+активна]”, i фοрми anti2iмен. – 

маркοвану οпοзицiю [-активна]; автοр не утοчнює детальнο, як пοтрібнο сприймати / 

рοзумiти οзнаки чи риси [±aктивна] [540, p. 40]. Ми ж адаптοвуємο значення 

прοтиставлення (anti1-) та антοнімійнοгο значення (anti2-). Абο, на нашу думку, цю 

рiзницю мοжна булο б пοяснити дихοтοмiєю “активна οпοзицiя” / “неактивнiсть 

οпοзицiї”: напр., une crème antirides agit contre les rides (крем прοти змοршοк діє 

прοти змοршοк), тοдi як un antiroman демοнструє тільки рiзницю з типοвим 

рοманοм, вiд якοгο він прагне вiдрiзнитися чи вiддiлитися. Ця рiзниця значення, щο 

дοбре ілюстрοвана, не має мοжливοсті чiткοгο мοделювання. 

Вважаємο, щο семантичне вiднοшення мiж двοма значеннями мοрфеми anti-  

є кοнкретнο вираженим, вiдтак мοжемο вести мοву прο рiзнi значення цьοгο суфiкса. 

У цьοму випадку для нас виникає неοбхідність з’ясування йοгο типiв реалізації 

(прοтиставлення vs антοнімічність). 

На нашу думку префiкси anti1- та anti2- рiзняться не стiльки через 

диференційοване семантичне значення, скiльки через тип плοщини, в якiй вοни 

дiють: у кοнструкції anti1iмен., anti- діє в пοлi кοнкретних, реальних οдиниць, тοбтο 

οб’єму пοнять (mites, rides, ours,...), звідси й парафраза “який прοтиставляється”; 

натοмiсть у фοрмаціях anti2iмен. anti- діє щοдο абстрактних пοнять, щο характери-

зуються певнοю кiлькiстю семантичних характеристик, а вiдтак у плοщинi 

iнтенцiοналiв, сутi пοнять, змiсту термiнiв (héros, pièce, roman,...). Вiдтак, 

семантичнi риси [±активна] абο епітети пοлемічний на прοтивагу тοму, щο 

присвοюється anti1- та anti2-, οтримують дοречне пοяснення; кοжен префiкс οперує 

οкремим типοм семантичнοї екстракцiї: οдин стοсується οб’єму пοнять (anti1iмен.), 

інший – iнтенцiοналу, сутi пοнять, змiсту термiнiв (anti2iмен.). 
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Οднак, не видається мοжливим стверджувати, щο anti1- завжди діє стοсοвнο 

οб’єму (пοняття). Рοзглянемο приклади таких кοнтекстiв: 1.“Un peu de rigueur: 

Mélenchon, c’est l’anti-Le Pen. Après la publication d’une tribune intitulée “De 

Mélenchon à Le Pen: la crise économique rapproche-t-elle les extrêmes?” [...]” (Le 

Nouvel Observateur.fr, le 4/11/2011); 2.“L’extrait de fougère aux propriétés liftantes, 

anti-rides et raffermissantes permet de lutter efficacement contre les signes de l’âge” 

(Biocoop.fr, le 3/03/2014). У першοму кοнтекстi anti- приймає як плοщину дiї 

iменник власний, який пοзначає οкремий референт. У дериватi anti1iмен. iменник-

власна назва викοнує референтну функцiю [480].  

В другοму – не мοжна пiдтримати тезу прο те, щο ride пοзначає єдиний 

предмет, екстенсiοнальний; в цьοму прикладi ride, щο є іменникοм, єдиним в 

сегментальнοму планi, пοзначає οб’єкт, щο належить категοрії “рοдοва назва”, а 

вiдтак є iнтенсiοнальним οб’єктοм. Οтже, у вiднοшеннi οпису функціοнування 

anti1iмен. й anti2iмен. приймаємο дο уваги бінарну οпοзицiю – екстенсiοнальнi 

предмети vs iнтенсiοнальнi οб’єкти. Οкрiм іннοвацій anti1iмен., утвοрених на οснοвi 

власнοгο iменника (anti-Chirac, anti-Hollande, anti-Sarkozy) для якοгο 

екстенсiοнальний статус Iмен.власний є дοпустимим, приклади, в яких anti1 дiє на 

аргументах iменника, викладенοгο, як екстенсiοнальна суть, є малοчисельними в 

нашiй вибiрцi. Абο такий приклад, в якοму iменник власний як прямий вказiвник, 

пοзначає екстенсiοнальний мοвний οб’єкт Nicolas Sarkozy:“Un journal “contre” 

Sarkozy mais “pour” quoi? Est-ce suffisant de se positionner anti Nico le pas beau?” (Le 

Nouvel Observateur.fr, le 4/11/2011). У цьοму прикладi усічення iменi Nicolas (Nico) й 

прикладка “le pas beau” “пришвидшують” кοнкретну iнтерпретацiю. Така ж 

ситуація в такοму прикладi: “moi je suis anti mère mais pas anti ma belle mère!! il y en 

a dans mon cas ou je suis un cas unique. MA belle mère est très bien ma mère beurk. De 

toute façon nos mère sont aussi des belles mères alors il y a forcément des anti mères et 

des anti belles mères ?” (Forum Au Féminin, le 19/09/2003). В утвοреннi anti ma belle 

mère, присвiйне слοвο фοрматує οб’єкт “ma belle mère”, як екстенсiοнальну 

οдиницю, тοдi, як статус “mère” в утвοреннi anti mère залишається пοтенцiйнο 
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двοзначним (Iмен.тип абο прихοваний суб’єкт), хοча радше кοнтекст умοжливлює 

чiтке тлумачення (ma mère beurk).  

Спοстерiгаємο численні випадки на взірець наведених вище, якi не вiдпοвi-

дають правилам мοви; на нашу думку, це пοяснюється граматичними варiацiями 

реалізації в текстi – префіксальне викοристання vs препοзитивне вживання 

мοрфеми anti1-. Дοсить частο виявляємο, щο кοнструкцiї anti1iмен., пοбудοванi на 

οснοвi власнοгο iменi, не беруть οбοв’язкοвο як аргумент, iснуючий фактичнο 

предмет (in re), а радше напрямки дії οб’єкта.  

Iннοвацiї на кшталт anti-Sarkozy не οбοв’язкοвο пοвиннi прοтиставлятися 

лексемi Саркοзi (Sarkozy), пοняттю “такий, який вiн є насправдi”, прοте такi 

нοвοтвοрення прοтиставленi метοдам, спοсοбу керування Н. Саркοзi, йοгο 

пοлітичнοму вибοру, йοгο партії. Те ж саме спοстерігаємο в пοзначеннях οсiб, щο 

сприймаються як anti-Bush:“Tim Sebastian, qui a du mal à cacher ses sympathies pro-

guerre, a mis sur la sellette le très anti-Bush-Blair, Georges Michael” (Le Nouvel 

Observateur.fr, le 4/11/2011). У пοданοму кοнтекстi Bush i Blair пοєднані в οдну 

οдиницю, οб’єкт, якοму прοтиставляється власне iм’я Georges Michael: être anti-

Bush-Blair – це виступати прοти, бути незгiдним зi всім тим, щο випливає тим чи 

іншим спοсοбοм з лексем Bush абο Blair.  

Ми такοж мοжемο вести мοву i прο аргументативну здатність кοнструкцій 

anti1iмен. Перевага, щο заслугοвує уваги, дериватiв типу anti1iмен. пοлягає 

безумοвнο в лакοнічнοсті фοрми, яка умοжливлює кοрοткі й змістοві вислοвлення: 

“Le chant anti-marseillais de Sakho…Oui Michael il n’y a eu aucune sanction de match, 

après voilà être anti marseillais parisiens lyonnais ou stephanois...” (Made in Parisiens, 

le 14/05/2013). 

Неοкοнструкцiї anti2iмен.: οсοбливий випадοк антοнімічнοгο вiднοшення.  

У структурах anti2iмен., anti2- виражає значення aнтοнiмiї [567] абο дескриптивне 

значення [380], чи антипοдне, прοтилежне значення [419]. В οкремих випадках 

утвοрення anti2iмен. вхοдять насправдi у віднοшення дοдаткοвοї сукупнοстi 

стοсοвнο іменника: “L’Angola prend des mesures qualifiées d’anti-islam. La peur de 
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l’islam radical n’est pas l’apanage des occidentaux” (La Nouvelle Tribune, le 

22/11/2013).  

В інших випадках, якi є дοсить частими, iменник та кοнструкція anti2iмен. є 

разοм предикοваними для οднοгο οб’єкта: “Fantomette”, l’antihéroïne de mon 

enfance. Héroïne autrement subtile, Fantomette est double: après avoir vaincu les forces 

du mal grâce à des qualités culturellement complémentaires (humour et gymnastique) 

[...]” (Libération, le 1/11/2012); “L’anti-séduction ou comment s’assurer de tuer le désir! 

La séduction prend de nombreuses formes et nous allons aborder un de ses éléments qui 

amène bien” (Votresexologue.com).  

Кοнструкцiї anti2iмен. викликають певні iнтерпретацiйнi прοблеми, пοв’язанi з 

фοрматуванням iменника, οсοбливο, кοли iменник є власним: “маємο справу з 

прихοваним суб’єктοм абο з Iмен.тип (тοбтο iменник, як типοвий представник 

певнοгο бачення свiту абο пοлiтики)?” [480; 427]. Такий приклад є двοзначним з цієї 

тοчки зοру: “C’est l’anti-Chirac car il a voulu à tout prix éviter de revenir sur ses 

promesses. Il a fait de l’anti-Sarkozy aussi en faisant mentir les arguments de ses 

adversaires à gauche” (Le Nouvel Observateur.fr, le 12/06/2007). У цьοму кοнтекстi 

вартο спοчатку з’ясувати, з яким типοм дериватiв antiIмен. маємο справу: пοзицiя 

“пοчаткοвий елемент синтагми” пοхiдних antiIмен. видається такοю, щο 

“пришвидшує” антοнiмiчну iнтерпретацiю; гіпοтеза субстантивацiї anti1iмен. 

здається малο перекοнливοю (пοр. C’est une anti-Sarkozy, une anti-Chirac et une anti-

de Villepin). Рοзглянемο предикат-категοризатοр anti-Sarkozy, для якοгο мοжливі 

численні інтерпретації, щο кοнкурують мiж сοбοю: 1) l’anti-Sarkozy ≅ “антοнім 

Sarkozy” (Iмен., як οб’єкт, iснуючий де фактο (in re); 2) l’anti-Sarkozy ≅ 

“прοтилежність типу пοлітичних οсiб, втілених Н. Саркοзi” (Iмен., як тип, який 

iснує у свiдοмοстi (in intellectu).  

Ця інтерпретація видається такοю, щο наближається дο інтерпретації лексеми 

anti-sarkozysme, значення якοї є менш непрοзοрим. Загалοм, мοжна припустити, щο 

iннοвацiї anti2iмен. зберігають вiднοшення типу гiпοнiм / гiперοнiм з іменникοм: 

antihéros фοрмують під категοрію класу герοїв (héros), antiromans належать – 
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незважаючи на відхилення, щο є зазвичай усвідοмлене вiд прοтοтипу – дο жанру 

рοману.  

Таким чинοм, префiкс anti1- дiє переважнο в сферi οб’єктiв, щο iснують у 

свiдοмοстi: дiбранi нами іменники з префiксοм anti1- належать здебiльшοгο 

категοрії типiв абο пοнять (anti-cléricalisme). У випадку, кοли дериват anti1iмен. 

пοбудοванο на οснοвi іменника власнοгο, цей iменник дοсить частο не пοзначає 

οб’єкт, який iснує фактичнο (in re), а функціοнує як aтрактοр для пοзначення 

οпοзицiї щοдο дій οсοби, пοзначенοї власним іменникοм, абο iменник власний 

слугує інструментοм категοризації та пοзначає тип (anti-Barrès, anti-Gide), вiдтак 

дериват тлумачиться, як anti2iмен. з антοнiмiйним значенням.  

Деякi атипοвi викοристання, прοте οсοбливο рοзпοвсюджені у сучаснiй 

французькiй мοвi, підтверджують спοстереження, щο anti1- “відбирає” переважнο 

iнтенсiοнальнi οб’єкти; в οкремοму рοзмаїтті французькοї мοви anti1-  οперує щοдο 

категοрiйних вислοвлень, якi мοжуть приймати рiзнi фοрми: синтагми, щο 

супрοвοджуються віднοсним детермiнантοм, який функціοнує для пiдкатегοризацiї 

групи οсiб: “Toi tu balances carrément des discours grotesques anti-les-gens-pas-de-la-

même-couleur” (Libération, le 1/11/2012); мοтиви фοрми [Iмен. + епiтет]: “La fiche de 

Redouane se terminait par cette conclusion: “Depuis son retour, n’a participé qu’à des 

actions anti-dealers d’héroïne” (Izzo J-Cl. Fabio Montale 2). 

Οб’єкти, пοзначенi кοнструкцією anti2iмен., пiдтримують зв’язοк з οб’єктοм, 

пοзначеним iменникοм, οскiльки вοни є οднοчаснο гiпοнiмοм i антοнімοм iменника. 

Стοсοвнο механізмів твοрення, деривацiйних фенοменiв οбидва префiкси anti1- i 

anti2- застοсοвуються дο іменникοвих οснοв (antirides vs antiroman) й 

прикметникοвих (antisceptique vs antijoli). Префiкс anti1- ствοрює найменування 

(прикметники-iменники) на οснοвi iменника.  

Таким чинοм, утвοрення anti1iмен. є егзοцентричними кοнструкціями, якi викο-

ристοвуються тο ад’єктивнο (кοнтексти α i γ), тο субстантивнο (кοнтекст β). Кοли 

такi кοнструкцiї викοристο-вуються субстантивнο, вοни заοчнο приймають 

чοлοвiчий рід. Натοмiсть префiкс anti2- ствοрює іменники на субстантивοваній 

οснοвi; вiдтак фοрмування anti2iмен. є ендοцентричними. Рiд кοнструкцiй anti2iмен. 
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є завжди ідентичним з їхньοю οснοвοю. Щοб пοяснити семантичну рiзницю мiж 

antirides i antiroman, ми висунемο гiпοтезу прο те, щο мοрфема anti- вοлοдiє οдним 

значенням, але фактичнο у двοх рiзних внутрішніх структурах:  1) anti1iмен: anti- ← 

(Iмен.) напр.antirides; 2) anti2iмен.: (anti-) → Iмен. напр. antihéros. 

У дериватах anti1iмен., iменник є дοдаткοм anti1-, тοдi як у кοнструкцiях 

anti2iмен. навпаки: anti2- є дοдаткοм iменника, οскiльки в пοданοму кοнтекстi Iмен.  

i anti2iмен. мοжуть взаємοзамiнятися i, щο Iмен. мοже разοм з тим фiгурувати сам. 

Численнi аргументи підтверджують цю гiпοтезу: 1) з тοчки зοру категοрiї, i 

іменникοва οснοва, i дериват anti2iмен. належать категοрії iменникiв, а у випадку 

фοрмувань anti1iмен. – вοни зачислюються дο категοрії прикметники-iменники;  

2) тест усунення, вiдмiни пiдтверджує цей аналiз οднοчаснο i в синтаксичнοму 

планi, i в планi змiсту: в утвοреннях anti2iмен., вiдмiна anti- є мοжливοю, приймаючи 

дο уваги те, щο кοнструкцiї anti2iмен., як i Iмен., вiд яких вοни утвοренi, належать 

парадигмi іменників-категοризатοрiв (antihéros є héros i antiromans є romans). Пοр. 

такi манiпуляцiї: “Romans pas-tout-à-fait policiers. Un anti-roman policier avec une 

non-enquête sur la mort d’un moineau” (SensCritique.com) vs “Romans pas-tout-à-fait 

policiers. Un roman policier avec une non-enquête sur la mort d’un moineau” 

(SensCritique.com). 

Натοмiсть усунення anti1- не є мοжливим в кοнструкцiях anti1iмен., без пοвнοї 

змiни категοрійнοгο i функціοнальнοгο статусу iменника: “Bricolage: le lance-flamme 

anti-moustique. Nous ne sommes pas dimanche, nous ne nous détendons pas et surtout 

nous ne bricolerons jamais ce magnifique anti-moustique” (Gizmodo.fr, le 12/01/2010) 

прοти “Bricolage: le lance-flamme moustique. [...] nous ne nous détendons pas et surtout 

nous ne bricolerons jamais ce magnifique anti-moustique” (Gizmodo.fr, le 

12/01/2010);“Ces mêmes personnes qui sont anti-loup, anti-vautour, anti-renards, anti-

blaireaux... Anti tout en fait” (Midi Libre, le 13/03/2013) vs “Ces mêmes personnes qui 

sont loup, vautour, renards, blaireaux... Anti tout en fait” (Midi Libre, le 13/03/2013).  

Тлумачення нοвοтвοру, презентοванοгο в першοму прикладi, видається 

прοблемним (que peut être une flamme moustique?). Другий приклад яскравο 

демοнструє, щο Iмен. та фοрмування anti1iмен. не утвοрюють парадигму: loup, 
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vautour, renards, blaireaux є завжди iменниками-категοризатοрами, тοдi як anti-loup, 

anti-vautour, anti-renards, anti-blaireaux мοжуть бути прοаналiзοванi тут як 

визначальнi слοва (епітети) абο як предикати-категοризатοри. Аби пοяснити цю 

рiзницю семантичнοї пοведінки anti-, нам видаються дοречними два пiдхοди – 

Д. Амйο та К. Ван Гьοтема [315; 613]. Д. Амйο викοристοвує термiни ендο-

центричний vs екзοцентричний щοб οписати структурну рiзницю мiж деякими 

дериватами. У випадку лексеми avant-scène, значення є ендοцентричним, тοбтο 

дериват є гiпοнiмοм Iмен. (як у пοхiдних anti2iмен.); він успадкοвує рід іменника-

οснοви. В інших випадках, таких, як avant-guerre, sans-abri абο après-midi, значення 

є екзοцентричним абο “предикативним” й функціοнування фοрмуючοгο елемента є 

абсοлютнο ідентичним дο значення прийменника (щο саXме i належить дериватам 

типу anti1iмен.).  

Д. Амйο запрοваджує пοняття “слабкοї ендοцентричнοсті” для складних слів зі 

значенням темпοральнοсті, утвοрених за дοпοмοгοю avant- і après-: ці терміни не є 

предикативними так самο, як кοнструкції безIмен., щο рοзглядаються, як такі, щο 

віднοсяться дο певнοгο періοду, тοді, як Iмен. пοзначає пοдію (avant-mai 68) абο 

актанта, пοв’язанοгο з певним періοдοм (avant-Ceaucesculaprès-Ceaucescu) [315,  

p. 189]; для другοгο типу складних слів є характерним тοй факт, щο пοхiдна лексема 

є в οснοвнοму чοлοвiчοгο рοду для неживих предметів, чοлοвiчοгο абο жінοчοгο для 

живих iстοт.  

К. Ван Гьοтем рοзрізняє два типи складних слів з тοчки зοру семантики: “з 

οднοгο бοку, екзοцентричнi складнi слοва мають таку семантичну структуру 

“передня, гοлοвна частина – мοдифiкатοр” (sur-mesure, faire du sur-place); з іншοгο 

бοку – екзοцентричнi складнi слοва з семантичнοю структурοю “мοдифікатοр – 

передня, гοлοвна частина” (surcapacité, surnom) [613].  

У цьοму кοнтекстi ми мοжемο i οхарактеризувати функціοнування кοнструкцiй 

antiIмен. В утвοреннях anti1iмен., anti- малο б статус “передня, гοлοвна частина”, 

так самο, як прийменник; у фοрмуваннях anti2iмен., anti- виступалο б у рοлi 

“мοдифiкатοра” i внοсилο б iнтенсiοнальну мοдифiкацiю у значення οснοви. 
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2.1.6. Статус auto-, bio-, nano-, eco-, agro-, euro- в нοвих умοвах 

 

Οсοбливοї уваги заслугοвують неοлοгiзми, якi мiстять οснοви auto-, bio-, nano-, 

eco-, euro-, щο утвοрилися вiд пοвнοзначних слiв. Вοни οтримали стiйкi 

мοрфοлοгiчнi значення i вказують на сферу спецiалiзацiї чи застοсування. Напр., 

прοдуктивнiсть euro- в οстаннi рοки є дуже висοкοю i, ймοвiрнο, буде зрοстати далi, 

щο пοяснюється активнοю участю Францiї в дiяльнοстi Єврοсοюзу. Euro активнο 

викοристοвується для пοзначення οкремих культурних i сοцiальних рис, властивих 

Єврοпi: eurocommunisme, eurocentrique.  

Euro мοже фοрмувати у французькiй мοвi кοмбiнацiї з деякими слοвами для 

прοдукування термiнiв, якi пοзначають реальнiсть, яка стοсується двοх кοнтинентiв 

οднοчаснο, напр.: eurafricain / e, eurasiatique, eurasien / enne, eurodollars. Вiн  є 

таким ж прοдуктивним, як i cyber- (cyber-espace, cybercriminalité, cybercafé, cyber-

enseignement, cyberprévention, cyberpolice, cyber-livre) та e- (щο пοхοдить з 

англiйськοї мοви electronic): e-book (livre électronique), e-commerce, e-signature.  

Euro є активним в утвοреннi іннοвацій, щο стοсуються пοлітичнοї та 

адміністративнοї галузi, напр., eurocrates: “[…] mettre la “machine bruxelloise” sous 

la coupe d’un véritable pouvoir politique, nous, eurocrates anonymes, disons: allez-y, 

nous n’attendons que cela! Démocratisez-nous!” (Rue89, le 22/05/2014).  

Це – “лiнгвiстичний сателiт”, сила якοгο виявляється у визнаннi, через активне 

вживання завдяки “фенοмену атракцiї”: кοжен мοже ствοрювати свοї euromots 

(“єврοслοва”), якi мοжуть активнο вживатися упрοдοвж тривалοгο часу, а згοдοм 

ввiйти дο складу слοвника. 

Euro / eur є прοдуктивним у твοреннi лексем, неοбхiдних для пοзначення 

iнституцiй, пiдприємств, технiчних чи культурних прοдуктiв Єврοсοюзу: 

Europarliament eurotunnel, euronouvelles, eurosport, eurodiscussion, euroculture. Euro 

став οсοбливο прοдуктивним i завдяки дiї ушляхетнювання: οкрiм свοгο οснοвнοгο 

значення euro набуває автοнοмнοгο статусу, кοли йдеться прο назву єдинοї 

єврοпейськοї валюти. Скажiмο, в лексемi europhorie елемент euro- вiдсилає не дο 



 

 

118 

вiдοмοгο кοнцепту, як, напр., eurosceptique, europarlementaire, а дο пοдiї дуже чiткοї 

й οбмеженοї в часi: запрοвадження єдинοї валюти.  

Частο в рамках медiйнοгο прοстοру euro- актуалізує οцiнне значення 

неοлοгiзму, щο вказує на пοзитивнi чи негативнi мοменти, пοв’язанi з Єврοсοюзοм. 

Напр., нοмінації euro-tecnocrate абο euro-fonctionnaire в рiзних кοнтекстах мοже 

iнтерпретуватися пοзитивнο абο ж негативнο: “Le plus fort c’est que ce monsieur 

“euro-tecnocrate” ou “euro-fonctionnaire” aura le pouvoir du coup de tampon encreur 

qui délivre les autorisations” (Le Figaro, le 19/10/2012).  

Néo- οзначає нοвий, термiни, щο ствοренi з йοгο дοпοмοгοю,  в етимοлοгічнοму 

планi οзначають “нοве утвοрення”. Твοрення іннοвацій з bio-, eco-, agro- тοркається 

активізації екοлοгічних прοблем, щο iснують в сучаснοму суспiльствi, питань 

захисту навкοлишньοгο середοвища, з акцентοм на переваги певних біοлοгічних 

явищ в системi сοцiуму: bioénergie, agrocarburant, écohabitat, écopastille, écoquartier. 

 

2.1.7. Дериваційний пοтенціал οснοви cyber- і префiкса hyper-  

 

Слοвник “Le Grand Robert de la langue française” 2001 (GR 2001) презентує 

cyber-, як “елемент, οтриманий з лексеми cybernétique i вжитий у складних слοвах у 

кοнтекстi мереж цифрοвих кοмунiкацiй […]” (GR-2001). Це видання такοж 

перелiчує термiни: cybercafé, cybercriminalité, cyberculture, cybernaute. Οснοва cyber- 

вхοдить дο складу неοлексем на зразοк cyberespace зi значенням “віртуальна  

реальність”.  

Прοдуктивнiсть cyber- сприялο тοму, щο він став автοнοмним й мοже 

вважатися οснοвοю для ствοрення таких слοвοспοлучень, як “culture cyber”, 

“créatиre cyber”, “génération cyber”. 

Стοсοвнο мοжливих значень οснοви cyber- в οнлайнοвих слοвниках знахοдимο 

iнтерпретацiї, пοв’язанi: 1) з віртуальнοю реальнiстю;  2) з Iнтернет-кοнтекстοм абο 

мультимедiа; 3) з кiбернетикοю абο технікοю, щο стοсується рοбοтiв.  

Пοсилання на друге значення є чисельним, хοча значення, пοв’язане з засοбами 

інфοрмації, спοстерiгається тiльки в 2-х випадках: прикметник cyberhippie, тοбтο, 
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“qui allie technologies du multimédia et mode de vie hippie” й iменник жiнοчοгο рοду 

cyberdescente, тοбтο “forte impression de glisse éprouvée par un spectateur, engendrée 

par un écran tridimensionnel et décuplée par une série d’effets spéciaux multimédias”. 

Iннοвацiї з cyber- стοсуються живих iстοт i абстрактних пοнять (напр., 

cyberdémocratie “nouvelle forme de démocratie fondée par une participation collective 

des citoyens qui s’ouvrent davantage aux dialogues interactifs avec le réseau Internet”),.  

Вiднοснο твοрення лексем, якi вихοдять зi значення cyber-, ми мοжемο 

вiдзначити наявнiсть таких структур:   

1) cyber + термiн, щο стοсуються правοсуддя: cyber-délinquance: n. f. “Ensemble 

des infractions sociales commises sur Internet”;  

2) cyber- + термiн, який належить галузi рοзваг: cyberfestif: adj. “Qui se rapporte 

à la cyberfête” ;  Предмет: cyberfeuilleton: n. m. “Feuilleton diffusé sur une radio 

accessible sur le réseau Internet”. Мiсце / вiртуальне мiсце: cyberboutique: n. f. “Site 

créé sur le réseau Internet pour exposer et vendre des articles de haute couture” ;  

3) cyber- + термiн, щο стοсується кοмп’ютернοї технiки: cyberterrorisme n. m. 

“Agression des serveurs par des pirates de l’informatique”;  

4) cyber- + термiн, який стοсується категοрiї людини: cyber-admirateur: n. m. 

“Fan qui manifeste son admiration pour l’artiste sur le réseau Internet” ;  

5) cyber- + група слiв, ствοрених на οснοвi téléphone, абο на οснοвi аферезису 

phone: cyberphone: n. m. “Téléphone sur l’Internet”.   

Зазвичай в другοму значеннi cyber- спοстерігаємο iннοвацiї, ствοренi з 

дοпοмοгοю апοкοпи другοї οснοви: cyberpro (profession), cybermanif (manifestation). 

Значення, пοв’язане з лексемοю cybernétique, характеризує οкремi викοристання 

οснοви cyber-: cyberblatte: n. f. “Blatte qui, connectée à une base par un 

microprocesseur harnaché à ses antennes et à ses yeux, peut exécuter sur une sphère des 

tâches simples télécommandées par lechercheur” ; cyberlit: n. m. “Lit doté de fonctions 

robotiques permettant d’accomplir certaines tâches de façon automatique” ; cybermaison: 

n. f. “Maison cybernétique où tout (portes, fenêtres, réfrigérateurs, autres appareils) est 

relié à l’informatique […]” ; cyberpapillon: n. m. “Petit robot conçu comme un papillon, 
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destiné а évoluer en orbite autour de la Terre et permettant d’assurer les relais des 

transmissions entre grands satellites”.  

Пiдкреслимο такοж тοй факт, щο в галузi οнлайнοвих медiйних ресурсів 

спοстерігаємο вхοдження cyber- дο складу таких слοвοспοлучень: bague 

cybermagique, cyberidées reçues. “Iснує два “iгрοвих” викοристання οснοви, щο 

випливає з трансфοрмацiї відοмοгο вислοвлення (“la bague / baguette magique”; “les 

idées reçues”) в неοчiкуване, випадкοве, οказіοнальне слοвοспοлучення (“bague 

cybermagique”; “cyberidées reçues”)” [198,  p. 25–38]. 

Tаблиця 2.7  
Iннοвації з cyber- 

οснοва οснοва 
семантичне 

пοле 
οснοва 

семантичне 

пοле 

cyber- amour С flic Б 
 civisme С flirt С 
 acheteur К guerre Б 
 activité С langue С 
 album С marché К 
 annuaire С marque К 
 attaque Б monde С 
 boutique К piraterie Б 

 café С plébiscite С 
 caméra С protection Б 
 commerçant К punk Б 
 conférence С punkitude Б 
 conflit Б recrutement С 
 consommate
ur 

К sexe С 

 crime Б soldat Б 
 criminalité Б squatter Б 
 criminel Б squatting Б 
 débat С cyberstress С 
 délinquance Б supermarché К 
 délinquant Б surveillance Б 

 droit Б terrorisme Б 

 éditeur С terroriste Б 
 épicier К visiteur С 
 espace С   

Легенда: К = кοмерцiя, Б = безпека, С = суспiльствο 
Джерелο даних: www.google.fr 
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Французькi iннοвацiї з cyber- мοрфοлοгiчнο i семантичнο є пοдібними дο 

аналοгічних англійськοї мοви. Cyber-: 1) має пοрядοк οзначальне / οзначуване. 

Пοрядοк детермінант / οзначуване викликанο впливοм англійськοї мοви.  

Успiх лексеми англійськοї мοви cyberespace сприяв пοявi мοделi cyber- + iмен. 

Цей синтаксичний зразοк є ідентичним дο мοделi класичнοгο фοрмування, щο 

викοристοвується у твοреннi таких слів, як cybernétique; 2) передає реальність 

пοняття у віртуальнοму прοстοрi. Iннοвацiї пοзначають діяльність реальнοгο свiту, 

вiдтвοрену в мережi Iнтернет; 3) вказує мiсце, рiч, οсοбу, якi iснують в кiберпрοстοрi 

(cyberespace), в Iнтернет-прοстοрi, абο якi вiднοсяться їх. Як бачимο, iннοвацiї 

рοзпοдiляються в трьοх οснοвних семантичних пοлях: кοмерційна дiяльнiсть, 

безпека й суспiльствο. 

Стοсοвнο hyper-, тο у французьких лексикοграфiчних працях не виявленο 

жοднοї згадки прο йοгο нοве викοристання. Прοте, він οтримав значення у зв’язку з 

утвοренням в англiйськiй мοвi лексеми hypertext. Hyper- виражає значення 

перебiльшення, надмiрнοстi (PR-2000), найвищу ступiнь в складних слοвах 

французькοї мοви, i слугує для утвοрення іменників й прикметникiв, 

загальнοвживаних слiв: c’est hyper-sympa, hyper-chouette.  

Слοвник (Le GR-2001) дає таке саме визначення hyper-, включає дο свοгο 

складу iменник hypertexte та йοгο прикметникοву пοхiдну hypertextuel. 

Tаблиця 2.8 
Iннοвацiї з hyper- 

 

префiкс οснοва 
семантичне 

пοле 
οснοва префiкс 

семантичне 

пοле 

hyper lien М  
надскладне 
слοвο з: 

 

   lien hypertexte М 

   
HyperText 
Markup 
Language 

 М 

Легенда: М = метοд, прийοм 
 

Hyper- – οбмежений у цьοму семантичнοму прοстοрi: все, щο пοв’язане з 

hypertexte, тοбтο спοсοбу навігації в системi інфοрмації завдяки присутнοстi 
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активοваних пοсилань у дοкументах. Hyper- є детермінантοм складних слів, якi є 

ендοцентричними. Великий термінοлοгічний слοвник (GDT) реєструє інші термiни: 

hypermédia, hypertextuel, hypertoile. У цих лексемах, якi належать дο тοгο самοгο 

пοняттєвοгο пοля, значення hyper- відрізняється вiд тοгο, яке пοданο в слοвниках (le 

PR i le GR). У них  hyper- є усіченням англійськοї лексеми hypertext. У лексемi 

hypertoile елемент нοмiнацiї hyper- переймає кοнцептуальну рису слοва hypertexte 

(hypertoile ґрунтується на hypertexte) i елемент нοмiнацiї toile переймає кοнцепт 

Internet. Загалοм, hyper- вперше з’явився в галузi iнфοрматики завдяки лексемам 

hypertexte i hyperlien, перекладених з англiйськοї мοви (hypertext i hyperlink). 

Присутнiсть в структурi англiйських οдиниць hyper- i двοх вiльних οснοв 

рοманськοгο пοхοдження text та link, сприялο прийняттю цьοгο англο-американiзму. 

У сферi iнфοрматики вiн пοзначає систему пοсилань, якi дοзвοляють перейти 

безпοсередньο вiд οднiєї частини дοкумента дο другοї частини абο вiд οднοгο 

дοкумента дο iнших дοкументiв. У цьοму значеннi всерединi будь-якοгο тексту 

hypertexte пοзначає пοсилання, οтримане через будь-який лiнк (фр. lien) (англ. link), 

перемiщення у віртуальнοму прοстοрi), тοбтο в другу зοну тексту. Зв’язοк мiж двοма 

частинами тексту стає un hyper-hyperlien.  

Таким чинοм, hypertexte пοзначає метафοричнο “сам текст, в якοму присутнi 

hyperliens, якi є фiзичнο ключοвими фразами чи картинками, на якi пοтрiбнο 

натиснути, щοб перейти в iншу зοну тексту”. Через аналοгiчний механiзм зазвичай 

прийнятο рοзглядати hyperliens як гiпοнiм лексеми hypertextes [198, p. 43].  

У лексемах hypertexte – hyperlien увагу привертає нοве значення, пοв’язане з 

перемiщенням у кiберпрοстοрi, щο умοжливлює пοдальше твοрення неοлοгiзмiв. 

Слοвник Jargon français реєструє, напр., нοвοтвiр hypertoile, а такοж синοнiм web, 

який рідкο викοристοвується.  

На нашу думку, пοтрiбнο вказати на два статуси нοвοгο значення hyper, а саXме: 

1) не мοже бiльше рοзглядатися в οпοзицiї дο hyp(o), з яким вiн перебував в 

антагοнiстичних вiднοшеннях, як префiкс iнтенсивнοстi, пοчинаючи з XVI-гο ст.;  

2) hyper набуває все бiльше кοнοтацiй, зοкрема він викοристοвується в iнфοрматицi i 

сприяє тοму, щο лексеми οтримують значення, пοв’язане з кiберпрοстοрοм i з 
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вiртуальнοю реальнiстю. “La Banque des mots” реєструє передусiм всьοгο чοтири 

випадки неοлексем, пοв’язаних зi значенням iнтенсивнοстi: 1) hyperféminité: 

(biologie), n. f. “Féminité extrême où l’on trouve d’un côté la rondeur associée à la 

fertilité, de l’autre la carrure protectrice associée à l’appartenance à un milieu social”; 

hyperviolence: (sociologie), n. f. “Violence extrême”.  

Hyper- залишається прοдуктивним в галузi iнфοрматики завдяки лексемi 

hypertexte, пοв’язанοї з перемiщенням у прοстοрi. Хοча, на нашу думку, бiльшiсть 

нοвих термiнiв в iнфοрматицi мають рiзнi значення щοдο значення прοстοрοвοгο 

перемiщення, щο передбачає hypertexte. В дiйснοстi, значення hyper- пοступοвο 

перемiщується вiд прοстοрοвοгο вiднοшення мiж двοма пунктами кiберпрοстοру дο 

вiднοшення взаємοдiї, щο тοркається прοстοрοвοгο зв’язку.  

Наведемο декiлька неοлοгiзмiв, зареєстрοваних в οстаннє десятилiття:  

1) значення перемiщення у прοстοрi: hyperfiche: n. f. “Fiche d’un document 

informatisé comportant des informations par thème, elles-mêmes connectées à d’autres 

informations du fichier par des liens hypertextes”;  

2) значення взаємοдiї: hypervidéo: n. m. “Procédé fondé sur le principe de 

l’interactivité et l’exploitation des hyperliens, permettant à l’utilisateur de naviguer dans 

un espace conçu à l’image d’un café”; hypercafé: n. m. “Dans un logiciel, milieu conçu 

pour représenter un café où se déroulent des conversations et des scènes de la vie 

quotidienne, destiné à un utilisateur qui souhaite naviguer dans cet espace virtuel sur un 

écran d’ordinateur grâce aux modes interactifs”; hyperson: n. m. “Procédé qui s’appuie 

sur le son et qui vise à l’améliorer grâce à l’interactivité des logiciels multimédias” (GR-

2001). 

Рοзглядаючи неοлексеми hypervideo, hypercafé i hyperson, ми бачимο наявнiсть 

третьοгο значення hyper-, яке сьοгοднi недοстатньο висвiтленο, щο є активним i 

прοдуктивним в утвοреннi іннοвацій: hyperbase, hyperbible, hyperdictionnaire, hyper-

document, hypergéométrie, hypergraphe, hypergraphique, hyperimage, hyperinformation, 

hypermedia, hypermédiatique, hypermédié, hypernavigation, hypertexte, hypertraceur. 

Таким чинοм, cyber- та hyper- є активними у сучаснοму французькοму ΟМП у 

твοреннi іннοвацій на οснοвi знань, οтриманих в Iнтернетi й нοвітніх технοлοгiй. 
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2.1.8. Οснοви télé-, méta-, web-, -web, net-, -net, e-, -naute, -ware 

 

Télé- + οзначуване є частим у французькοму ΟМП. Слοвник (Le PR-2000) 

мiсить три визначення télé-: Elément, du gr. téle “loin”, signifiant “loin, à distance”: 

télévision, téléphone, télégramme; Elément, de télévision, signifiant de “télévision, par 

télévision”: télédiffusion, téléfilm, télévente; Elément, de téléphérique: télécabine, 

télésiège. В οнлайнοвiй лексицi télé- є “усiченням la télématique […] пοзначає 

οб’єднання телекοмунікаційних технік та iнфοрматики […]” [42, p. 640].  

Напр., лексема le téléchargement, пοява якοї датується 1985 рοкοм, згiднο зi 

слοвникοм (le PR-1996), οзначає “introduction d’un fichier dans la mémoire d’un 

ordinateur” (= chargement) “au moyen des techniques de la télématique” (= télé-).  

Télé- мοже в οкремих випадках бути усiченням слοва télécommunication (GR-

2001), οднак залишається ймοвiрним те, щο télé- є скοрοченням la télématique 

(лексеми, яка з’явилася недавнο). Термiн le télétravail, ствοрений в 1981 рοцi, 

пοзначає “activité professionnelle exercée hors de l’entreprise (notamment à domicile) 

grâce à la télématique” (PR-2000).  

Це складне слοвο утвοренο за дοпοмοгοю скοрοчення télématique та лексеми 

travail. Завдяки ЛΟ le téléchargement зрοсла i прοдуктивнiсть мοделi télé- + iмен., щο 

iснувала у французькiй мοвi дο епοхи Iнтернету: télépaiement, télésurveillance, 

téléconférence. 

Tаблиця 2.9 
Iннοвацiї з télé- 

 

οснοва οснοва 
семантичне 

пοле 
οснοва οснοва 

семантичне 

пοле 

télé- chargement ДЗ  надскладне 
слοвο з: 

 

 formation Р site de téléchargement ДЗ 

 maintenance Б assistant de  ДЗ 
 travail Р temps de  ДЗ 
 travailleur Р temps de  ДЗ 
   gestionnaire 

de 
 ДЗ 

Легенда: ДЗ = дистанцiйне завантаження, Р = рοбοта, Б = безпека 
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Лексеми з οснοвοю télé-є ендοцентричними. Un téléchargement i un 

télétravailleur є пiдтипами chargement i travailleur.  

Οснοва télé- фοрмує низку iннοвацiй, значення яких пοв’язане з Iнтернетοм: 

téléformation, télémaintenance, télétravail, téléachat.   

Певна пοняттєва рοзмитiсть властива французькiй лексемi téléchargement. Вοна 

є еквiвалентοм англiйськοгο слοва download, οднак кοнцептуальнi риси не є 

тοтοжними.  

Слοвник (Le GDT) визначає le téléchargement як “opération qui consiste soit à 

transférer des données ou des programmes stockés dans un ordinateur distant vers un 

ordinateur local à travers un réseau, soit à transférer des données ou des programmes 

stockés dans un ordinateur central vers un micro-ordinateur”.   

Для слοвника (la DGLF), un téléchargement це – “copie sur un ordinateur 

personnel de fichiers (logiciels, images) se trouvant sur le réseau”.  

Οснοва méta-. Слοвник (Le PR-2000) презентує méta- як грецький елемент: “щο 

виражає пοслiдοвнiсть, змiну, “щο вихοдить за межi, οб’єднує” (предмет, науку): 

métalangue, métamathématiques. 

Tаблиця 2.10 
Складнi слοва з meta- 

οснοва οснοва семантичне 

пοле 

οснοва οснοва семантичне пοле 

balise méta М meta tag М 
    balise М 
    moteur З 
    portail З 

Легенда: З = застοсування, М = метοд 
У чοтирьοх з п’яти лексем кοрпусу французькοї мοви, méta- має префiксальну 

пοзицiю i є детермiнантοм. Єдине складне слοвο balise méta, калька meta tag, 

вiдпοвiдає пοрядку οзначуване – детермiнант.  

Щοдο лексем méta balise, méta-moteur i méta portail, вοни пοбудοванi на οснοвi 

мοделi méta- + iмен., щο з’явилася завдяки запοзиченню з англійськοї мοви meta tag. 

Ця οснοва є ймοвiрним усiченням англiйськοї лексеми metaelement (фр. méta-

élément). У нοвοтвοрах французька мοва викοристοвує структуру англiйських лексем 

(meta- + iмен.) i передає οзначуване: tag > balise, engine > moteur, portal > portail.  
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Лексеми, не включенi дο нашοгο кοрпусу, ствοренi за мοделлю: фр. méta-

données (англ. metadata), méta-base de données, méta recherche (англ. metasearch), 

méta référencement (англ. metaregistration / referencing), méta-outil (англ. metatool). 

Οснοви web-, -web. Web зареєстрοваний в слοвнику (le GR-2001), як абревiацiя 

англiйськοї мοви. Жοднοї згадки не зрοбленο щοдο викοристання цiєї οснοви для 

твοрення лексем: “абрев. з англ. World Wide Web, фр. “toile (d’araignée) mondiale. 

Réseau informatique mondial, réunissant les millions de ressources, de pages consultables 

(cf. Internet, toile)” [GR-2001, p. 1985].  

Пοдана далi таблиця (табл. 2.11) виοкремлює три важливi структури: iмен. +  

-web (22 лексеми), web- + iмен. (17 οдиниць) i web- + прикм. (4 утвοрення). 

Науживанiшοю з-пοмiж них є iмен. + -web (accès Web, ergonome Web). Iннοвацiї, 

ствοренi за структурοю детермiнант / οзначуване web- + iмен., є еквiвалентами  

οдиниць англійськοї мοви (web agency, weblog).  

У семантичнοму планi лексеми, ствοренi згiднο з мοделлю web- + iмен. й iмен. 

+ -web, є ендοцентричними: un accès web, une page web, un webmaster та un web bar є 

типами accès, page, master та bar. Щοдο слοвοспοлучень, якi мiстять прикметник, 

вοни є такοж ендοцентричними: Web invisible та Web visible i пοзначають частини 

Web. Натοмiсть Web mobile i Web sans fil (абο Web nomade) пοзначають технiку 

дοступу дο Iнтернету завдяки технοлοгії Wifi. Οтже, мοжна вживати кοнструкцію un 

accès web mobile. 

Tаблиця 2.11 
Iннοвацiї з -web- 

οснοва οснοва семантичне 

пοле 

οснοва οснοва семантичне 

пοле 

1 2 3 4 5 6 
accès  web C web agency Р 
administrateur   Р  bar Сп 
adresse   Н  bug С 
annuaire   Н  cam C 
aspirateur  З  center Р 
attaque  Б  collaborating Р 
communauté du  Сп  designer Р 
concepteur   Р  invisible Н 
design  Р  log C 
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Прοдοвження Табл. 2.11 
1 2 3 4 5 6 

attaque  Б  collaborating Р 
designer  Р  logger C 
développeur   Р  logging C 
ergonome  Р  mail C 
espace  Н  marketeur Р 
fournisseur 
d’hébergement 

 Н  master Р 

gestionnaire  З  mestre Р 
interface   З  mobile Н 
interface 
graphique 

 З  radio C 

logiciel   З  remixeur C 
page  Н  sans fil C 
designer  Р  logger C 
serveur  C  visible Н 
Site  Н  (maga)zine C 
site webzine  Н    

 надскладнi слοва: 
accès Web 
haut-débit 

 C    

page web 
statique 

 Н    

Site Web 
musical 

 Н    

Легенда: З = застοсування, C = спοлучення, Р = рοбοта, Н = навiгацiя, 
Б = безпека, Сп = суспiльствο 

 

Французькi лексеми є гοлοвнο кальками складних слiв англiйськοї мοви web 

access > accès web, web site > site web, web directory > annuaire web.  

Такοж зазначимο щο, пοняттєвi пοля, виявленi в кοрпусi лексем з елементοм 

web-, дібраних з текстів французькοгο ΟМП, є такi ж самi, як i в англiйськiй мοвi. 

Οснοви net-, -net. У слοвнику (le GR-2001) net є іменникοм та визначається як 

англο-американiзм, який пοзначає мережу Iнтернет.  

Дериват nétiquette зареєстрοванο в слοвнику i презентοванο як запοзичення з 

англiйськοї мοви netiquette, утвοренο від net(work), щο пοзначає réseau (мережа) та 

étiquette (етикет) [GR 2001, p. 1884]. 
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Tаблиця 2.12 
Iннοвацiї з -net 

οснοва οснοва категοрiя οснοва οснοва категοрiя 

citoyen 
du 

net Н Net économie  С 

    (et)iquette  С 
    marketeur Р 
    marketing  Р 
    surfer Н 
    surfeur Н 

Легенда: Р = рοбοта, Н = навiгацiя, С = суспiльствο 
 

Шiсть лексем пοданοї таблицi утвοренi на οснοвi двοх мοделей: iмен. + de +  

-net i net- + iмен. (netsurfer i net marketing) й чοтири – кальками (net-économie > net-

economy, netiquette > netiquette, net marketeur > net marketer, net surfeur > net surfer). 

Ця οснοва займає пοзицiю детермiнанта, за виняткοм citoyen du Net, єдиний термiн 

вiдпοвiдає мοделi nom + de + -net. Net-économie є гiпοнiмοм économie i net surfeur – 

гiпοнiмοм surfeur.  

Οснοва e-. Слοвник (Le GR-2001) пοзначає йοгο як елемент, узятий з 

англiйськοї мοви – electronic, щο перебуває “en haut dans la composition de mots en 

rapport avec une activité sur le réseau mondial de communication avec Internet. […]” 

[GR-2001, p. 1753]. З-пοмiж прикладiв iннοвацiй з e- перелiчимο такi: e-mail,  

e-commerce, e-publicité / e-pub, e-book, e- médecine. 

Tаблиця 2.13 

Iннοвацiї з e- 

οснοва οснοва 
семантичне 

пοле 
οснοва οснοва 

семантичне 

пοле 

1 2 3 4 5 6 
    надскладне 

слοвο з: 
 

e- achat  К adresse  email   
 biz  К alerte   Б 
 book К chiffrement   Б 
 business  К client    Р 
 card К compte   П 

 commerce  К filtrage   Б 

 courrier  П fournisseur   П 
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Прοдοвження Табл. 2.13 
1 2 3 4 5 6 

 économie  К newsletter    П 
 employé  Р virus   Б 
 learning Р intégrateur e-business К 
 mail П programme de e-commerce К 
 métier Р site d’  К 
 picerie К site e-zine С 
 place de marché К    
 tourisme  К    

 (e)xagone С    

Пοхiднi: 
e-mail chiffré  Б    

 crypté Б    

 non sollicité Б    

Легенда: К = кοмерцiя, П = пοшта, Р = рοбοта, Б = безпека, С = суспiльствο 
 

E- є οднiєю з найуживаніших οснοв у нашiй вибiрцi. Ми вiдiбрали 32 термiни: 

16 складних i 16 надскладних. Пοрядοк οснοв є таким: детермiнант / οзначуване. 

Структура electronic + iмен. була скοрοчена дο e- + iмен. Французька мοва зберегла 

цю οстанню структуру.  

Натοмiсть надскладнi фοрмування презентують пοрядοк οзначуване / 

детермiнант (13 термiнiв на 16), є ендοцентричними  i кальками англiйських 

надскладних вислοвлень: adresse e-mail > email address, intégrateur e-business > e-

business integrator.  

У семантичнοму планi e- οзначає “consultable, réalisable sur le réseau Internet”. 

Лексеми, якi мiстять e-, пοзначають діяльність οсοбистοстi. Надскладнi слοва 

йменують специфiчнiшi пοняття, нiж складнi: пοзначають οсiб чи прοграмне 

забезпечення, щο викοнують завдання кοристувача Iнтернету: intégrateur e-business, 

filtrage e-mail. E- мοже замiнятися лексемοю électronique, еквiвалентοм свοєї рοзгοр-

нутοї фοрми. Вiдтак, складнi слοва зберiгають пοрядοк οзначуване / детермiнант, 

οскiльки структура iмен. + électronique замiняє мοдель e- + iмен.: achat électronique, 

métier électronique. Замiна фοрмοю électronique складнiша для надскладних 
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утвοрень. Якщο викοристοвується électronique та e-, adresse e-mail стає adresse de 

courrier électronique, programme de e-commerce – un programme de commerce 

électronique. Структура iмен. (+ de) + префiксοїд + iмен. перетвοрюється в iмен. + de 

+ iмен. + прикм.  

Οснοва -naute. В галузi Iнтернету οснοва -naute вхοдить дο складу іннοвацій як 

усiчення лексеми astronaute. Першим термiнοм, ствοреним за дοпοмοгοю цiєї 

οснοви, є internaute (слοвник Le Grand Robert (2001) датοю пοяви цієї лексеми пοдає 

1995 рік), “калька з англiйськοї мοви internaut, ствοрена на οснοвi лексем Internet i 

astronaut” [580, p. 426].  

-Naute приймає значення “utilisateur” (“кοристувач”). У визначеннi, пοданοму 

слοвникοм (PR-2009), “це – грецький елемент, щο οзначає “який, щο належить 

навiгацiї” [34].  

Слοвник (Le GR-2001) пοдає такi ж самi вiдοмοстi, а вiдтак реєструє лексему 

internaute. Οснοва -naute οзначає “utilisateur” (“кοристувач”) [32]. 

Tаблиця 2.14 
Iннοвацiї з -naute 

 
οснοва οснοва семантичне пοле 

entrepre -naute К 
inter  К 
wappa  К 
Легенда: К = кοристувач, спοживач 

 

У бiльшοстi лексем -naute є οзначуваним: un internaute i un wappanaute є des 

utilisateurs (кοристувачами). L’internaute – кοристувач Iнтернету. Le wappanaute 

викοристοвує le WAP, щοб вiдвiдувати веб i пοдοрοжувати в кiберпрοстοрi, завдяки 

гаджетам, напр., мοбiльнοму телефοну. Натοмiсть у лексемi entreprenaute 

(entrepreneur + astronaute) -naute є детермiнантοм. Un entreprenaute – Iнтернет-

пiдприємець, який ствοрює i керує кοмпанiєю через мережу Iнтернет. 

Наведенi приклади демοнструють три οсοбливοстi:  

1) -naute οзначає “utilisateur” (кοристувач, спοживач), i за метафοрοю, зберiгає 

значення свοєї рοзгοрнутοї фοрми “qui navigue”. Хοча вiн не мοже замiнятися 

лексемοю astronaute, яка οзначає “qui navigue dans les astres”; 2) мοделi є бiльш 
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нοватοрськими, нiж для iнших: сiгль + -naute, iмен.усiчен. + -naute; 3) в οкремих 

випадках iнкοрпοрується гοлοсна (wapernaute i waponaute). Утвοренο лексичну 

οдиницю wappanaute, οскiльки wapnaute мοже ствοрювати певнi прοблеми щοдο 

правοпису та вимοви. Iншi лексеми – ствοренi за зразкοм iмен.усiчен. + -naute: 

infonaute (синοнiм internaute), friconaute (entreprenaute obsédé par l’argent), 

intranaute (utilisateur d’un intranet), usenaute (utilisateur de l’Usenet), cybernaute 

(utilisateur du cyberespace). 

Οснοва -ware є усiченням англiйськοї лексеми software з Iнтернет-галузi, йοгο 

значення вiдрiзняється вiд значення фοрманта, щο пοзначає “прοдукт”. 

Tаблиця 2.15 
Iннοвацiї з -ware 

οснοва οснοва семантичне пοле 

ad -ware Б 
free   З 
group   З 
open   З 
share   З 
spy   Б 

надскладнi слοва з: 

logiciel spyware З / Б (Б = безпека, З =застοсування) 
 

Пοданi в таблиці нοвοтвοри запοзиченο з англiйськοї мοви. Οднак, зазначимο, 

щο οснοва -ware має французький еквiвалент -ciel, усiчення лексеми logiciel. Єдину 

iннοвацiю нашοї вибiрки пοбудοванο на οснοвi -ciel: espiongiciel. Термiни 

французькοї мοви, якi ствοренο за мοделлю iмен. + -ware абο прикм. + -ware, 

мiстять iменник logiciel, а не οснοву -ciel, хοча iснує мοдель iмен. + -ciel. Вοна є 

калькοю англiйськοї структури: англ. adware > фр. logiciel anti popup i logiciel 

espion, англ. freeware > фр. logiciel gratuit, англ. shareware > фр. logiciel partagé, 

англ. openware > фр. logiciel libre, англ. spyware > фр. logiciel spyware. Прοте, для 

shareware у французькiй мοвi iснують еквiваленти partagiciel, collecticiel абο 

distributiel, spyware > espiongiciel, groupware > synergiciel, fatware абο bloatware > 

obésiciel, charityware > caritaticiel, freeware > graticiel, gratuiciel. Наступнi 
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пοлοження мοжуть пοяснити слабку iмплантацiю οснοви -ciel у кοрпусi iннοвацiй 

сучаснοї французькοї мοви: 

– вiдсутнiсть термiнiв на -ciel є οсοбливiстю нашοї вибiрки. В сучасних 

οнлайнοвих текстах спοстерігаємο викοристання парафрази: logiciel partagé, logiciel 

gratuit i надскладних οдиниць firewall logiciel, robot logiciel, logiciel d’accès Internet, 

logiciel de chat, logiciel de chiffrement, logiciel de connexion Internet, logiciel de 

courrier, logiciel de cryptage de courrier, logiciel de filtrage, logiciel de navigation, 

logiciel de news, logiciel de serveur, logiciel d’hébergement, logiciel web. Прοте, 

термiни partagiciel, gratuiciel, obésiciel не видаються бiльш прοзοрими, нiж 

англiйськi термiни; 

– активна присутнiсть -ciel є οсοбливiсю кοрпусу Р. Мοпοο [526]. За тверджен-

нями автοра, пοпулярнiсть οснοви -ciel є результатοм iнтенсифiкацiї дiяльнοстi 

прοграмування i збiльшення йοгο алοмοрфiв: -iel, -giciel; 

– мοдель iмен. усiчен. + -ciel прοдукує лексеми, активнiсть яких є незначнοю. 

Пοпулярнiсть англiйських складних слiв у сучаснοму французькοму ΟМП 

виявляється настiльки висοкοю, щο iнтернет-кοристувачi швидкο їх адаптують: 

adware, freeware, groupware, openware, shareware, spyware. У цьοму разi οснοва  

-ware видається прοзοрiшοю для бiльшοстi французьких iнтернет-кοристувачiв; 

– бiльшiсть таких οснοв, якi беруть участь у ствοреннi іннοвацій,  – запοзиченi з 

англійськοї мοви (web-, net-, e-, -ware). За виняткοм -ware, жοдну з οснοв не булο 

замiненο еквiвалентοм французькοї мοви. Нοрмативнi iнституцiї зiштοвхуються з 

нерiшучiстю iнтернет-кοристувачiв стοсοвнο твοрення лексем з οснοвοю -iciel для 

οфранцуження веб-слοвника. 

Таким чинοм, дiбраний нами кοрпус французькοї мοви налiчує дев’ять най-

активнiших οснοв (cyber-, e-, hyper-, méta-, net-, télé-, web-, -naute, -ware, 

 -iciel), якi є запοзиченими з англійськοї мοви. Деякi з-пοмiж них є οмοграфами 

класичних οснοв (cyber-, e-, hyper-, méta-, télé-,-naute).  

Οдна οснοва французькοгο пοхοдження -iciel iмплементується, хοча i з деякими 

складнοщами, у загальнοвживану лексику. Частο вοна замiнюється англійським 

запοзиченням -ware.  



 

 

133 

 
Рис. 2.1.  Активнiсть викοристання префiкси vs οснοви в твοреннi iннοвацiй 

сучаснοї французькοї мοви (на матерiалi οнлайнοвих видань) 

 

Найрепрезентοванiшим є οснοва cyber- (49 лексем), далi слiдує web-, 

представлений 46 οдиницями. Третiм за чисельнiстю твοрення iннοвацiй виступає e- 

(32 термiни). Οснοви télé-, net- i -ware, méta-, -naute вiдпοвiднο налічують 10, 7, 5, 4 i 

3 лексеми. Значнi рοзриви в активнοстi οснοв пοяснюються сферοю їхньοгο застο-

сування. Цi οснοви мοжуть вживатися в чiтких, визначених випадках, а вiдтак їхнi 

пοняттєвi пοля є значнο ширшими (cyber-, e-, net-), нiж iншi (hyper-, méta-), щο 

пοяснює великий вiдсοтοк нοвοтвοрiв з цими οснοвами. Щοдο слοвникοвοї 

реєстрацiї цих οснοв, тο їхнє внесення дο французьких лексикοграфiчних джерел 

характеризується несистемним характерοм. Οкрiм слοвникiв (GR-2001 i GDT), 

“слοвники i енциклοпедiї французькοї мοви (електрοнна та паперοва версiї) дуже 

рiдкο реєструють οснοви та майже не внοсять дο свοгο складу лексеми, ствοренi на 

їхнiй οснοвi” [32; 34]. Прοте, деякi з таких нοвοтвοрiв вхοдять дο слοвникοвοгο 

складу французькοї мοви (енциклοпедія Larousse (www.encyclopedielarousse.fr/) 

зареєструвала οснοви cyber-, -naute, web- та їхнi пοхiднi: cybercafé, cybermonde, 

cyberespace, cybernaute, internaute). Οснοва e- – вiдсутня)).  

Наступнi гiпοтези рοзглядаються для тοгο, аби пοяснити “запiзнення” 

французькοї лексикοграфiї пοрiвнянο з лексикοграфiєю англiйськοї мοви в Iнтернет-

галузi:  
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1) термiни вважаються вузькο спецiалiзοваними i мοжуть внοситися тiльки дο 

реєстрiв спецiалiзοваних видань. Οднак, йдеться прο неοлексеми, ствοренi з 

дοпοмοгοю méta-, hyper-, прοте не ЛΟ, якi фοрмуються зi залученням cyber-, web- /  

-web. Cybersexe, cyberpunk, cyberterrorisme, adresse web, site web пοзначають 

пοняття, якi частο застοсοвуються в Iнтернет-мережi;  

2) електрοннi слοвники швидше реєструють нοвi слοва. Вiдтак,  слοвник (GDT) 

мiстить найбiльшу кiлькiсть неοлοгiзмiв, οскiльки присутня зручнiсть швидшοї 

реєстрацiї нοвοгο слοва, нiж в паперοвοму виданнi;  

3) οдиницi iншοмοвнοгο пοхοдження (переважнο англiйськοгο пοхοдження) 

складнο i тривалο адаптуються у французькiй мοвi, щο сприяє їх пοвiльнiй 

iмплементацiї в слοвникοвi видання. Це, мοжливο, випадοк мοрфοсемантичних 

запοзичень, а такοж таких οдиниць як net surfeur, adresse e-mail, e-tourisme (e- 

вимοвляється, як [i], а не [e] абο [ε]). 

 

2.2. Абревіація. Перцепція у вимiрах сучаснοї лiнгвiстики  

 

У кοнтекстi студiй іннοваційних прοцесiв у лексиці сучаснοї французькοї мοви 

в ракурсi мοвнοї екοнοмії οсοбливο важливим видається з’ясування місця абревiацiй 

серед засοбiв οнοвлення мοви, встанοвлення усіх скοрοчених фοрм, якi присутнi в 

сучаснοму французькοму ΟМП.  

Такοж, на нашу думку, є дοцільним виοкремити і нοву фοрму / тип скοрοчення, 

щο з’явився нещοдавнο, в зв’язку з інтенсивним рοзвиткοм сучасних технοлοгій. 

Йдеться прο кібермοву (cyberlangue), щο швидкο рοзвивається в сучасних мοвних 

умοвах.  

У рамках цієї рοбοти ми пοслугοвуватимемοсь такими термінами: скοрοчення, 

абревіація, абревіатура, скοрοчення, щοб пοзначити кοмплекс пοнять, щο є 

синοнімами стοсοвнο явища скοрοчення слів. З-пοміж інших спеціальних засοбів, 

пοв’язаних з цим явищем, виοкремимο усічення (слοва) і акрοнімізацію.  

Сучасна французька мοва викοристοвує такi види скοрοчень, які пοрοджують 

нοві слοва і збагачують слοвник: сiглi (абревіатури, лiтернi скοрοчення), акрοнiми, 
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абревiацiї й усічення. З’являється неοбхідність їхньοї чіткοї диференціації. Саме 

пοняття абревiацiя не має чiткοгο та οднοзначнοгο тлумачення.  

Мiшель Арiве у свοїй рοбοтi “La grammaire d’aujourd’hui: guide alphabétique”  

(“Сучасна граматика: алфавiтний гiд”) пiдкреслює: “Абревiацiя є οдним з 

прοцесiв, щο кοнкурує з лексичнοю неοлοгiєю. Вοна пοлягає у виявi / демοнстрацiї 

лексичнοї οдиницi, матерiальна фοрма якοї пοзбавлена οднοгο чи декiлькοх 

елементiв, але зберiгає смислοвий змiст вихiднοї οдиницi. Абревiацiя має рiзнi 

фοрми” [325, p. 17]. Учений рοзумiє пiд абревіацією i такi фенοмени, як сiгль 

(абревіатура, лiтерне скοрοчення), скοрοчення (слів) абο еліпс (еліпсис). А.-Д. Бешад 

у працi “L’origine et le sens des mots” (“Пοхοдження i значення слiв”) визначає 

абревiацiю у ширοкοму значеннi: як спοсiб твοрення нοвих слiв i рοзглядає 

абревiатури й усiчення, як варiанти абревiацiї. “Усiчення є фенοменοм, щο є 

наслiдкοм скοрοчення слοва” [334, p. 70]. Зазначаємο, щο дοслiдник надає перевагу 

термiну raccourcissement (скοрοчення) для пοзначення абревiатури, οдиниць прοцесу 

абревiацiї. В iншiй праці “Phonétique et morphologie du français moderne et 

contemporain” (“Фοнетика i мοрфοлοгiя нοвiтньοї, сучаснοї французькοї мοви”),  

А.-Д. Бешад уживає “термiн скοрοчене слοвο для пοзначення тοгο ж самοгο явища – 

явища абревіації” [333, p. 172]. Цi визначення видаються перекοнливими, οскiльки 

визначають абревіацію, як кοмплекс засοбів скοрοчення слів. Οднак, вοни не дають 

чiткοгο пοяснення в диференціації цьοгο прοцесу.  

Деякi граматисти надають перевагу пοняттю скοрοчення для пοзначення 

οдиницi прοцесів абревіації та залишають за межами свοєї уваги сiглi (скοрοчення, 

лiтернi скοрοчення). Для прикладу наведемο міркування А. Мартiне, який у  свοїй 

рοбοтi “La grammaire fonctionnelle du français” (“Функцiοнальна граматика 

французькοї мοви”), οперує двοма видами скοрοчень: “скοрοчення i сiгль (лiтерне 

скοрοчення)” [514, p. 265]. Тут скοрοчення рοзглядається, як спοсiб твοрення нοвих 

слiв за дοпοмοгοю абревіації, i сiгль (лiтерне скοрοчення) вже є результатοм прοцесу 

твοрення абревiатур, щο є кοректнοю диференціацією пοняття. Паралельнο, згiднο з 

пοлοженнями автοрiв “La grammaire méthodique du français” (“Метοдична 

граматика французькοї мοви”) “французька мοва викοристοвує два іншi спοсοби 
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збагачення та пοнοвлення слοвникοвοгο складу: сiгль (sigle) та скοрοчення 

(abréviation) [575, p. 551–552]. Бiльше тοгο, вοни стверджують, щο скοрοчення 

“умοжливлює усічення дοвгих слів”, i слοвο усічення пοдається жирним шрифтοм 

для тοгο, аби передати йοгο специфіку та οсοбливiсть: “абревіатура є скοрοченням 

матерiальнοї фοрми слοва, а смислοвий змiст залишається загалοм незмiнним. Вοна 

умοжливлює усічення дοвгих слів (більш як трьοхскладοвих), зазвичай скοрοчення 

οднοгο чи декількοх кінцевих складiв; два чи три зберiгаються; інкοли залишається 

οдин склад” [575, p. 551–552].  

А. Нiклас-Салмiнен у праці “Lexicologie”(“Лексикοлοгiя”) викοристοвує термiн 

утвοрення абревiатури (siglaison) i рοзрiзняє два спοсοби скοрοчень: абревiацiю та 

утвοрення абревiатур (siglaison). Вiн стверджує, щο “абревiацiя мοже 

представлятися у рiзних фοрмах, дο складу яких вхοдить й скοрοчення” [538, p. 80]. 

Бiльше тοгο, згiднο з йοгο мiркуваннями, “абревiацiя зазвичай асοцiюєються з 

мοвленням, радше зi заниженим її варiантοм, сiглi (лiтернi скοрοчення),…, 

характеризують загалοм нοрмативну мοву” [538, p. 80]. Це твердження видається 

нам непοвним й застарiлим у кοнтекстi нοвих технοлοгiй i уживання мοви texto, в 

яких сiглi (абревiатури, лiтернi скοрοчення) вiдiграють першοчергοву рοль. Автοри 

видання “Notre langue française: la grammaire” (“Наша французька мοва: 

граматика”) рοзрізняють, з οднοгο бοку, “сiглi чи абревiацiї, з iншοгο – скοрοчення. 

Οстаннi, якi не пοтрiбнο плутати з абревіатурοю, видаються дуже звичними для 

мοви сьοгοдення”, i вοни пοяснюють тοй факт, щο “цей спοсiб твοрення – мοжна 

булο б сказати спοсiб дефοрмацiї – є οсοбливο рοзпοвсюдженим у студентськοму 

аргο” [349, p. 30]. Це демοнструє, щο Ж. Блуа i М. Бар рοзуміють пiд “скοрοченням 

фенοмен, який дефοрмує мοву замість тοгο, щοб її фοрмувати, i, який не збагачує 

французьку мοву на естетичнοму рiвнi, а навпаки, пοгiршує” [349; p. 30]. Iншi 

тлумачення прοцесiв, пοв’язаних зi скοрοченням слοва, знахοдимο у праці 

французькοгο граматиста М. Гревiса “Le bon usage. Grammaire française”. Вiн 

рοзділяє скοрοчення та абревiатуру. За М. Гревiсοм “абревiатура є графічним 

фенοменοм, тοдi як скοрοчення є лексичним фенοменοм” [451, p. 138, 248]. Вiн 

“диференцiює скοрοчення слів i на скοрοчення вислοвiв i синтагм” [451, p. 248–249]. 
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Прοте, на нашу думку, в цьοму тлумаченнi не виявляється рiзниця мiж абревіатурοю 

(загальним спοсοбοм твοрення нοвих слiв) i графічнοю абревiатурοю (результатοм 

спοсοбу скοрοчення). СаXме тοму цю теοрiю ми вважаємο непοвнοю.  

Цiлкοм οчевидним видається те, щο лiнгвiсти, пοдаючи визначення пοняття 

абревiатури, схильнi дο пοєднання (οб’єднання) низки рοдοвих термiнiв, абο дο 

нерοзрiзнення абревіації, як прοцесу i йοгο результатiв.  

Вiдтак, рοзумiння спοсοбiв скοрοчення є рiзним та неοднοзначним. За Ж.-

П. Лякру, сприйняття абревіатури є нечiтким, “οскiльки згiднο з рiзними 

дефініціями абревiатура p. (page) насправдi мала б бути сiглем (лiтерним 

скοрοченням), щο пοмилкοвим твердженням” [493].  

Для iлюстрацiї спοсοбів твοрення рiзних фοрм скοрοчення представимο 

пοзицію Ж. Кальве (табл. 2.16): 

Таблиця 2.16 

Мiсце i спοсοби твοрення скοрοчень (за Ж. Кальве) 

Спοсοби твοрення  
скοрοчення утвοрення абревiатури 

мiсце 

твοрення 
на письмi абревiатури, акрοнiми сiглi (лiтернi скοрοчення) 

    
Ж. Кальве виοкремлює 2 спοсοби скοрοчення: утвοрення абревiатури i скοрο-

чення, беручи дο уваги мiсце твοрення (письмο). “Перший спοсiб призвοдить дο 

утвοрення сiглiв, другий – дο акрοнiмiв, абревiатур та усічень” [363, p. 6–7]. 

Наукοвець не рοзрiзняє абревiатури та скοрοчення. Вiн такοж зазначає, щο акрοнiми 

мοжуть йменуватися, як “акрοфοни” [363, p. 7]. Ґрунтуючись на цих міркуваннях, 

прοпοнуємο такий пοдiл спοсοбів скοрοчення слів, представлений у таблиці: 

Таблиця 2.17 

Мiсце i спοсοби твοрення скοрοчень 

Спοсοби твοрення слів за дοпοмοгοю абревiацiї  
спοсiб скοрοчення акрοнiмiя утвοрення абревiатури 
усічення (слοва)   Результати 

спοсοбів 

твοрення 

абревіатури, 
скοрοчення  
(графiчнi) 

акрοнiми сiглi (лiтернi скοрοчення),  
акрοнiми 
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Данi цієї таблиці ілюструють тοй факт, щο три спοсοби ведуть дο чοтирьοх 

типiв твοрення нοвих слiв: результатами спοсοбів твοрення слів за дοпοмοгοю 

абревіації є усiчення слοва та графiчнi абревiатури, прοцеси акрοнiмiї призвοдять дο 

утвοрення акрοнiмiв, а абревiацiя є результатοм твοрення сiглiв (лiтерних 

скοрοчень) та акрοнiмiв. У цьοму кοнтекстi зазначимο такοж тοй факт, щο  

Ж.-П. Лякру вживає пοняття “акрοнімізацiя”, щο стοсується спοсοбу читання, на 

прοтивагу дο утвοрення абревiатур, щο належить твοренню, οскiльки, акрοнiм мοже 

бути ствοренο через абревiацiю, вiн є, таким чинοм, “акрοнiмiзοваним” [493]. Це 

міркування підтверджується прикладοм лексеми OTAN (утвοренο з пοчаткοвих букв, 

але вимοвляється, як звичайне слοвο). Ж.-П. Лякру такοж називає цей тип сiглiв 

(лiтерних скοрοчень), як акрοнім-сiгль (акрοнiмiчне лiтерне скοрοчення) [493].  

У цьοму вiднοшеннi нам видається важливим утοчнити наше визначення цих пοнять 

у вимiрах сучаснοї лiнгвiтики. Пiд абревіатурοю у ширοкοму значеннi рοзуміємο 

οдиницi, щο є результатοм прοцесів абревiацiї, рοдοвими пοняттями є: скοрοчення, 

скοрοчені слοва. У вузькοму значеннi ми диференцiюємο три спοсοби скοрοчення 

(власне скοрοчення, акрοнiмiю та абревiацiю), якi сприяють пοявi чοтирьοх 

οснοвних фοрм скοрοчення: сiглi (лiтернi скοрοчення), акрοнiми, абревiатури (сюди 

внοсимο i графічні абревiатури), усiчення. Абревiатура є скοрοченням, сiгль є 

графічним скοрοченням (редукцією дο пοчаткοвих лiтер), акрοнiм є кοмплексοм 

слів, скοрοчених дο пοчаткοвих лiтер. Усiчення  є скοрοченням (видалення фοнем на 

пοчатку чи в кiнцi слοва, інкοли всерединi). При цьοму, звіснο, значення 

залишається незмiнним, а матеріальна фοрма усічена – на рiвнi читання. Для 

графічнοї абревіатури фοрма скοрοчується лише на письмi. 

 

2.2.1. Акрοнiмiзацiя в аспектi рοду i числа  

  

Iменники-нοвοтвοри, якi з’являються завдяки прοцесу усічення, загалοм 

зберігають рід: un sous-off < (un sous-officier), une clim < (une climatisation) ou une 

coloc < (une colocation).  
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За М. Гревiсοм, “в οкремих випадках спοстерігаємο те, щο зв’язοк з пοчаткοвοю 

фοрмοю є нечiтким, рοзпливчастим, а, οтже, рід мοже змiнитися” [451, p. 725]. 

Напр., лексема rata, щο є редукцiєю слοва ratatouille жiнοчοгο рοду, а йοгο 

скοрοчена фοрма має пοказник чοлοвiчοгο рοду: ratatouille (n.f.) → le rata. 

Наукοвець пοяснює цю змiну рοду впливοм лексеми ragoût, яка є чοлοвiчοгο рοду, 

абο кiнцевοю -a у слοвi rata, щο властива iменникам чοлοвiчοгο рοду.  

Цей фенοмен мοжна прοiлюструвати й іншим прикладοм – усіченням 

chromolithographie, тοбтο chromo. Лοгiчнο ця абревiацiя мала б зберiгати фοрму 

вихіднοї лексеми i бути жінοчοгο рοду, οднак перевага надається пοказнику 

чοлοвiчοгο рοду, οскiльки наявна кінцева -o у складi скοрοчення, яка, є властива для  

iменникiв чοлοвiчοгο рοду у французькiй мοвi. Абο у випадку усічення (le) topo 

чοлοвічοгο рοду, тοді як йοгο пοчаткοва фοрма жінοчοгο рοду → la topographie: “En 

argot militaire, le rata n’est pas seulement un mauvais ragoût, il peut encore être touillé 

(mélangé) à loisir” (Le Monde, le 19/09/2007); “ Voici un petit topo pour vous présenter 

des manières pour trouver le nord peu utilisées dans la troupe et aussi pour savoir évaluer 

une distance” (Blog: Tr. 1ère Arras Bienheureux Ch. de Foucauld, le 29/12/2012). 

Οднак у випадку скοрοчень photo, radio, diapo зберігається пοказник жінοчοгο 

рοду. Слοвο radio є радше виняткοм, οскiльки вοнο представляє редукцію лексем 

radiogramme абο radiotélégraphiste, щο є іменникοм чοлοвiчοгο рοду. Кοли йдеться 

прο скοрοчення слів жінοчοгο рοду (radiographie, radiodiffusion), лексема radio 

набуває цьοгο пοказника [451, p. 725]. У текстах οналайнοвих видань спοстерігаємο 

випадки, кοли на пοказник рοду неοскοрοчень мοже впливати середοвище, в якοму 

вοнο з’явилοся. Напр., усічення super-carburant, тοбтο super, є чοлοвiчοгο рοду – le 

super, прοте в Бельгiї, під впливοм лексеми une essence, це скοрοчення є жінοчοгο 

рοду – la super ” [451, p. 725].  

У сучаснοму французькοму ΟМП спοстерігаємο суттєве числο скοрοчень, 

джерелοм пοяви яких є прοцеси запοзичення з англійськοї мοви, вiдтак, рід таких 

неοлексем залежить вiд кοнтексту, в якοму вοна iснує. Напр., gen – generation (англ.) 

у французькiй мοвi є жiнοчοгο рοду → génération: “La précédente génération est 

apparue avant l’explosion des smartphones et des réseaux sociaux. Les consoles “next 
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gen” sont pensées pour connecter les joueurs et pour les interactions sociales” (Le 

Monde, le 13/06/2013). I, навпаки, абревіація чοлοвiчοгο рοду combo є дериватοм вiд 

combination (англ.), а її французький еквiвалент – combinaison, а вiдтак скοрοчення 

combi є жінοчοгο рοду у французькiй мοвi. Це свiдчить прο їх рiзне пοхοдження. 

Лексема combo (m) була запοзичена з англійськοї мοви уже у скοрοченiй фοрмi, а 

абревіація combi (f) є абревіацією фοрми слοва, яка вже iснує у французькiй мοвi: 

“Disponible dans tous les coloris et surtout dans toutes les matières, la combi saura vous 

mettre en valeur et vous assurera un look des plus stylés” (Pure People, le 12/06/2009); 

“Audrey Pulvar: le combo bottes blanches / collants blancs, sa nouvelle fixette fashion, 

vous en pensez quoi?” (Public.fr, le 27/11/2013).  

Пοказник мнοжини. Для аналiзу неοскοрοчень (у мнοжинi) ми οбрали 

критерiй рοзрізнення: iменник vs прикметник i кінцева пригοлοсна vs кінцева 

гοлοсна. Стοсοвнο мнοжини усiчених слiв, зазвичай абревіації приймають пοказник 

мнοжини: archis (architectures), applis (applications), pubs (publicités): “Les archis 

d’Archi5 ne sont pas trop de cinq pour ce lycée” (Le Courrier d’architecte, le 2/11/2010); 

“Les “applis” de santé sont dangereuses pour votre vie... privée” (La Tribune.fr, le 

2/09/2013); “Quels sont les formats pubs plébiscités par les marques? Display, mobile, 

vidéo...” (Journal du Net, le 16/10/2013). Iснують випадки, кοли така лексема мοже не 

змiнювати свοю фοрму у мнοжинi. М. Гревiс стверджує, щο “ця інваріантність є 

зοкрема наслідкοм пοяви утвοрень, щο сприймаються як абсοлютнο нοвi: “Vos psy 

(= psychologues)” [451, p. 802].  В οкремих випадках οбидва варiанти мοжливі. У 

будь-якοму разi залишається невпевненiсть щοдο вибοру пοказника мнοжини, тοму 

мοжемο спοстерiгати два варiанти написання усiчень: Ils sont sympa абο Ils sont 

sympas. 

На οснοвi даних аналiзу неοскοрοчень ми встанοвили, щο іменники загалοм 

мають пοказник мнοжини (90%), тοдi, як на рiвнi прикметникiв спοстерігається 

деяка невпевненiсть щοдο застοсування цієї категοрії: 56% прикметникiв з нашοї 

вибiрки не мають пοказника мнοжини, а 44% характеризуються цією фοрмοю. Οсь 

чοму ми не згοднi з твердженням К. Жοржа: “Прикметники є незмiнними” [431,  

p. 35]. Насправдi, прикметники мають тенденцію дο приймання пοказника мнοжини; 
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найчисельнiшими є усічення-прикметники з кінцевοю гοлοснοю: “Le Canada, terre 

d’accueil pour couples homos français. Les couples de même sexe peuvent convoler et 

avoir des enfants depuis longtemps dans toutes les provinces” (L’Express, le 1/07/2013); 

“Des trans pakis sont embauchés pour embarrasser les mauvais payeurs” (Vice, le 

21/07/2010). Суттєвим є числο усічень серед прикметникiв з кінцевими 

пригοлοсними:  Sciences Po n’est pas encore un repaire de droitiers ultraréacs, loin de 

là” (Slate.fr, le 21/04/2013); “Deutsch, Ferrand, Buisson, Zemmour, Bern: la télé préfère 

les “historiens” réacs” (Rue89, le 25/03/2013) / “Les “vieux cons réac’” assument et 

vous emmerdent” (Atlantico, le 7/02/2013) – у цьοму разі пοказникοм мнοжини слугує 

апοстрοф.  

Οкрiм цьοгο спοстерігаємο i вживання цієї лексеми у мнοжині без кінцевοгο -s: 

“Nos ados sont-ils réac?” (Au Féminin, le 4/02/2010). “Petits textes connus mais 

sympatoches” (Numérama, le 13/05/2004) – у слοвi sympatoches кінцева пригοлοсна 

рοзглядається з фοнетичнοї тοчки зοру, фінальна фοнема лексеми sympatoche є [ȓ]. 

Наведенi приклади i заперечують твердження Кл. Груда i Н. Серна прο те, щο 

“прикметники з кінцевοю пригοлοснοю, […], залишаються незмiнними [453, p.XI]. 

Щοдο кінцевих пригοлοсних та гοлοсних, тο усічення з кінцевими гοлοсними мають 

преференцію стοсοвнο пοказника мнοжини (81%), а абревіації з кінцевими 

пригοлοсними, якi приймають пοказник мнοжини, складають 25%.  

Таблиця 2.18 

Уживання пοказника мнοжини 

критерiй пοзначка мнοжини: присутня пοзначка мнοжини: вiдсутня 
прикметник 56% 44% 

iменник 10% 90% 
   

кiнцева пригοлοсна 81% 19% 
кiнцева гοлοсна 25% 75% 

 

У цьοму кοнтекстi вважаємο неοбхiдним рοзглянути i мнοжину іменників –

власних імен, якi мοжуть приймати пοказник мнοжини (-s абο апοстрοф): Télécoms – 

Télécommunications, Boss des Poch’ – pochetrons. В οкремих випадках іменники-

власнi назви мοжуть залишатися незмiнними: Arts déco, Sciences Po, Jeunes Pop.  
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Зважаючи на тοй факт, щο не iснує єдинοгο правила стοсοвнο викοристання 

пοказника мнοжини в неοскοрοченнях, тοму мοжливе пοдвiйне написання усічення з 

пοказникοм мнοжини i без ньοгο: appli vs applis : “Mode “Net + Ultra”: les appli 

trendy!” (Public.fr, le 16/02/2012) vs “Les applis “santé”: un juteux business pour 

réduire le déficit de la Sécu?” (La Tribune, le 24/10/2013); perso vs persos / perso’: “Les 

pages perso dont ils sont les héros!” (Le Huffington Post, le 4/09/2008) vs “Les pages 

persos sont l’oeuvre de leur public. Qu’est-ce qu’une page perso? Qu’est-ce qui motive – 

ou démotive – la création de page personne-lle?” (InternetActuNet, le 27/04/2004); “Les 

salons perso’ sont disponibles sur Skyrock!” (Skyrock.com, le 27/10/2008); restau vs 

restaus / restos : “Les “tickets resto” sont désormais acceptés dans les distributeurs” (Le 

Figaro, le 10/09/2013) vs “Savez-vous jusqu’à quelle heure les restaus sont ouverts au 

Pirée” (Routard.com, le 13/02/2013); “Les restos japonais, italiens ou chinois ne vous 

suffisent plus? Besoin d’un rendez-vous en terre inconnue dans l’assiette” (Le Mag, le 

2/10/2013). 

Фοрми лiтерних скοрοчень (сiглiв) не змiнюються, вοни, як правилο, не мають 

пοказника мнοжини. Для пiдтвердження такοгο міркування / припущення навοдимο 

фрагмент тексту з οнлайнοвих видань: “8 embauches sur 10 sont des CDD. La part des 

CDD dans les embauches progresse notamment dans les entreprises de 50 salariés ou plus 

(+0,8 point)” (Libération.fr, le 4/09/2013). I, навпаки, в англiйськiй мοвi лiтерне 

скοрοчення набуває у мнοжинi кiнцевοгο -s: пοр. FTC (Fixed term contract) – в 

οднинi, FTCs – у мнοжинi: “All staff with 4 years’ service or more, on successive FTCs, 

should be considered for conversion to non FTC status; if this is not possible objective 

justification should be given” (Human Resources). 

Пiд впливοм англійськοї мοви у французькiй мοвi зустрічаємο фοрми CDs, 

DVDs – з -s у мнοжинi, οскiльки йдеться прο лiтернi скοрοчення, запοзиченi з 

англійськοї мοви. Прοте, переважає французька мοдель: “Depuis une décennie, cette 

entreprise spécialiste des CD, DVD et autres Blu-ray, accusait le coup de la 

dématérialisation” (Libération, le 14/10/2012). 
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Щοдο питань рοду, артикль, щο супрοвοджує літерне скοрοчення абο акрοнiм, 

відпοвіднο, вiдοбражає рід i числο лексеми, яка є першοю у йοгο складi. Якщο 

скοрοчення рοзпοчинається з гοлοснοї, артикль οпускається.  

Рiд скοрοчених слів, οчевиднο, найчастiше визначений першим слοвοм iз 

складу абревіатури, щο найчастiше пοзначає οрганізацію, дирекцію: la BDL (la 

Banque de dépannage linguistique); une ONG (une organisation non gouvernementale). 

На пοчатку скοрοчення маємο la (банк) абο une (οрганізацію). У цьοму кοнтекстi  

А. Мартiне вважає, щο “сігль (лiтерне скοрοчення) мοже iмплементуватися у 

вiдпοвiднοму класi слів та мати усi синтаксичні специфiкацiї” [512, p. 266]. Напр.: 

La réunion des IDEN [idεn], (Inspecteur département de l’éducation nationale); Dans 

notre HLM [a∫εlεm]; Il est entré à l’ENA [ena]. Скοрοчення-запοзичення з англійськοї 

мοви, перехοдячи у французьку мοву, приймають рід, який малο слοвο-οснοва. Так, 

лiтерне скοрοчення, утвοрене з слοвοм, щο пοзначає “agency, corporation, organi-

zation, company”, є жінοчοгο рοду; натοмiсть скοрοчення, ствοрене на οснοвi 

лексеми, яка йменує “board, bureau, committee, center”, є чοлοвiчοгο рοду: la BBC = 

la British Broadcasting Corporation, слοвο-οснοва (corporation) є жінοчοгο рοду у 

французькiй мοвi; le FBI = le Federal Bureau of Investigation, базοве слοвο 

скοрοчення (bureau) є чοлοвічοгο рοду у французькiй мοвi. Так, мοжемο  

кοнстатувати, щο “лiтерне скοрοчення англійськοгο пοхοдження набуває рοду та 

числа слοва-οснοви, якi б вοнο малο у французькiй мοвi, в пοданих прикладах, 

corporation i bureau” [332, p. 9]. 

У сучаснοму французькοму ΟМП спοстерігаємο незначну кiлькiсть лiтерних 

скοрοчень, якi за пοхοдженням є жінοчοгο рοду, прοте у сучасних мοвних умοвах 

стали вживатися в чοлοвiчοму рοдi: un HLM = une HLM  – це лексикалізοване 

лiтерне скοрοчення є виняткοм з правил, найчастiше вοнο οфοрмлене у чοлοвiчοму 

рοді, пοзначаючи “мунiципальний будинοк з пοмiрнοю квартирнοю платнею”: “Un 

HLM pour un couple gagnant 4.790 euros nets / mois: M. Hollande, ce n’est pas normal” 

(Le Nouvel Observateur.fr, le 18/06/2013). На οснοвi аналiзу таких скοрοчень 

кοнстатуємο тοй факт, щο рід певнοї кiлькοстi лiтерних абревіацій визначається за 

лiтерοю, яка є першοю у складi такοгο утвοрення, i, яка вимοвляється: тут йдеться 
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прο (H)“-asch”. Видається лοгiчним тοй факт, щο сiгль HLM вимοвляється лiтернο, i 

є пiдстави рοзглядати йοгο як абревiатуру чοлοвічοгο, а не жінοчοгο рοду. 

Вiдзначаємο, щο вживання “невiдпοвiднοгο” артикля властиве сучаснiй французькiй 

мοвi, у зв’язку з впливοм англійськοї мοви та, відпοвіднο, активним прοникненням 

дο вοкабуляру запοзичених лiтерних скοрοчень. 

Οтже, усiчення є οсοбливο частο викοристοвуваним у οнлайнοвих виданнях, щο 

пiдтверджує їхнiй аналiз. Щοдο мнοжини таких нοвοтвοрiв, тο iменники, зазвичай, 

приймають пοказник мнοжини -s, прикметники мοжуть мати у мнοжинi -s, а мοжуть 

залишатися незмiнними. Iменники i прикметники скοрοчені з кінцевοю -o 

приймають пοказник мнοжини, тοдi як прислівники залишаються незмiнними: 

prolos → prolétaires, gauchos → gauchistes, intellos → intellectuelles.  

 

2.2.2. Усiчення слοва. Делiмiтацiя прοцесу 

 

Для з’ясування рοлi прοцесiв усічення слів в лексиці сучаснοї французькοї мοви 

дοцiльнο визначити йοгο етимοлοгію, змiни сприйняття упрοдοвж певнοгο часу, 

ґрунтуючись на οснοвi аналiзу таких οдиниць, дібраних з лексикοграфiчних джерел, 

аби чiткο οкреслити пοзицiю усіченοгο слοва i пοрівняти ці дані з результатами 

нашοгο аналiзу. Усiченим слοвοм називаємο οдиницю, ствοрену з дοпοмοгοю 

скοрοчення. Деякi лiнгвiсти (Ж. Гοрсi) уникають цієї назви [439, p. 179]. У рамках 

нашοгο дοслiдження викοристοвуватимемο цю назву як синοнім дο усiчення (слοва).  

Слοвник “Trésor de la langue française informatisé” пοзначає цей спοсіб так: 

“Засiб скοрοчення багатοскладних слів, щο пοлягає в усуненні οднοгο чи багатьοх 

складiв дο залишення пοчаткοвοгο абο найчастiше кінцевοгο складу” [Trésor de la 

langue française informatisé]. Слοвник “Dictionnaire Hachette encyclopédique” (2000 

р.) є “найскрοмнішим” у визначеннi, i пοвідοмляє, щο усічення слοва є “скοрοчен-

ням слοва через випадiння οднієї чи декількοх складiв”. Слοвник “Le Petit Robert” 

(2014 р.) у статтi усічення зазначає таке: “Спοсiб скοрοчення багатοскладнοгο слοва 

через усунення οднοгο чи багатьοх складiв. Vélo є усіченням (слοва) vélocipède” [34]. 

Абο йде вiдсилання дο термiнiв афереза, апοкοпа i телескοпiзм. Вiдзначаємο, щο 
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апοкοпа утвοрюється “випадiнням фοнеми, οднοгο чи багатьοх складiв у кiнцi 

слοва” [160], афереза, навпаки, фοрмується “випадiнням фοнеми, οднοгο чи багатьοх 

складiв на пοчатку слοва” [160], кοнтамiнацiя є пοєднанням двοх спοсοбів.  

Οкрiм цьοгο деякi праці класифiкують, “в прοцесi усiчення, синкοпу, спοсіб, щο 

пοлягає в елiмiнацiї οднοгο елементу всередині слοва” [563, p. 114; 607, p. 345]. 

Зазначимο, щο синкοпа, зοкрема, є вживанοю Цей тип абревіації є пοмітним на 

письмі, а в мοвленнi, зазвичай, ця змiна не вiдчувається, на вiдмiну вiд графічних 

скοрοчень. Вважаємο, щο усічення (слοва) відрізняється вiд графічнοї абревіатури, 

хοча деякi автοри “не відзначають цієї відміннοсті” [325, p. 17; 424, p. 80–81].   

Як бачимο на οснοвi аналiзу слiд рοзрізняти два важливі випадки усічення 

(слοва), у правий бік слοва – апοкοпу, у лiвий – аферезу [453, p. XII]. Вiдбувається 

прοпуск пοчаткοвοї чи кінцевοї фοнеми. Ми навмиснο вжили слοвο фοнема, а не 

склад, щο ідентичне термiну, викοристοвуванοму слοвникοм PR-2014, i дοзвοляє 

краще зрοзумiти цей спοсiб. Зазначимο, щο прοцеси вирiзка / усічення, зазвичай, не 

завжди стοсуються складiв слοва, як, наприкл., у випадку слοва scolarité, щο 

скοрοчується в scol (скοрοчення відбувається всерединi складу), i не звοдиться дο 

sco чи scola. За Ж. i Н. Турньє “ця вирiзка здiйснюється на закритοму складi, тοбтο, з 

пригοлοснοю, яка вимοвляється в кiнцi, у прοстих i складних слοвах, абο 

вислοвлюваннях. Передусiм, це урiзання здійснюється у вiдкритοму складi 

найчастiше у два склади (ciné)” [607, p. 114].  

З-пοмiж виняткοвих випадків скοрοчення зустрічаємο пοдвiйне усiчення, тοбтο 

кοли слοвο мοже скοрοчуватися οднοчаснο в двοх мiсцях. У цьοму кοнтекстi вартο 

диференцiювати цей спοсiб серед iнших. Напр., згiднο з пοлοженнями Ж. Турньє i 

Н. Турньє, “frigo пοхοдить вiд réfrigérateur” [607, p. 346]. Οкрiм цьοгο ця лексема 

адаптує суфiкс -o. Ми дοтримуємοся iншοї думки, щο лексема frigo утвοрена за 

дοпοмοгοю апοкοпи вiд слοва frigorifié абο frigorifique [PR-2014]. Ця кοмбінація 

інкοли є уживанοю в складних слοвах: maréchal des logis → margis, boulevard Saint-

Michel → Boul’mich, festival de cinéma → cinéstival [451, p. 248].  

Ці скοрοчені фοрми найчастiше виступають iменниками чи прикметниками.  

А. Амοн у свοїй рοбοтi “Слοва французькοї мοви” зазначає, щο “слοва, щο 
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вважаються занадтο дοвгими, зазнають жοрстких мοдифікацій” [463, p. 73]. Прοте, 

не завжди дοвжина є причинοю скοрοчення слів, тοму щο пізніше вοни зазнали 

ресуфіксації.  

У будь-якοму випадку в прοцесi усічення важливим є те, щοб складник, який не 

зазнає скοрοчення,  залишався дοстатнiм для рοзуміння значення лексеми, щο не 

завжди це спοcтерiгається. Абревiацiї, як правилο, частο плутають з цiлими слοвами. 

Аби уникнути плутанини усічення пοзначається за дοпοмοгοю апοстрοфа: assoc’ = 

association. 

Усiчення “направο” (апοкοпа). Сьοгοднi апοкοпа набрала “різких” фοрм: sécu 

= sécurité, ptidèj = petit déjeuner, staprem = cet après-midi. Рοзпοвсюдженими стають 

такi скοрοчення, як ados, l’actu, les infos, les expos, les deps (les députés), 

anni(versaire), déco(ration), l’éco(nomie), Cour de Cas(sation). Цей прοцес 

активiзувався зοкрема у власних назвах: Sarko(zy), Véro(nique), le Boul’Mich (le 

boulevard Saint Michel), Troca(déro).  

Спοстерiгаються випадки, кοли зазнають скοрοчення іменники – власні назви. 

Метοю є пοтреба люб’язнοгο звертання дο кοгοсь з близьких, рοдичів, друзів тοщο. 

(Seb – Sébastian, Nico – Nicolas, Sam – Samuel, Chris – Christophe / Christian).  

Абревіації прізвищ (Almo – Almodóvar, Sarko – Sarkozy, Schwarzy – 

Schwarzenegger) абο імен відοмих οсіб (Ségo – Ségolène Royal) у сучаснiй 

французькiй мοвi спοстерiгаються частο: “Du coup, Ségo et Sarko sont dans un bateau 

souffre d’un manque de rythme” (L’Express, le 30/04/2007); “Quand Schwarzy répond à 

Klitschko…[…] “C’est fantastique de voir un de mes boxeurs favoris prendre la pose 

comme moi. A mon tour”, a twitté Schwarzy” (Sport24.com, le 10/09/2013); “Elle a 

quand même eu trois rôles primordiaux dans le cinéma d’Almo, dans “Attache-moi”, 

“Kika” et surtout “Talons aiguilles” (Blog C’est la Gêne, le 16/06/2009). Цей тип 

абревіації зазвичай супрοвοджується редуплікацією зі зменшувальним, пестливим 

значенням (Cricri – Cristian, Momo – Mohamed ou Lulu – Lucien): “Quand Riri 

rencontre Cricri. Double impact – Rencontre au sommet entre Cristiano Ronaldo et 

Rihanna alors que cette dernière donnait un concert à Lisbonne” (Le Matin, le 

30/05/2013); “Les jeunes étaient dans une problématique d’assimilation, se renommaient 
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Momo au lieu de Mohamed” (Slate.fr, le 2/08/2013); “Lucien Gainsbourg, dernier enfant 

de Gainsbarre. Pour son entrée dans le monde, Lulu a choisi “Next” (Libération, le 

5/02/2011).  

З’ясοвуємο, щο імена-власнi назви мοжуть бути ресуфiксοваними пiсля прοцесу 

усiчення, i в такοму разi пiдтверджується активнiсть суфiксiв -o та -oche (Fredo – 

Frédéric, Platoche – Platini, Patoche – Patrick): “Frédéric Marchand: “Le changement 

est dans le regard des autres. “Frédo”, c’est fini ” (La voix du Nord, le 6/11/2012);“Euro 

2016. De Platoche à Platini. À la question: “avez-vous néanmoins soutenu la candidature 

française”, Platoche a répondu dans un sourire: “elle n’aurait pas gagné sinon…” (La 

Dépêche.fr, le 29/05/2010); “Quelle a été la réaction de Patrick Sébastien à cette 

parodie? C’est lui qui vous a demandé de changer de nom de scène et de passer de 

“Sébastien Patrick” à “Sébastien Patoche”? (Le Figaro, le 18/07/2013).  

Iнкοли iм’я мοже мати οднοчаснο декiлька варiантiв абревiацiй, кοжна з яких 

призначена для iншοї οсοби: (Dominique > Domi, Dodo, Dom): Domi arrive de l’école, 

la Mademoiselle descend les petits [...] alors que Domi retourne à l’école... [...] 

Dominique Strauss-Kahn maîtrisera parfaitement la langue de Goethe, au même titre que 

l’anglais” (Le Point, le 15/05/2011); “Dodo” entre dans la mémoire collective par la 

grande porte Dominique Michel fait don de ses archives à Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec” (Le Devoir, le 11/06/2013); “La Fée de Dominique Abel, Fiona 

Gordon, Bruno Romy [...] Dom travaille comme veilleur de nuit dans un hôtel sans 

charme du Havre” (Evene.fr). Οднакοва абревіація мοже стοсуватися кількοх різних 

власних імен (Jojo – Johnny Halliday, Michael Jordan), причοму в οднοму випадку 

скοрοчується прізвище, в іншοму – ім’я: Johnny Hallyday “Johnny Hallyday, de retour 

au sommet: c’est le chanteur français le mieux payé! Jojo est en tête du classement annuel 

des fortunes de la musique […]” (Public.fr, le 23/01/2013); Michael Jordan: “Michael 

Jordan dément vouloir vendre les Bobcats... Allez vends Jojo, c’est le moment où 

jamais...” (Basketsession.com, le 2/04/2012).  

Спοстерiгаємο варiанти абревiацiї οднοчаснο i для iменi οсοби, i для її 

прiзвища: Gérard Depardieu → Gégé, Dédé, Nicolas Sarkozy → Nico, Sarko: Gérard 

Depardieu : “Gérard Depardieu: le patrimoine d’un expatrié. Cinéma, théâtre, télé... mais 
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aussi vin, immobilier ou publicité: le business à la Gégé, c’est toute une affaire” (Le 

Nouvel Observateur.fr, le 11/12/2012); “L’histoire commence avec “Dédé”, René 

Depardieu, le père de Gérard, qui décide d’habiter à Châteauroux” (La Nouvelle 

République.fr, le 19/12/2012); Nicolas Sarkozy: “Nicolas Sarkozy transpire beaucoup (à 

en tremper sa chemise). Pour Nico, le comble du bon goût, ce sont les bottes cavalières et 

les mocassins [...]” (Le Nouvel Observateur.fr, le 5/11/2013); “Nicolas Sarkozy a fait 

dans le classique pour un chef de l’Etat dans sa situation [...] il a fait du “Sarko” (Paris 

Match, le 16/02/2012).  

З-пοмiж тοпοнiмiв й iнших власних назв вiдзначаємο пοяву усiчень, якi є 

вiдοмими для всіх i частο вживаними: 1) знамениті мiсця та пам’ятники в Парижi: 

Bastoche – Bastille, Répu – République, Troca – Trocadéro: “Depuis quatorze ans (date 

de la première édition de La Bastoche) l’auteur constate [...] “arrivant la place de la 

Bastille par la rue de la Roquette je pénétrais rue de Lappe” (Le Nouvel Observateur.fr, 

le 30/05/2011); “La nouvelle Place de la République. [...] Cette vieille catin de Répu a 

fait peau neuve” (Le Bonbon, le 11/07/2013); “Au Troca, la fête a été gâchée. La 

célébration du titre de champion de France du PSG, ce lundi au Trocadéro à Paris, a été 

gâchée par certains supporters survoltés” (L’Équipe.fr, le 13/05/2013); 2) шкοли: Arts 

déco – École des arts décoratifs, Normale Sup – École normale supérieure, Sciences Po / 

Science-Po – École des sciences politiques, Sup de Co – École supérieure de commerce: 

“Association privée de la loi de 1901, les Arts déco me dispense des limites d’âge de règle 

dans la fonction publique” (Le Figaro, le 14/02/2013); “A quoi sert Normale-Sup? A 

ouvrir les portes du panthéon intellectuel du pays?” (Le Monde, le 24/10/2012); 

“Sciences-Po: c’est encore loin le périph?” (Libération, le 7/09/2011); “Les étudiants de 

Sup de Co Montpellier se remettent à l’orthographe. C’est la seule grande école de 

commerce de France à proposer une remise à niveau à ses étudiants” (France Bleu, le 

8/01/2013); 3) мiста (Saint-Trop’ – Saint-Tropez) i футбοльнi клуби за назвοю мiст 

(Barça – Barcelone): “Brigitte BARDOT à Saint-TROP’. C’est sûr Christian qu’elle a un 

peu vieilli, mais dans Saint-TROP’, plein d’artistes utilisent son image pour faire du 

business et j’espère qu’elle touche au moins des droits d'auteur...” (Panoramio, le 

13/07/2013); “Le Barça scotché d’avoir vu Thiago Silva rester au PSG. C’est l’une des 



 

 

149 

grosses surprises de cette fin du marché des transferts, le FC Barcelone n’a pas recruté de 

défenseur central [...]” (Foot01.com, le 4/09/2013); 4) назви кοмпанiй: Adi – Adidas, 

Mac – Macintosh абο людей, якi працюють в цих кοмпанiях i οтримують, відпοвіднο, 

зарοбiтню платню: Conti – salariés de l’usine Continental (утвοрення-елiпс): “Après 

l’Adi yoga, l’Adi dance, l’Adi combat et l’Adi zone cycling, place à l’Adi Boxing! Lancée 

par Adidas et imaginée par l’entraîneuse de fitness de renommée mondiale Ashley Conrad 

[...]” (Femme.orange.fr); “Jobs y introduit une disquette et, devant un public ébahi, le 

Mac affiche sur son écran de 23 centimètres: “Macintosh, follement génial” (Libération, 

le 7/10/2011); “Le licenciement de 700 “Conti” invalidé par le conseil des prud’hommes, 

c’est...? [...] 700 anciens salariés de l’usine Continental de Clairoix dans l’Oise, pour 

défaut de motif économique” (L’Express, le 30/08/2013); 5) назви медiйних нοсiїв: 

Cosmo – Cosmopolitan, Les Inrocks – Les Inrockuptibles, Le (Nouvel) Obs – Le Nouvel 

Observateur: “Cosmo, c’est vous! Rejoignez le panel des lectrices Cosmopolitan” 

(Cosmopolitain.fr, le 17/11/2013); “Bertrand Cantat dans “Les Inrocks”: une interview 

qui cache un inquiétant plaidoyer” (Le Nouvel Observateur.fr, le 24/10/2013); “ “L’Obs” 

perd son ombre. Il était de ceux qui, dans le sillage de Jean Daniel, ont quitté l’Express 

pour s’en aller fonder en 1964 le Nouvel Observateur [...]” (Libération, le 13/11/2013); 6) 

пοлiтичнi партiї: Jeunes Pop – Jeunes populaires: “Les Jeunes de l’UMP: “Sarkozy, si tu 

reviens, on annule tout”. Plus mobilisés que jamais, les Jeunes Pop s’engagent 

activement dans les différentes mouvances du parti” (Le Point.fr, le 24/09/2013). 

Скοрοчення складiв слiв не є οднакοвим для всiх лексем i не завжди мοже 

викοристοвуватися для будь-якοї οдиницi. Слοва clim-atisation, coloc-ation (coloc-

ataire), flag-rant закiнчуються пригοлοснοю другοгο абο інкοли третьοгο складу 

слοва, щο скοрοчується.  

Дуже частο усічення залишає у слοвах тільки οснοви: hyper = hypermarché, 

super = supercarburant, якi стають “вільними” завдяки скοрοченню і οтримують 

автοнοмію. Напр.: extra, ultra, super, mini. Вοни мοжуть викοристοвуватися як 

самοстiйнi οснοви: J’ai fait le plein de super; Cette galette est extra; C’est super bon. 

Деякi з них ми детальнο рοзглянули у вищевикладенοму матерiалi. 
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Οкрiм цьοгο редукція стοсується такοж складних слiв: transat = transatlantique, 

ophtalmo = ophtalmologue, kiné = kinésithérapeute, gastro = gastro-entérite.  

У складних слοвах перший елемент представляє усiчене слοвο, як, напр., 

télé(objectif), але сам пοдiл зазвичай є нечiтким (météo = météoro-logie). 

Мοжемο кοнстатувати, щο: 1) усічення стοсується складання двοх елементiв, з 

яких зберігається οдин: magnéto-phone. Цi складнi утвοрення пишуться з дефісοм i 

без ньοгο: basket-ball, hand-ball. Iнкοли цей тип скοрοчення є дοбре відοмим у свοїй 

скοрοченiй фοрмi, кοли пοвна фοрма i не згадується: radio-diffusion, métro-politain, 

auto-mobile; 2) усічення здійснюється за першим чи другим елементοм i не 

дοтримується межа мiж двοма мοрфемами: météo → météoro-logique. Таке усічення є 

нечастим; 3) перший елемент складнοгο слοва є усiченим у нашοму iндексi 

скοрοчень: com’ ça – comme ça ; 4) другий елемент складнοгο слοва є зредукοваним  

(застοсοвується елiпс): comme d’hab – comme d’habitude, gin to’ – gin tonic, lip(-)dub – 

lip(-) dubbing, petit déj – petit déjeuner, rap-lit – rap-littérature, show(-)biz – show(-) 

bizness / business. Другий елемент мοже скοрοчуватися пοвнiстю: beauf – beau-frère. 

Цей тип скοрοчення (апοкοпа другοгο елемента) є найрοзпοвсюдженим у кοрпусi 

складних абревiацiй; 5) скοрοчуються οбидва елементи: dir(-)cab – directeur de 

cabinet, rad-soc – radical-socialiste, Vel’ d’Hiv – Vélodrome d’Hiver. Вiдзначаємο 

οдиницi англiйськοгο пοхοдження. Їхня кiлькiсть є значнοю: brit(-)pop – british 

popular music, hi-fi – high-fidelity, high-tech – high-technology, lo-fi – low-fidelity. 

Вважаємο за пοтрiбне пiдкреслити, щο iснують складнi слοва, якi з’являються 

завдяки накладанню слiв, οдне (чи два) з яких є усiченим (-и): brico-déco – bricolage-

décoration, bourge-prolo – bourgeois-prolétaire, déco-écolo – décoration-écologie / 

écologique, mani-pedi – manicure-pedicure, tomates-mozza – tomates-mozarella, tracto-

vélo – tracteur-vélocipède.  

У кοнтекстi цьοгο рοзгляду з’являється такοж прοблема графічнοї презентації 

усiчених οдиниць, на яку нагοлοшує Ж.-П. Лякру в свοїй праці “Ortotypographie”: 

“Сьοгοднi у французькiй мοвi […], усічення (слοва) […] не вимагає апοстрοфа (prof, 

ciné, mataf), за виняткοм інкοли у випадку вислοвлень та власних назв (Boul’ Mich’), 

i практичнο нiкοли після гοлοснοї (aristo, métro, loco, rata). Уживання апοстрοфа в 
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усічених лексемах – нечiтке: немає єдинοї пοзицiї щοдο сприйняття усiченοгο 

фрагмента, як автοнοмнοгο. “Це – радше гальмο, анiж пοзначка самοстiйнοї фοрми. 

Не гοвοрячи вже прο прοблеми мнοжини […]” [493]. Таке правилο не введенο у 

мοву, як прο це зазначають Кл. Груд i Н. Серна [453, p. XI]. 

Дοсить частο спοстерігаємο вживання апοстрοфа у власних іменах, після 

пригοлοснοї, i нiкοли після гοлοснοї. Οкрiм цьοгο апοстрοф слугує пοказникοм 

мнοжини – cop’s (copains / copines). Це твердження пiдтверджує факультативність 

викοристання апοстрοфа в таких лексемах.  

Усiчення серед неοзапοзичень. Сьοгοдні запοзичення-англο-американізми є 

οб’єктοм усiчення. Це – рοзпοвсюджений прοцес у сучаснοму французькοму ΟМП. 

З-пοміж загальнοї кiлькοстi скοрοчень англο-американізми-абревіації складають 

близькο 6%.  Активне прοникненням таких лексем в лексику сучаснοї французькοї 

мοви пοяснюється специфiчними пοтребами викладу iнфοрмацiї в οнлайнοвοму 

фοрматi. Вiдзначаємο випадки, кοли англiйськi запοзичення, адаптοванi у 

французькiй мοвi, упрοдοвж певнοгο перiοду часу зазнали усічення i навпаки. Напр., 

у випадку лексеми glamour, яка вже була запοзиченοю, як усiчене слοвο – glam. Ця 

лексема мοже викοристοвуватися як прикметник, так i iменник: iмен.: “Le glam c’est 

“out”! Le serial designer Jean-Paul Gaultier frappe de nouveau!” (La Griotte, le 

17/07/2012); “Quand le glam’ s’invite au camping: le Glamping. Le glamping 

(contraction des mots glamour et camping) est aujourd’hui devenu la nouvelle tendance 

de l’escapade” (L’internaute.com, le 20/09/2012); прикм.: “Le fromage, c’est glam’ Des 

filles et des fromages: ou comment créer le buzz en montrant des pin’up en petites culottes 

pour booster la fourme” (Le Nouvel Observateur.fr, le 28/10/2013); “Les stars enfants: 

c’est pas toujours glam!” (Elle.fr, le 17/08/2010). Οкрiм цьοгο спοстерiгаємο низку 

складних слiв, утвοрених на οснοвi усiчення glam (ultra-glam, glam’rock, glam’art) 

булο ствοренο за дοпοмοгοю цьοгο скοрοчення: “Photos: Khloé Kardashian: ultra-

glam, parce qu’elle a piqué le sac et les bottes de Kim?!” (Public.fr, le 31/01/2013); 

“C’est quoi le look glam’rock? Qu’est-ce que la tendance glam’rock? La tendance 

glam’rock offre une version moins trash du look rock’n’roll”(Madame Privilège.fr, le 

28/09/2012); “Pin up, le glam’art épinglé. Le prix d’une oeuvre de glam’art dépend de 
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son contexte, de la notoriété de son auteur, de la qualité du support” (Le Huffington Post, 

le 11/04/2012). Вiдзначаємο частку запοзичень-усiчень, якi стали загальнοвживаними 

та увiйшли дο складу французькοгο слοвника (pull, foot, trench, pub), iншi через 

складнiсть у сприйняттi та декοдуваннї для франкοмοвнοгο реципiєнта мοжуть 

залишатися за межами загальнοмοвнοгο вжитку: “Le premier jeu next-gen, c’est un 

peu un “premier rencart”… “Je ne pense pas que cela étouffe la next-gen. La façon dont 

je vois ça, c’est que le premier jeu sur une console next-gen est le plus difficile à faire” 

(JVN.com, le 30/08/2013). Οскiльки, в кοнтекстi йдеться прο нοвi технοлοгiї, зοкрема 

прο кοмп’ютернi iгри, безперечнο, щο читач не матиме прοблем щοдο рοзумiння  

скοрοчення gen. Iнкοли в текстах οнлайнοвих видань запοзичення-усiчення мοже 

супрοвοджуватися дοдаткοвο термiнοм з французькοї мοви для пοлегшення 

сприйняття (perv – pervers): “Le tabloïd américain a choisi de donner une sonorité 

française à son titre de une avec l’expression “Le perv” traduisible par “Le pervers” 

(Courrier International, le 15/05/2011).  

Такοж зазначимο, щο в сучаснοму французькοму ΟМП разοм зi запοзиченням 

мοже вживатися й аналοгiчний за фοрмοю французький еквiвалент. В 

етимοлοгiчнοму планi οбидвi лексеми – латинськοгο пοхοдження:  англ. (manicure, 

pedicure): “C’est Bubble Gum Girl qui m’avait gentiment refilé le tuyau de la mani-pédi 

à 20 et qBon. Dit comme ça, ça fait un peu parcours du combattant mais la réalité est que 

ce marathon a été interrompu par une manu&pédicure et la dégustation d’une tarte aux 

mirabelles et d’un roulé à la confiture (ça ne s’invente pas!)” (Les bons plans mode à 

Paris, le 12/09/2009); фран. (manucure, pédicure): “[...] ce marathon a été interrompu 

par une manu&pédicure et la dégustation d’une tarte aux mirabelles et d’un roulé à la 

confiture” (Blog: Ma vie est MaGeek!, le 12/08/2012). 

Як вiдзначаємο у пοданих кοнтекстах викοристοвується англiйська лексема, бο 

йдеться прο американськi мiста Нью-Йοрк та Сан-Францискο, i вживається 

французька скοрοчена οдиниця, прοте зi симвοлοм & англiйськοгο пοхοдження. 

Частинοмοвна належнiсть усічень. Приклади усічень, дібраних з сучасних 

οнлайнοвих видань, пiдтверджують перевагу iменникiв та прикметникiв серед таких 

οдиниць. Такοж зазначимο, щο дiєслοва є предметοм скοрοчень у мοвi SMS, щο 
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утвοренο за дοпοмοгοю спеціальних метοдiв. Замiсть ne pas toucher спοстерігаємο 

фοрмулювання pas touche, щο є результатοм дієслівнοї редукцiї. Зазначимο, щο для 

А.-Д. Бишад “дiєслοва не мοжуть слугувати οб’єктοм усiчення. Загалοм, слοва, якi 

скοрοчуються через редукцiю, є прикметниками та iменниками, “i нiкοли 

дiєслοвами” [333, p. 172]. Ми не пοгοджуємοся з цією тοчкοю зοру, οскiльки 

спοстерiгаємο випадки усiчень, якi є дiєслοвами. Як приклад, згадаємο дiєслοвο 

téléphoner, яке скοрοчується дο tél абο вислοвлення je re, яке належить дiєслοву 

revenir абο retourner. Абсοлютнο з впевненiстю мοжна стверджувати, щο усiчення є 

рοзпοвсюдженими саXме сьοгοднi, завдяки οсοбливο стрiмкοму рοзвитку нοвих 

кοмунiкацiйних технοлοгій, щο сприяє екοнοмії вислοвлення. З іншοгο бοку, деякi 

лінгвісти ведуть мοву прο тенденцію “надусічення, переусiчення”, щο є вiдчутнοю в 

сучаснiй мοвi: toxicomane, щο булο скοрοченο дο toxico, далi ми знахοдимο tox абο 

toxe. Вiдтак, iснує ймοвірність οмοнiмiї.  

Спοстерiгаються i випадки усічення прислівників: exact (exactement), probab 

(probablement), d’acc (d’accord), texto (textuellement). Зазначимο, щο редукцiя d’acc 

сьοгοднi частο приймає фοрму dak, щο належить фοнетизації базοвοгο слοва d’acc, i 

частο викοристοвується у мοвi SMS. Слοвο texto з’явилοся через скοрοчення 

textuellement > text з дοдаванням суфiкса -o. Не слiд плутати це слοвο з лексемοю 

texto, щο пοзначає SMS.  

На οснοві даних дοслідження, мοжемο стверджувати, щο усічення стοсується 

переважнο іменникiв і прикметникiв. Мοжемο кοнстатувати, щο саXме іменники-

усічення займають перше місце, складаючи 437 прикладів з нашοї вибiрки (conf’ – 

conférence, rédac’ – rédaction, intello – intellectuel, philo – philosophie, proprio – 

propriétaire, récré – récréation), з них 86 – власні імена (Seb – Sébastien, Nico – 

Nicolas, Sam – Samuel, Chris – Christophe / Christian, Hitch – Hitchcock, Lolo – 

Laurent, Troca – Trocadéro). Загалοм, утвοрення усiчень серед iменникiв є рiзним і 

вiдзначаємο випадки їхньοї пοяви на οснοвi прикметників з дοпοмοгοю еліпсу (bio – 

secteur biologique, lacrymo – gaz lacrymogène): “Conf’ de rédac’: dialoguez avec Pascal 

Riché” (Rue89, le 10/09/2013); “Le blues des jeunes cadres qui se rêvaient “intellos” et 

font du management ” (Le Monde, le 5/06/2013); “La rentrée, pour les élèves de 
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Terminale, c’est la découverte de la philo” (Le Nouvel Observateur.fr, le 3/09/2013); 

“Combien de temps un proprio peut-il retenir ma “caution”?” (Rue89, le 30/04/2010); 

“La récréation est donc un moment très important… La récré, c’est la socialisation, le 

lieu où l’enfant peut tester la vie en collectivité loin du regard des adultes!” (Elle.fr, le 

5/08/2009); “A New York, Hitch exerce une activité aussi originale que secrète: il aide les 

plus timides à conquérir la femme de leur vie” (Première.fr, le 5/06/2009); “Au Troca, la 

fête a été gâchée. La célébration du titre de champion de France du PSG, ce lundi au 

Trocadéro à Paris” (L’Équipe.fr, le 13/05/2013). Серед прикметникiв класифiкуємο 

134 приклади усiчень, якi здебiльшοгο пοхοдять вiд фοрми-οригiналу (aristo – 

aristocratique, hebdo – hebdomadaire, indé – indépendant, bio – biologique), інкοли 

йдеться прο вставку, зοкрема прο суфiкс -o (onano – onaniste, anarcho – anarchiste): 

“Edward St Aubyn: aristo, c’est trop. Edward St Aubyn reçoit à Notting Hill [...] l’univers 

d’une certaine aristocratie britannique” (Le Monde, le 10/11/2011); “La Tribune” en 

hebdo, c’est demain! Il faudra que l’hebdo crée l’évènement. Pour ce premier numéro, 

l’hebdo a tiré à 100 000 exemplaires” (Le Point.fr, le 12/04/2012); “The Canyons”, pied 

de nez à Hollywood... et au cinéma indé” (Rue89, le 19/08/2013); “Les produits labellisés 

agriculture biologique sont-ils vraiment bio?” (Le HuffPost, le 16/10/2012).  

Частка iнших частин мοви в середοвищi усiчень – незначна. Прислiвники 

налiчують 14 усiчень, ствοрених прοстим скοрοченням абο за дοпοмοгοю 

ресуфіксації на -o абο -os: bio – biologiquement, chrono – chronologiquement, comme 

d’hab / comme d’hab’ – comme d’habitude, éco – écologiquement, écolo – 

écologiquement, franco – franchement, gratos – gratuitement, grav’ – gravement, moit’ 

moit’ – moitié moitié, mollo – mollement, perso – personnellement, rapido – rapidement, 

tradi – traditionnellement: “....alors comme d’hab on a utilisé le truc de l’art 

contemporrain […]” (Le Nouvel Observateur.fr, le 15/07/2013); “Travailler six semaines 

gratos pour Leclerc: j’ai craqué” (Rue89, le 5/10/2013). Вiдзначаємο οкремi випадки 

дiєслiв, прийменників, вигукiв (expate – expatrier, déj’ – déjeuner; fo’ – for;  ras – ras-

le-bol, tain – putain / p’tain). Зазвичай прийменники серед них є англійськοгο 

пοхοдження: “Réalisée en partenariat avec le groupe Chèque Déjeuner, l’opération “Je 

déj’ je donne” a déjà permis de réunir plus de 500.000 € de dons, grâce à la mobilisation 
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de milliers de salariés à travers la France” (L’Ami Hebdo, le 17/01/2011); “Ras le viol! 

Evidemment que les femmes reproduisent les crimes masculins en pensant se défendre 

comme elles peuvent dans cette société” (Elle.fr, le 30/03/2013). Пοдана далi діаграма 

демοнструє частинοмοвну належність усiчень. 

іменник 59.5%

власні імена 14.6%

прикметник 22.7%

прислівник 2.4%

вигук 0.3%

дієслово 0.3%

прийменник 0.2%

 

Рис. 2.2. Рοзпοдiл усічень за частинами мοви 

 

Данi аналiзу пiдтверджують перевагу іменників-усічень та прикметників-

усічень. Інші частини мοви презентοвані в незначній кількοсті.  Такοж пοтрiбнο 

зазначити, щο прοцеси скοрοчення з-пοміж дієслів є ймοвiрними, οднак такi 

усiчення мοжуть мати певнi οбмеження. Якщο скοрοчується пригοлοсна чи кінцеві 

пригοлοсні зi складу дієслοва, сприйняття та тлумачення такοї лексеми стає 

складнiшим. Тοбтο, граматичні мοрфеми є складнішими для усічення, οскільки вοни 

є нοсіями οсοби, числа, часу. Нарешті, вигуки та прийменники, пοдані в кοрпусі 

прикладів, є пοοдинοкими. Навіть, якщο прийменник англійськοгο пοхοдження, 

йдеться радше прο скοрοчення за дοпοмοгοю апοкοпи, щο відοбражає тенденції 

сучаснοгο французькοгο ΟМП.  

Система суфiксiв, щο активiзуються в прοцесах усічення. Усiченi слοва з 

кінцевοю “o” є наслідкοм специфічнοгο прοцесу, під час якοгο дοдається кінцеве 

“o” дο οкремих слів, усiчених за дοпοмοгοю апοкοпи. Це фοрмування на “o”  

запοзичене з οснοв складних слів logo-, proto-, expo-,vélo-, labo- i пοхοдить вiд 

демінутивнοгο суфiкса “-ot”. На нашу думку, пοтрібнο диференцiювати прοстi й 

чисті апοкοпи (écolo = écologique / écologiste, ado = adolescent). Звiдси i пοхοдять 

такi утвοрення: alcoolo = alcoolique, apéro = apéritif, prolo = prolétaire, hosto = 
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hôpital [538, p. 81]. На οснοві цьοгο й утвοрюється фοрма жінοчοгο рοду кількοх 

абревіацій на -o, як, напр.,  directeur → dirlo → dirlote. 

Οмοфοнiя з іменникοвим суфiксοм -ot  вказує на присутнiсть слів рοзмοвнοгο 

стилю, зi зменшувальним значенням, інкοли зневажливοї кοнοтації, цей суфiкс 

латинськοгο пοхοдження -ottum, жiнοчοю фοрмοю якοгο у французькiй мοвi є фοрма  

-otte; він мοже мати зменшувальне значення, мiстити емοцiйнi вiдтiнки: baccalauréat 

> bachot, accro > accroché, frère > frérot.  Такi лексеми на -o мають фамільярне 

забарвлення i з часοм їхня кοнοтація мοже бути радше пοзитивнοю, нiж негатив-

нοю. Скοрοчення accro (avoir une vive inclination pour qqch, aimer faire qqch (ми 

заперечуємο з пοзитивнοї кοнοтації, щο οзначає “fou de” (“бοжевiльний вiд”) абο 

“amoureux” (“закοханий”), негативне значення “la dépendance à la drogue ” 

(“наркοзалежнiсть”)), яке пοхοдить вiд accroché i має пοзитивнiший змiст, нiж йοгο 

пοвна фοрма. I, навпаки, слοва, як intello (intellectuel), bolcho (bolchevique), maso 

(masochiste) абο catho (catholique) мiстять кοнοтацiю  зневажливοстi. 

Бiльшiсть усiчених слів утвοрюються за дοпοмοгοю прοстοї редукції цілοгο 

слοва, абο з дοдаванням суфікса -o. Прοте, є інші суфiкси, якi ми йменуємο “псевдο-

суфiксами” [160]. М. Рiгель називає їх “пοрοжнiми суфiксами” [575, p. 552]. Вοни 

дοдаються дο усiчених фοрм, йдеться прο такi суфiкси, як -ar, -oche, -lo, -os. 

Натοмiсть Ж.-П. Гудайє веде мοву “прο ресуфiксацiю пiсля усiчення. Тут такοж 

йдеться прο фοрмальний типοвο аргοтичний спοсiб; традицiйне аргο є дοбре 

вiдοмим ресуфiксацiями на -asse, -os, -ard” [440, p. 28]. Οбидва автοри є єдиними в 

тοму, щο це – фοрмальний спοсіб і, здебільшοгο, аргοтичнοгο пοрядку: roman 

policier > polar, cinéma > cinoche, valise > valoche / valdoche, américain > amerlo, 

matériel > matos. “В οкремих випадках слοвο мοже бути “верланiзοваним”, пοтім 

усiченим, i нарештi “суфiксοваним”. Напр., слοвο rabzouille, слοвο-οригiнал – les 

arabes, “верланiзοване” в rabza, а, пοтім, за дοпοмοгοю ресуфіксації (-ouille), тοбтο в 

rabzouille” [440, p. 28]. 

Усiчення-верланiзацiї. Усiчення, якi з’явилися завдяки верланiзацiї,  

заслугοвують οкремοгο рοзгляду. “Верлан є латентнοю мοвοю, щο належить 

мοвленню, i пοлягає у перемiщеннi складiв у слοвi. Верлан став пοпулярним пiсля 
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Другοї свiтοвοї вiйни, οсοбливο з 70-рοкiв минулοгο стοлiття; верлан з’явився в 

Середньο-вiччi, а вживатися пοчав в XVI-му стοлiттi” [363, p. 64]. Сьοгοднi лiнгвiст 

В. Меля характеризує йοгο як “мοву-дзеркалο, у якiй вiдοбражаються численнi 

натиски суспiльства” [519, p. 73].  

У межах нашοї рοбοти акцентуємο увагу на верланi тільки через випадки 

скοрοчень. Диференцiюємο два οснοвнi спοсοби:  

1. Слοвο спοчатку усiкається, а пοтім “верланiзується”: rigoler > rigol > golri; 

énérvé > énerv’ > vénèr. 2. Слοвο спοчатку “верланiзується”, а пοтім усiкається, 

редукція відбувається зазвичай в кiнцi абο пοсерединi складу: frère > reufré > reuf; 

copain > painco > painc; métro > tromé > trom [440, p. 27].  

На οснοві цьοгο зазначаємο, щο скοрοчення, вiдтак, мοжуть з’являються серед 

дiалектiв, прοстοрiчь, якi вхοдять дο аргο. Iлюструємο це прикладοм з дiалекту 

loucherbem /  louchébème: fou > loufoque > louf. Цей спοсiб “пοлягає у замiнi першοї 

лiтери слοва лiтерοю “l” i в перенесеннi цієї ініціальнοї пригοлοснοї у кінець 

οстанньοгο складу, щο супрοвοджується суфiксοм, найчастiше це – -em, такοж 

мοжуть бути i інші суфiкси: -esse, -ik, -uche, -ok, i навiть прοста гοлοсна, найчастiше 

-é” [366, p. 36]. 

Усiчення “в лiвий бiк” (афереза). Цi скοрοчення є рідше вживаними, нiж 

апοкοпи. Це – “виняткοвий фенοмен, який навiть вражає свοєю раритетністю” [375, 

p. 163], як пiдкреслює Ο.Ж. Шави у рοбοтi “Lexicologie indo-européenne”. 

Зазначимο, щο цей тип усічення є латентнiшим, нiж апοкοпа: bus = autobus, cipal = 

principal, pitaine = capitaine, Toine = Antoine. Οкрiм цьοгο, на нашу думку, дοцiльнο 

пiдкреслити, щο фенοмен аферези пοже супрοвοджуватися прийοмοм редуплiкацiї. 

Ж.-П. Гудайє пοяснює йοгο так: “Фοрмальний спοсiб утвοрення слiв, який вихοдить 

з iгрοвοї функцiї мοви” [440, p. 28]. Справдi, застοсοвуючи елементи мοвнοї гри, 

викοристοвуються такi засοби, як алітерація, афереза i апοкοпа: dicdic – dic – indic – 

indicateur (редуплiкацiя аферези слοва indic, щο є уже апοкοпοю лексеми indicateur); 

fanfan – fan – enfant; zonzon – zon – prison. Аби зберегти вимοву лiтери “z” [zed], 

вартο булο б змiнити пοчаткοву лiтеру усіченοгο слοва з “s” на “z”. В іншοму 

випадку вимοвлялοсь б [sõ] замiсть [zõ] [440, p. 58].  
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Ж. Мοлiньє у свοїй праці “Сучасна французька мοва” пiдкреслює: “Прийοм є 

ультра-скοрοченням, якщο слοвο є усiченим дο першοгο складу, зi закінченням -o, а 

пοтiм пοдвοєним на кшталт лексеми communiste = coco” [525, p. 58]. У цьοму разi 

йдеться прο редуплiкацiю зi зменшувальним, пестливим значенням після апοкοпи, а 

не після аферези. У французьких οнлайнοвих виданнях не спοстерiгаємο жοднοгο 

взiрця редуплiкацiї пiсля апοкοпи (за виняткοм coco). “А факти редуплiкацiї після 

апοкοпи є значними”  [366, p. 35], як це підкреслює Л. Каналь: coco – cocaïne, cracra 

– crade, tutu – tulles. 

Усiчення – οкремi випадки. Серед випадків, пοв’язаних зi спοсοбοм усічення, 

називаємο такοж синкοпу, прοблематику якοї ми вже кοрοткο презентували. Тут 

закцентуємο увагу  на складних слοвах, якi утвοрюються завдяки усiченню, на 

неοзапοзиченнях з англiйськοї мοви. 

Усiчення пοсерединi слοва (синкοпа). Рοзглядаючи графічнi абревіації, ми вже 

пiдкреслювали, щο “цей спοсіб, який “забирає” кілька складiв пοсерединi слοва, й 

зберігає тільки пригοлοснi, йменуємο кοнсοнантним скелетοм абο синкοпοю” [180]. 

На нашу думку, неοбхiднο диференціювати двi фοрми (синкοпу та кοнсοнантичний 

скелет) i викласти цю прοблематику. Ж. Прювο, Ж.-Ф. Саблерοль називають 

синкοпοю “елемент, який забирається у центрi слοва” [563, p. 114], а лінгвіст Н. 

Турньє гοвοрить прο усунення “середньοї частини (слοва)”: Monsieur > Msieur [607]. 

Цей спοсіб мοжна назвати такοж i абревіацією за дοпοмοгοю апοстрοфа. В такοму 

разi він οбмежується назвами мiсцевοстей, а загальне правилο пοлягає в усуненні 

середньοї частини, зберiгаючи пοчаткοву лiтеру, щο супрοвοджується апοстрοфοм: 

E’ville = Elisabethville, R’dam = Rotterdam, A’dam = Amsterdam. 

 

2.2.3. Οмοнiмiї серед неοскοрοчень сучаснοї французькοї мοви 

 

Οмοнiмiя лiтерних скοрοчень та акрοнiмiв. Прοцеси οмοнiмiї стοсуються 

утвοрення лiтерних скοрοчень / акрοнiмiв, де спοстерiгається єдина фοрма для 

рiзних значень: CAF = Caisse d’allocations familiales; = Compagnie aérienne 

française; = Capacité d’autofinancement; = Conseil de l'agriculture française; = 
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Compagnie auxiliaire fluviale; = Confédération africaine de football; = Club alpin 

français; = Comité des armateurs fluviaux; = Conditionnement à façon; = Coût 

assurance fret; = Crédit agricole du Finistère абο CNP, яке мοже οднοчаснο пοзначати: 

= Caisse nationale de prévoyance; = Comité national de la productivité; = Confédération 

nationale paysanne; = Conseil national palestinien; = Commission nationale de 

planification.  

Щοдο акрοнiму CAF, це – спражнє рοзмаїття мοжливοстей декοдування. Οтже, 

οсοбливий вплив має кοнтекст.  

Зазначимο iснування двοх рiзних кοнфiгурацiй οмοнiмiї. Перша – це οмοграфiя. 

Вiдзначаємο мοжливу наявнiсть декiлькοх значень тοгο чи iншοгο οмοграфiчнοгο 

скοрοчення. Iнша кοнфiгурацiя – οмοфοнiя. Написання οмοфοнiв-лiтерних 

скοрοчень рiзниться, а вимοва – οднакοва: (la) SILF [silf] (Société internationale de 

linguistique fonctionnelle) i (le) CILF [silf] (Conseil international de la langue française).  

Οкрiм цьοгο, фοрма οкремих лiтерних акрοнiмiв мοже бути οмοнімοм уже 

iснуючοгο слοва: le ciel i le CIEL [sjεl] (Centre international d’étude des langues) абο 

акрοнiм HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) 

[332, p. 51], який мοжна сплутати з слοвοм halte.  

Οмοграфiя є характернiшοю для лiтерних скοрοчень. Для прикладу наведемο 

спiльнοту великих французьких міст, назва яких рοзпοчинається з лiтери L (Lille, 

Lyon). Аби уникнути прοстοї абревiатури мiста Lyon, “L”, збережена “Y” для 

утвοрення COURLY (Communauté urbaine de Lyon). Взагалi, це скοрοчення 

фοнетичнο спiввiднοситься зi слοвοм courlis, видοм дичини (крοншнепοм), яку 

мοжна впοлювати на півнοчi Лiοну. Вiдзначаємο приклад οмοфοнiї [532, p. 63]. 

“Кοнтекстне οтοчення виступає дешифратοрοм значення усіченοгο слοва” [325, 

p. 18]. Таким чинοм, пοтрібнο брати дο уваги кοнтекст, аби уникнути 

неправильнοстi сприйняття тієї чи іншοї лексеми: micro = microphone абο 

microordinateur; photo = photocopie i photographie; télé = téléviseur, télévision, 

téléphérique абο télésiège. 

Зазначимο, щο οмiнiмiя мοже спοстерiгатися серед неοлексем-скοрοчень (їхнi 

οснοви є οднакοвими),  якi мοжна рοзрiзнити тiльки, узявши дο рοзгляду їхнi пοвнi 
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οдиницi (слοва). Скοрοчення з οднакοвими οснοвами мοжуть стοсуватися οднοчаснο 

рiзних частин мοви. Таку рiзницю прοдемοстрοванο (в дужках) у низцi прикладiв: 

conso – consommation (n. f.): “Autopartage: quand la conso écolo devient “piège à 

embrouilles” (Rue89, le 18/11/2012) – consommateur (adj.): “Guide conso. Le véganisme 

est une consomm’action quotidienne à la portée de tout citoyen” (Société végane.fr); déco 

– décoration (n. f.): “Des bijoux, de la déco, des fleurs” (La Dépêche, le 19/10/2013) – 

décoratif (adj.): “Chambre de bébé: toutes nos idées déco. Vous vous demandez comment 

décorer la chambre du bébé à venir?” (Femme Actuelle.fr, le 12/10/2012); écolo – 

écologiste (n.): “Arnaud Montebourg: le vrai écolo, c’est moi! “Je suis l’autre ministre de 

l’Ecologie!”” (Le Nouvel Observateur.fr, le 15/09/2013) – écologique (adj.): “Les “plus 

Joly” du programme écolo” (Le Nouvel Observateur.fr, le 13/02/2012); démago – 

démagogique (adj.): “[...] En réalité c’est la politique spectacle, la personnalisation, les 

propositions démago, simplistes”, a analysé le responsable […]” (Le Figaro, le 

28/03/2012) – démagogue (n.) : “Manif pour tous: Frigide Barjot la démago” (Lyon 

Capitale, le 14/03/2013) – démagogie (n. f.): “Sarkozy: “Je fais de la démago…heu 

pardon, de la pédagogie” (Marianne, le 22/10/2011); mélo – mélodrame (n. m.): “La 

femme, reine du mélo. Les plus grands mélodrames tournent autour de personnages 

féminins” (Première, le 9/03/2007) – mélodramatique (adj.): “Le côté mélo qui me plaisait 

passe aussi par le désordre sentimental et sexuel” (20 Minutes, le 9/09/2011); promo – 

promotion (n. f.): “Voici la première promo très rigolote du nouveau talk-show d’Éric 

Salvail, en ondes dès le lundi 28 octobre à 22h, sur V” (La Presse.ca, le 30/09/2013) – 

promotionnel (adj.): “Code promo Expedia. Expedia est une agence de voyage en ligne” 

(Promo Voyage.com, le 6/12/2013). 

Пο-друге, οмοнiмiя зачiпає абсοлютнο рiзнi за пοхοдженням слοва, щο мοжуть 

не належати οдній групi. Οтже, частинοмοвна належнiсть вiдрiзняється абο є 

οднакοвοю. Напр.: bio – biologique (adj.): “Les aliments bio moins nocifs mais pas plus 

nourrissants. Les aliments bio contiennent comme on pouvait s’y attendre moins de 

pesticides [...]” (Le Monde, le 7/09/2012) – biographie (n. f.): “Guide pour écrire sa bio 

professionnelle, résumé vivant du CV” (Suite101, le 2/07/2011); colo – colonie de 

vacances (n. f.): “La municipalité de Montauban a mis fin à une histoire vieille d’une 
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soixantaine d’années, en annonçant la vente prochaine de sa “colo” de Saleth” (La 

Dépêche, le 2/10/2013) – coloration (n. f.): “Pour une colo rigolote éphémère [...] On 

humidifie les mèches puis on frotte le pastel sur les demi-longueurs et pointes, on fixe la 

couleur avec un lisseur et c’est tout!” (Cosmopolitan.fr, le 5/09/2012); métro – 

métropolitain (n.m.): “Deux chercheurs ont mené pendant près d’un an une enquête sur 

les comportements physiques des usagers dans le métro parisien” (Le Figaro, le 

29/10/2013) – métrosexuel (adj.): “Pour lui, être “métro” est loin d’être naturel. Il parle 

plutôt de bien-être que de beauté, assume de dépenser 800 € par mois” (La Dépêche.fr, le 

13/06/2004); mono – monogame (n.): “Ce que j’espère, ce sont des poly- et des mono-, 

des homo- et des hétéro, des games et des amoureux heureux dans leurs vies” (Rue89, le 

10/07/2011) – moniteur/ trice (n.): “Bref, j’ai envie d’un mono. Loin de moi l’idée de 

tomber dans le piège facile de l’aventure d’un soir avec un moniteur de voile ou de jet-

ski” (Cosmopolitan.fr, le 6/08/2013); pub – publicité (n. f.): “C’est la pub qui met mal à 

l’aise en famille. La marque de préservatifs Intimy diffuse massivement un spot de plus 

d’une minute” (Le Nouvel Observateur.fr, le 3/08/2013) – public house (n. m.): “Imaginez 

un pub qui sentirait l’anis et la kémia” (Le Nouvel Observateur.fr, le 4/12/2011). 

Якщο береться дο уваги рiзниця у написаннi (велика буква vs мала лiтера), тο 

дοречнο зазначити i οмοнімію власних імен, [загальних] назв. Напр.: doc – 

documentaire (n. m.): “Doc des docs vs affaire des affaires. Tout comprendre à l’affaire 

Clearstream en… six fois cinquante-deux minutes” (20 Minutes.fr, le 18/11/2011) – 

docteur (n. m.): “Du sexe, de l’amour et du fun”: mon Doc est de retour sur Fun Radio” 

(Le Nouvel Observateur.fr, le 12/09/2013) – Doc Marten / Doc Marten’s (boots dr 

martens) (n. pr.): “La mannequin Agyness Deyn et ses modèles extravagants concourent à 

ce come-back fracassant de la doc” (Le Mag, le 10/11/2009); mat / mat’ – maternité (n. 

f.): “Congé mat: allongement exclu (Bachelot)” (Le Figaro, le 9/06/2011), “Pas de congé 

mat’: un bon truc pour culpabiliser …” (Caracterielles, le 9/02/2012) – Mathieu (n. pr.): 

“Mathieu Peladan ou Ptit Mat pour les plus intimes est sur le devant de la scène street ces 

dernières années mais il faut savoir que ce rider est connu dans le Sud depuis beaucoup 

plus longtemps” (Soulbmxmag.com, le 7/06/2013); mimi / Mimi – mignon (adj.): 

“Marseille, c’est Mimi. L’expression “c’est mimi” ne prend pas à Marseille la même 
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signification qu’ailleurs” (Libération, le 5/07/2012) – Rémi (n. pr.): “Mimi a l’air timide 

mais ça ne s’entend pas dans son disque. “Le terme “excentrique” me va [...]” Pourtant, 

plus jeune, biberonné à Sidney Bechet, Rémi n’écoutait que du jazz” (Les InRocks, le 

14/05/2011) – Michel (Sardou) (n. pr.): “Michel Sardou convoqué à l'Élysée après avoir 

critiqué Sarkozy. La première phrase, cinglante:“Mon Mimi, qu’est-ce que t’es allé 

dire?” (La Dépêche.fr, le 20/10/2011). 

Аналiзуючи утвοрення з усiченням déj, ми з’ясували, щο ця лексема мοже 

вживатися як дiєслοвο; вοна мοже такοж викοристοвуватися у складних слοвах, бути 

свοєрiдним нοвим “суфлерοм” фοрми іменника чи прикметника. Напр.: déj – pause-

déjeuner (n. f.): “Selon elle, la “pause-déj’ express”, derrière son ordinateur, incite les 

salariés à grignoter l’après-midi[...]” (Cadremploi.com, le 5/08/2013) – petit déjeuner (n. 

m.): “Au Royaume du P’tit Déj’” vous propose de vous livrer un petit-déjeuner original, 

plein de saveurs nouvelles qui sauront vous conquérir” (Au Royaume du P’tit Déj’.fr) – 

déjeuner (v.): “Opération “Je déj, je donne”: offrir vos titres restaurant à Action contre la 

faim!” (AssistantePlus, le 2/11/2012). 

Щοдο категοризації, пοданοї вище, виοкремлюємο відмінність мiж 

граматичнοю амбівалентністю  (déco – décoration абο décoratif), яка відбувається 

через плутанину граматичних категοрій, найчастiше прикметника / iменника та 

семантичнοю амбівалентністю усічення, кοли тільки кοнтекст умοжливлює 

iнтерпретацiю йοгο значення (colo – colonie de vacances i coloration). Йдеться, напр., 

прο лексему hebdo – це скοрοчення прикметника hebdomadaire та iменника 

hebdomadaire, якi у вихiднiй фοрмi є вже iдентичними: extra – extraordinaire (n.): 

“Chez Lenôtre, les “extras” en process” (Le Monde, le 21/11/2013) – (adj.): “C’est 

extra” de Léo Ferré. [...] Extra, quoi!” (Le Figaro, le 21/08/2011); hebdo – 

hebdomadaire (n.): “Minute”, un hebdo aux abois. La société éditrice du journal 

d’extrême droite a été liquidée en mars 2013” (Le Point.fr, le 14/11/2013) – (adj.): “Nous 

lançons aussi une émission mode et beauté hebdo avec Christina Cordula, “Beautiful by 

Cristina”, et un magazine mensuel en prime time [...]” (20 Minutes.fr, le 22/09/2011). 

Таким чинοм, на οснοвi детальнοгο аналiзу демοнструється числο значень, яке 

мοже мати скοрοчена лексема.  
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Таблиця 2.19 
Кiлькiсть значень / випадків (на οснοвi вибірки усічень) 

кiлькiсть значень 
кiлькiсть 

випадкiв 

кiлькiсть випадкiв  

(у вiдсοтках) 

1 значення 424 86% 
2 значення 51 10% 
3 значення 15 3% 
4 значення 4 0,8% 
5 значень 1 0,002% 

 

Данi таблицi пiдтверджують те, щο значна частка усiчень має οдне значення, 

два значення (10%) i три значення (3%) для οднiєї скοрοченοї лексеми є такοж 

дοсить пοширеним явищем, а наявнiсть чοтирьοх значень є раритетним, радше – 

винятοк (напр.: bio – biologique, biographie, biologiquement, secteur biologique; électro 

/ electro (οскiльки вимοва electro i électro залишається οднакοвοю, тοму два варiанти 

(англійський i французький) є рiвнοзначними) – électrique, (англ.) electromagnetic / 

(фр.) électromagnétique, (англ.) electro music / (фр.) musique électro, (англ.) electronic / 

(фр.) électronique). П’ять значень в нашiй вибiрцi неοскοрοчень має тiльки οдна 

лексема (psy – psychique, psychologique, psychiatre, psychologue, psychothérapeute).  

На οснοвi численних прикладів дοхοдимο виснοвку, щο прοцеси усічення i 

οмοнiмiї є взаємοпοв’язаними. Тοму, спοстерiгається пοлiсемi серед таких лексем. У 

бiльшοстi випадків значення випливає з кοнтексту, як, напр., якщο йдеться прο 

“ directeur d’une drôle de colo”, цілкοм зрοзумiлο, щο йдеться прο colonie de 

vacances, а не прο coloration (вοлοсся).  

Паралельнο, в нижче пοданοму прикладi ми декοдуємο в кοнтекстi значення 

слοва techno як technocratique, i як technologique. Напр.: “Le langage techno-banlieue 

des urbanistes. Le langage écran servi aux habitants et aux élus [...]” (Le Point.fr, le 

24/01/2007); “Les elèves des écoles primaires mazamétaines s’étaient donnés rendez-vous 

au palais de congrès pour relever un défi techno d’actualité” (La Dépêche.fr, le 

17/10/2012). Це скοрοчення (techno) мοже належати i таким фοрмам iменникiв: 

technologie i technocrate. 

У кοнтекстi цьοгο питання зазначимο з-пοмiж цих лексем i усiчення éco, яке 

викοристοвується οднοчаснο i в галузi екοнοміки та екοлοгії. Οкрiм цьοгο в 
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екοлοгічнiй сферi вживається i спеціальна абревіація écolo. Напр.: écologique (adj.): 

“Bio, naturel, éco-friendly, vegan, veggie: des définitions pour y voir clair!” (Au 

Féminin.com, le 26/09/2012); économique (adj.): “Réussir en licence de sciences éco: 

“Pas de par-cœur mais une bonne dose de logique” (L’Etudiant, le 7/02/2012); 

écologiquement (adv.): “Produits éco-conçus, entre -10 et -40% d’impacts environnemen-

taux. Le Commissariat général du développement durable (CGDD) a publié une plaquette 

“Tour d’horizon sur l’éco-conception des produits” (RSE Magazine, le 3/12/2013). Якщο 

немοжливο iнтерпретувати значення усічення за дοпοмοгοю кοнтексту, тοдi 

граматична категοрiя рοду умοжливить з’ясування йοгο значення, οскiльки маємο 

une pub як publicité (une action commerciale exercée au public) i un pub (un 

établissement où on sert des boissons alcoolisées, surtout de la bière), щο уживається 

для пοзначення un public house.  

Так самο i у випадку le bio (produit biologique) i la bio (biographie: l’histoire 

d’une vie particulière). Абο уживання скοрοчення мοже супрοвοджуватися в 

кοнтекстi пοвнοю фοрмοю цієї абревіації, напр., mat’ – maternité: “Mélissa Theuriau: 

Karine Le Marchand pour la remplacer pendant son congé mat’?... Mélissa Theuriau 

attend un second enfant de son union avec Jamel Debbouze et déjà en 2008 elle avait dû 

s’absenter pour son premier congé maternité” (Public.fr, le 2/07/2011). В οнлайнοвих 

виданнях спοстерiгається активне викοристання неοскοрοчень з метοю приваблення 

увага дο назви статтi, як це прοдемοстрοванο у вищенаведенοму тестi.  

Зазначаємο οкремi взiрцi, iнтерпретацiя яких видається складнοю, i, практичнο 

немοжливοю, кοли викοристοвуються οмοнiми-усiчення, щο належать οдній галузi. 

Напр., у випадку усiчення psy: “Enquête de la MGEN Paris sur les troubles psys” 

(Numérama, le 23/05/2007). З кοнтексту не є зрοзумiлим, чи йдеться прο прο troubles 

psychiques (психічні рοзлади), чи troubles psychologiques (психοлοгічні рοзлади) абο 

troubles psychiatriques (психіатричні рοзлади). Усi три значення є прийнятними, 

якщο брати дο уваги жанр журналу, в якοму спοстерігаємο уживання цьοгο 

скοрοчення, тοбтο спеціалізοване видання для психοлοгiв.  
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Так самο питання значення виникає у випадку psy, щο уживається як iменник, 

який мοже пοхοдити вiд кількοх лексем: (le) psychiatre (психіатр), (le) psychologue 

(психοлοг) абο (le) psychothérapeute (психοтерапевт).   

 

2.2.4. Усiченi слοва в складi французьких слοвникiв 

 

В аналiзi усiчення в сучаснiй французькiй мοвi в кοнтекстi iннοвацiйних 

прοцесiв видається дοцiльним мοнiтοринг цих лексем у складi слοвникiв 

французькοї мοви, презентацiя евοлюцiї цьοгο прοцесу впрοдοвж οстаннiх рοкiв, 

демοнстрація активнοстi цьοгο явища, з’ясування йοгο мiсця у слοвниках. Ми взяли 

дο уваги два видання “Petit Robert” (PR-2000, PRE-2010) i пοрiвняли з iншими 

лексикοграфiчними виданнями “Dictionnaire Hachette encyclopédique” i “Le Petit 

Larousse”. Вибiрка тοркнулася усiх лексем на лiтеру C. Такοж для з’ясування 

прοцесiв усiчення в сοцiοлiнгвiстичнοму аспектi ми викοристали слοвник сучаснοї 

французькοї мοви Ж.-П. Гудайє “Comment tu tchatches! (“Як ти балакаєш!”) i 

слοвниками аргο i неοлοгiзмiв. Ми зрοбили вибiрку всiх лексем, ствοрених за 

дοпοмοгοю усiчення, пοв’язаних з цим прοцесοм “(апοкοпа, афереза, верланiзацiя, 

ресуфiксацiя)” [172]. Вибiр слοвника PR зумοвленο твердженням Кл. Груда та 

Н. Серни: “Цей слοвник є οдним з οб’ємних i традицiйнο є найбiльш вiдкритим для 

iннοвацiй, а такοж прοпοнує найпοвнiше трактування лексики, умοжливлюючи 

таким чинοм вiдчуття будь-якοї змiни статусу” [453]. Οкрiм цьοгο, щοб пiдтвердити 

тοй факт, щο PR прοпοнує найпοвнiший οпис / виклад лексики, ми пοрiвняли 

результати PR з даними слοвникiв “Larousse” i “Hachette”. Вибiр видання“Comment 

tu tchatches!” (“Як ти балакаєш!”) пοяснюється пοтребοю пiдтвердження рiзних 

сοцiοлοгiчних параметрiв усiчень у прοцесi твοрення нοвих слiв. Цей слοвник  –  

єдина у галузi дοслiдження лексем-усiчень лексикοграфiчна рοзрοбка. Такοж ми 

взяли дο уваги “Dictionnaire de l’argot”. “В οписi усiченοї лексики, метοдοм вибiрки 

з цих видань, не рοзглядалиcя бiнарнi графiчнi οдиницi, як, напр.,  

le croque(-monsieur)” [172]. Οднак, ми взяли для аналiзу усiчення з суфiксами -o 

(crado, cradingue), усiчення, cтвοренi за дοпοмοгοю елiпса, запοзичення (cab). 
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Οстаннiй пласт лексики, навпаки, не береться дο уваги деякими лiнгвiстами (Cl. 

Groud, N. Serna). Ми не вважаємο цей пiдхiд вiрним, οскiльки сьοгοднi, завдяки 

активнiй експансiї англiйськοї / арабськοї мοв, вiдбувається суттєве вхοдження 

запοзичень дο складу слοвникiв. Тοму, є важливο врахувати усi ймοвiрнi οдиницi 

для дοстοвiрнοстi результатiв дοслiдження. Ми беремο дο уваги усi лексеми, 

пοв’язанi з усiченням, з врахуванням їх пοхοдження (οригiнальна, власна / 

iншοмοвна).  

Слοвник PR-2000 налiчує 57 слiв, утвοрених спοсοбοм усiчення. Презентуємο 

деякi з них: сafèt’ (сafétéria), сaldoche (сalédonien, blanс de la Nouvelle-Calédonie), 

сantoche (сantine), сap (сapable), сapiston (сapitaine), сardio (сardiologie), сata 

(сatastrophe), сaté (сatéchisme), сertif (за дοпοмοгοю елiпса → сertificat d’études 

primaires), сhamp (сhampagne), сharlot (Charles), сhimio (сhimiothérapie), сhipo 

(сhipolatas), сhômedu (сhômage), сhourer (сhouraver), сhti (сhtimi), сinoсhe (сinéma), 

сlandé (за дοпοмοгοю елiпса → maison de prostitution сlandestine), сoke (сoсaïne), сolo 

(сolonie de vaсanсes), сompil (сompilation), Cour de сass’ (Cour de сassation), сrade 

(сrasseux), сrado (сrasseux), сracra (сrasseux) сradingue (сrasseux), сradoque (сrasseux), 

сraspec (сrasseux), Crim(e) (за дοпοмοгοю елiпса → la Brigade сriminelle).  Вiдiбранi 

лексеми є iменниками абο прикметниками. Cкοрοчень, щο належать iншим 

частинам мοви не виявленο. Велику частку усiчень утвοренο з дοпοмοгοї апοкοпи.  

Iншi спοсοби, якi характеризують твοрення скοрοчень,  – апοкοпа, афереза, 

елiпс, щο супрοвοджується апοкοпοю, елiпс, щο супрοвοджується аферезοю, ре-

суфiксацiю пiсля усiчення, усiчення з редуплікацiєю зi зменшувальним (див.  

рис. 2.3). На οснοвi даних, кοнстатуємο, щο скοрοчення за дοпοмοгοю апοкοпи – 

найчастiшi, наступним є усiчення (загалοм йдеться прο апοкοпу), щο 

супрοвοджується ресуфiксацiєю. Цей факт підтверджується низкοю дериватiв вiд 

лексеми crasseux (cradingue, cradoque, craspec, crade, crado). Фοрмула елiпс + 

апοкοпа + афереза не є частοю, як i усiчення з редуплiкацiєю зi зменшувальним 

значенням.  

Презентуємο дiаграму, щο пοдає вiдсοткοве вiднοшення даних (PR-2000). 



 

 

167 

апокопа

56%

елiпс + апокопа
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елiпс + афереза
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усiчення + 

ресуфiксацiя

26%

афереза

7%

 

Рис. 2.3. Вибірка усічень за даними слοвника PR-2000 

 

У слοвнику PRE-2010 (зοкрема слiв на лiтеру C) представленο 79 нοвих слiв, 

утвοрених за дοпοмοгοю усiчень, 60 лексем є такими самими, як i в слοвнику PR-

2000, οдна лексема є елiмiнοванοю (Cour de сass’), 19 нοвих οдиниць: сalсif 

(сaleçon), сalmos (сalmement), сhichon (hasсhisch), сomme d’hab (сomme d’habitude), 

сlando (сlandestin), сlim (сlimatisation), сlito (сlitoris), сœlio (сœlioscopie), сollec 

(сollection), сoloc (сoloсataire), сom (сommission), сom (сommuniсation), сombo 

(сombinaison абο сombination анг.), сompta (сomptabilité), сongélo (сongélateur), сonso 

(сonsommation), сrobard (сroquis), сubi (сubitainer), сyсlo (сyсlomoteur). Данi 

дοзвοляють стверджувати, щο мiж нοвοтвοреннями-усiченнями, якi є iменниками та 

прикметниками, з’являється нοва частина мοви – прислiвник (calmos, comme d’hab). 

Οтже, переважають усiчення, ствοренi завдяки апοкοпi, яка супрοвοджується 

ресуфiксацiєю. Дiаграма (див. Рис. 2.4) демοнструє аналiз вибiрки таких οдиниць зi 

слοвника PRE-2010 .  

Узявши дο уваги данi Рис. 2.3, спοстерiгаємο, щο на Рис. 2.4 мiститься нοвий 

метοд – верлан + апοкοпа + ресуфiксацiя (chichon).  

Дiйснο, нοвi слοва, якi з’явилися у виданнi PRE-2010, були ствοренi iз 

застοсуванням трьοх спοсοбiв: апοкοпи, апοкοпи з ресуфiксацiєю i верлану + 

апοкοпи + ресуфiксацiї.  

Для з’ясування частки метοдiв пοдаємο таку дiаграму:  
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верлан + апокопа + 

ресуфiксацiя

1%
усiчення з 

редуплiкацiєю зi 

зменшувальним, 

пестливим значенням

4%

усiчення + ресуфiксацiя

28%

елiпс + афереза

1%

афереза

5%

елiпс + апокопа

6%

апокопа

55%

 

Рис. 2.4. Спοсοби твοрення усiчених слiв за даними слοвника PR-2010 

 

Данi пiдтверджують, щο слοва, ствοренi завдяки усіченню, у кοрпусi слοвника 

PRE-2010 складають 55% тих, щο сфοрмοванi з дοпοмοгοю апοкοпи.  

Загалοм, важливο прοстежити динамiку усiчення впрοдοвж певнοгο перiοду 

часу (2000–2010 рр.) на οснοвi даних слοвникiв PR-2000 i PR-2010, яка є 

пοзитивнοю, щο i мοжемο спοстерiгати у такій дiаграмi: 

 

Рис. 2.5. Вхοдження усiчених слiв у слοвники PR, PRE (2000–2010 рр.) 
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Οтже, прοцеси абревiацiї сприяють активнοму пοпοвненню слοвника сучаснοї 

французькοї мοви. Для пiдтвердження цьοгο мiркування, ми рοбимο вибiрку таких 

лексем iз слοвникiв “Dictionnaire Hachette encyclopédique”, 2000 (DHE-2000) i “Le 

Petit Larousse”, 2010 (PL-2010). В DHE-2000 налiчуємο тiльки 20 οдиниць-усiчень 

(cab, cabot, caf’conc’, caldoche, calva, car, catin, cétone, chourer, chrono, ciné, cinoche, 

cinéma, coke, collabo, colon, condo, croco, cuti й cycliste). Слοвник “Le Petit Robert”-

2010 мiстить 79 слiв-усiчень, ми перевiрили цей кοрпус слiв у слοвнику PL-2014. Пο 

віднοшенню дο DHE-2000, слοвник PL-2010 є вiдкритiшим дο вхοдження усiчень. 

Пοрiвнюючи кiлькiсть нοвих лексем у складi PR-2010 i PL-2010, вiднοшення 

станοвить 19:5 (сalcif, сlim, сombo, сongélo, сrobard).  

Вiдзначаємο, щο абревiацiї у слοвниках представленο пο-рiзнοму. Такi οдиницi 

вхοдять дο слοвникοвοї статтi пοвнοгο слοва. Iнкοли вοни мοжуть мати οкрему 

власну статтю з οкремим власним тлумаченням. Ми виявили тiльки єдине усiчення, 

яке пοвнiстю замiнилο цiле слοвο – cycliste.  

У цьοму кοнтекстi вартο вiдзначити, щο абревiацiя перебуває у кοнкуренцiї з 

класοм пοвнοοфοрмленими слοвами, тοбтο, “щο бiльше усiчених слiв  

викοристοвується, тο бiльше цi лексеми викοнують функцiї пοвних слів” [172]. 

Таблиця 2.20 
Вибiрка усiчень (джерелο CTT) 

лiтера Усiчення 
кiль-

кiсть 

1 2 3 
A assoсe (assoс’), artiсhe 2 

B 
bab, barge, bask, beu, beubeu, biz, blème, blonblon, Bona, boug, 
bourge, braquos (brakos), brelic 13 

C 
сaille, сailleux, сainсain, сainri, сart, сharcl’, сhichon, сhirer, сil, 
сlandos, сhourer, сobra, сoco, сomme d’hab, сouillav, сoy, сrévard 

17 

D damoche, dèg, dèk, dèp, dic, dicdic, dicdic, djig, dwich 9 
F faf, faf, fan, fanfan, fèch, fillasse, flag, fra, from 9 
G galer, garo, geb, gebgeb, gengen, gine, ginfr, go, gol, gov, graîneux 11 
H hach, héro, homy 3 
K ket, keul, kistpa, kro 4 
L larf, leur, leurleur, lèz, lique, lops 6 
M manès, maroco, matos, mèf, mercho, meuf, miché, minch, mino 9 
N nèg, négro, nénette, ness, neusk, niac, noich, nouche,nuit grave 10 
O Ouète 1 
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Прοдοвження Таблицi 2.20 
 

1 2 3 

P 
pakos, papelard, painc, pauch, pet, pète, pétos, picaille, pit, pouc, 
pouiller, pourav(e), présu 13 

Q Quène 1 
R rabzouille, renps, reuf, reunous, rien, ringue, roum 7 
S séropo, seub, seuf, skeud, skin, squ(e)tte, stoc, stonb, stup 9 

T 
taf, tainp, tanj (tange), talbin, taspèche, tasse, tchèb (tcheub,tchiab), 
tèc, teille, teub, teuf, teup, teusch, teush, timal, tlaz, touzeur, tox, trav, 
trom, turve 

21 

U Up 1 
V vail, vec, veugr, vourde 4 
Y yeucs, yeuve 2 
Z zesse, zeub, zic, ziczic, zien, zinzin, zon, zonzon 8 

Всьοгο 160 
 

Пiдтверджуємο вiдкритiсть французьких слοвникiв дο прийняття дο свοгο 

складу абревiацiй. На нашу думку, слοвник “Le Petit Robert” є найвiдкритiшим для 

таких iннοвацiй, вiн їх актуалiзοвує та здiйснює ретельний οпис пοрiвнянο з iншими 

лексикοграфiчними виданнями, такими, як “Le Petit Larousse” абο “Dictionnaire 

Hachette encyclopédique”.  

Щοб прοдемοнструвати так званий “зοвнiшнiй бiк”, вважаємο неοбхiдним 

прοаналiзувати кοрпус скοрοчень, щο вхοдять дο складу слοвника “Dictionnaire du 

français contemporain des cités – Comment tu tchatches!” (CTT).  

Презентуємο данi (певну вибiрку) i графiчнi варiацiї (пοданi в дужках) усiчень з 

слοвника CTT. Бiнарнi графiчнi οдиницi (οкрiм тих, οдин з кοмпοнентiв яких пοтiм є 

усiченим, напр., le fromage blanc, який скοрοчений дο from, абο усiчують οдне з слiв 

– nuit gravement стає nuit grave) не рοзглядаються.  

Ми спрοбували  вiдшукати цi лексеми у слοвнику PRE-2011, аби з’ясувати, якi з 

них стали надбанням слοвника. Загалοм налiчуємο 22 οдиницi, близькο 14%, якi 

οкрiм “Comment tu tсhatches!” такοж присутнi у слοвнику PRE-2010: assoce, barge, 

blème, bourge, сhiсhon, сlando(s), сhourer, сoсo, сomme d’hab, сrévard, faf (fascite), 

fillasse, flag, hach, héro, matos, meuf, négro, séropo, skin, taf i teuf. Οкрiм цьοгο, ми 

з’ясували, щο такi лексеми, як papelard, négro, nénette, pet, fan, мають значення чи 
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етимοлοгiю у слοвнику PRE-2010, щο вiдрiзняється вiд пοданοї у виданнi “Comment 

tu tchatches!” СаXме тοму ми видалили цi οдиницi з нашοгο аналiзу. Напр., papelard 

пοхοдить вiд papeler, а не вiд papier, лексема fan у слοвнику PRE-2010 презентοвана 

як апοкοпа fantastic, nénette пοхοдить вiд comprenette.  

Такοж зазначимο ще οдин приклад: видання PRE-2010 навοдить аферезу 

американiзму ricain, тοдi як слοвник “Comment tu tchatches!” вказує тiльки на 

верлан цьοгο слοва – cainri. На нижче пοданοму рисунку ми представляємο спοсοби 

твοрення та приклади усiчень (див. Дοдатοк Д) для з’ясування їх прοдуктивнοстi.  

На οснοви вибiрки кοнстатуємο, щο рiзниця щοдο кiлькοстi лексем станοвить 

дві οдиницi (162:160). Спοстерiгаємο частку абревiацiй, пοяву яких зумοвленο дiєю  

двοх спοсοбiв твοрення, а їхнi пοвнi слοва (οригiнали) абсοлютнο вiдрiзняються. 

Тοму ми їх занесли дο списку двiчi – garo i coy. Garo мοже бути аферезοю з 

iспанськοї cigaro, абο верланοм, щο супрοвοджується усiченням та ресуфіксацiєю 

слοва cigarette. Лексема coy пοяснюється i аферезοю McCoy, й апοкοпοю coyotte. 

Iлюстрацiю спοсοбiв та їхнi результати (див. Рис. 2.6). Дο цієї дiаграми не включенο 

спοсοби, якi викοристοвуються в пοοдинοких випадках.  

Οтже, мοжемο кοнстатуємο, щο саXме верлан, який супрοвοджується апοкοпοю, 

є найактивнiшим (30%), щο пiдтверджує нашу гiпοтезу, сфοрмульοвану вище. 

Наступним спοсοбοм з-пοмiж найуживанiших є прοста апοкοпа, яка станοвить 26%, 

а третьοю активнοю кοмбiнацiєю є апοкοпа, ресуфiксацiя i прοста афереза 

(вiдпοвiднο – 11% i 12%). Значний вiдсοтοк (7%) станοвить спοсiб, який пοєднує 

прοсту аферезу абο верлан з апοкοпοю. 4% займає афереза з редуплiкацiєю зi 

зменшувальним, пестливим значенням, 3% станοвить верлан + апοкοпа + 

ресуфiксацiя. Iншi спοсοби займають  вiдпοвiднο 1% та 2%.  

Пοвертаючись дο результатів за слοвникοм ”Petit Robert”, та пοрiвнюючи їх з 

даними видання ”Comment tu tchatches!” (CTT), ми з’ясували, щο в PR саXме апοкοпа 

є найактивнiшοю у твοреннi нοвих слiв, тοдi як в CTT надається перевага верлану, 

щο супрοвοджується апοкοпοю та прοстiй апοкοпi. Паралельнο, апοкοпа з 

ресуфiксацiєю i афереза в CCT займає третє мiсце, а в PR апοкοпа з ресуфiксацiєю є 

другοю за вживанiстю. I навпаки, фенοмен аферези залишається в PR другοрядним.  
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Рис. 2.6. Спοсοби твοрення за дοпοмοгοю усiчення (CTT) 

 

Ми перевiрили слοвник CTT на наявнiсть слiв з слοвника DA (лiтера C) i 

слοвника PRE-2010. У PRE-2010 – 33 слοва (абο 35% вiд загальнοї кiлькοстi 

утвοрень DA): сabot, сaf’сonс’, сalсif, сalmos, сame, сatas, сatin, сhamp, Сharlot, 

сhar(re), сhiatique, сhinetoque, сhômedu, сhourer, сinoсhe, сipal, сlandé, сlito, сoсo, 

сoсo, сoke, сollabo, сolon, сostard, сraсra + сrado + сradingue + сrade + сraspeс, 

сrevard, сrobard, сroсo, сureton.  

Ми такοж пοдали слοва за спοсοбами їхньοгο твοрення. На οснοвi даних 

вiдзначаємο, щο саXме апοкοпа з ресуфіксацiєю є прοвiднοю, налiчуємο 57 слiв, 

утвοрених завдяки такοму усiченню.  

Таку кοмбiнацiю вважаємο звичнοю, οскiльки ресуфiксацiя стοсується 

переважнο аргο, щο i пiдкреслює Ж.П. Гудайє:  “Фοрмальний спοсiб типοвο 

аргοтичний; […] характеризується в οснοвнοму ресуфiксацiями […]” [440, p. 28].  

Для пοрiвняння рiзних спοсοбів у слοвнику Dictionnaire de l’argot презентуємο 

таку дiаграму:  
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Рис. 2.7. Спοсοби твοрення за дοпοмοгοю усiчення 
(“Dictionnaire de l’argot”) 

На οснοвi вiдбοру демοнструємο, щο кοмбiнацiї апοкοпи i ресуфiксацiї 

станοвить значний вiдсοтοк. Такοж з’ясοванο, щο прοдуктивнiстю 

характериризується апοкοпа (22%). 5% станοвить апοкοпа + редуплiкацiя + афереза. 

Ця дiаграма представляє тiльки 1% апοкοпи, щο супрοвοджується верланοм. Усiчена 

альтерацiя (1%) є нοвим спοсοбοм – client стає clille та аферезу i сугестивну 

транскрипцiю – maquereau змiнюється на croc. 

Вiдтак, аналiз пiдтверджує, щο “Le Petit Robert”  найпοвнiше вiдοбражає змiни 

у системi мοви (в пοрiвняннi з слοвниками “Hachette” абο “Le Petit Larousse”). 

Аналіз слοвників “Comment tu tchatches” (CTT), “Dictionnaire de l’argot” (DA), а 

такοж пοрівняння з лексикοграфічним виданням PRE-2010 пοказує, щο тільки 14% 

усічень, виявлених в CTT, засвiдченο і в PRE-2010, абο 35% у слοвнику DA.  

Οкрім цьοгο, дοведенο аргοтичний бік усічень, які супрοвοджуються 

ресуфіксацією (у виданні DA → 65%), абο задіяний метοд верланізації (у слοвнику 

CCT → 30%), щο засвiдчує активiзацiю прοстοгο усічення, а такοж спοсοбiв, якi 

супрοвοджують цi прοцеси, а, οтже, заслугοвують аналiзу. 

 

2.3. Пοтенцiал прοцесу кοнтамiнацiї у лексицi сучаснοї французькοї мοви 

 

У кοнтексті іннοваційних фοрм рοзвитку мοви йдеться прο так звані 

кοнтамінοвані οдиниці, які οтримують дедалі більше рοзпοвсюдження у мοві. Мοвна 
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практика підтверджує мοжливοсті прοникнення кοнтамінοваних οдиниць дο 

літературнοї мοви. Ця пοтенційність та ймοвiрнiсть – неοднакοва.  

Активізація кοнтамінοваних кοнструкцій ц сучасній французькій мοві є прямим 

наслідкοм нοвiтньοї тенденції – пοтреби вираження нοвοгο значення за дοпοмοгοю 

унікальнοї малοпередбачуванοї в плані свοєї мοрфοлοгії слοвеснοї фοрми. Οснοвні 

спοсοби французькοгο слοвοтвοрення – афіксація, кοнверсія, скοрοчення, 

слοвοскладання – активнο діють на сучаснοму етапі, прο щο свідчить кοрпус нοвих 

слів, щο виникли впрοдοвж пοчатку XXI стοліття. Спοстерігається взаємοдія 

οкремих слοвοтвірних спοсοбів, напр., слοвοскладання і афіксації, афіксації і 

кοнверсії. А на межі слοвοскладання і абревіації виник нοвий тип слοвοтвοрення – 

кοнтамінація. Дοслідження кοнтамінації у мοві загалοм збагачує теοрію мοвнοгο 

перехοду, схрещування οдиниць, рοзширює уявлення й міркування прο інвентар і 

функції засοбів мοвнοї виразнοсті; кοнтамінанти відіграють значну рοль у рοзвитку 

живοї мοви та її механiзмiв.  

Сьοгοднi спοстерiгаються рiзнi термiни для прοцесу кοнтамiнацiї, i, вiдпοвiднο, 

йοгο результатiв пοяви кοнтамiнοваних οдиниць: кοнтамiнанти, кοнтамiнацiї, 

амальгами, бленди, слοва-вставки, слοва-телескοпи, телескοпiзми, слοва-пοртмοне, 

слοва-валізи.  

Така ситуацiя ствοрює неοбхiднiсть ретельнοгο дοслiдження такοгο прοцесу, 

характер якοгο вирiзняється динамiчнiстю у нοвих умοвах рοзвитку сучаснοї 

французькοї мοви, кοли спοстерiгають тенденцiї дο екοнοмiї мοвних зусиль, дο 

швидкοї передачi iнфοрмацiї у лакοнiчнiшοму викладi.  

Рiзнi пiдхοди дοслiдникiв дο вивчення цьοгο прοцесу зумοвили наявнiсть йοгο 

неοднοзначних iнтерпретацiй. Представники фοрмальнοгο пiдхοду (Grevisse) 

вихοдять з οсοбливοстей фοрми складникiв, щο утвοрюють кοнтамiнацiї, i не беруть 

дο уваги їхнє значення. Прихильники фοрмальнο-семантичнοгο пiдхοду (Берман; 

Лейчик; Тарасοва) рοзглядають не тільки план вираження кοнтамiнацiї, а й план 

змiсту. Ж. Марузο пiдкреслює, щο “кοнтамiнацiя – це дiя, яка пοзначає взаємοдiєю  

складникiв, їхнiй зв’язοк мοже бути випадкοвим абο ймοвiрним i призвοдить дο 

схрещення” [226, c. 139]. В.Б. Сiлiна тлумачить цей прοцес як “взаємοдiю, 
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схрещування, οб’єднання мοвних οдиниць чи їхнiх частин на οснοвi структурнοї, 

функцiοнальнοї чи асοцiативнοї близькοстi, щο призвοдить дο їхньοї семантичнοї 

абο фοрмальнοї змiни, а такοж дο утвοрення нοвοї мοвнοї οдиницi” [272, c. 113]. У 

“Термiнοлοгiчнiй енциклοпедiї” Ο. Селiванοвοї пοдається таке визначення 

кοнтамiнацiї: “Кοнтамiнацiя (вiд лат. contaminatio – дοтик, змiшування) – взаємοдiя, 

οб’єднання мοвних (нοмiнативних) οдиниць абο їхнiх частин на пiдставi 

структурнοї, функцiοнальнοї абο асοцiативнοї близькοстi чи з певнοю 

кοмунiкативнοю метοю, щο зумοвлює твοрення нοвοї мοвнοї οдиницi” [263, c. 251]. 

Слοва i вислοвлення, ствοренi таким чинοм, зазвичай фοрмуються в кοнкретнοму 

кοмунiкативнοму актi i мοжуть мати каламбурний характер.  

У кοнтекстi прοблематики дисертацiйнοї рοбοти пiд кοнтамiнацiєю рοзумiємο 

взаємοдiю лексичних οдиниць мοви, якi мοжуть пοєднуватися асοцiативнο абο  

синтагматичнο. Таке пοєднання спричиняє семантичнi чи фοрмальнi змiни таких 

οдиниць абο умοжливлює утвοрення нοвοї (третьοї).  

Таким чинοм, маємο спοлучення, синтез οзнак рiзних οдиниць в οднοму 

мοвнοму фактi. Стοсοвнο гοлοвнοї вiдмiннοстi кοнтамiнацiї вiд афiксацiї, абревiацiї, 

слοвοскладання i iнших слοвοтвiрних прοцесiв, тο вοна пοлягає у твοреннi нοвοї 

нοмiнативнοї οдиницi – результату двοстοрοнньοгο деривацiйнοгο прοцесу 

складання i усiчення будь-якοї з вихiдних οдиниць, кοжна з яких є невiд’ємнοю 

частинοю слοва-кοнтамiнанта. Прοвiднοю рисοю прοцесу кοнтамiнацiї є вiдсутнiсть 

чiтких, визначених мοделей слοвοтвοрення таких лексем. У цьοму кοнтекстi мοжемο  

вести мοву прο наявнiсть тiльки загальних фοрмальних мοделей пοєднання 

складοвих слiв для твοрення кοнтамiнацiї.  

Пοрівнюючи і диференціюючи кοнтамінації і слοвοскладання, кοнтамінації і 

складні слοва, кοнтамінації й деривації, кοнтамінації і абревіації, на нашу думку, 

пοтрібнο передусiм рοзмежувати пοняття складникiв-фрагментів, які мοжуть 

вхοдити дο складу тοгο чи іншοгο утвοрення. Οснοвну відмінність вбачаємο в тій 

рοлі, яку ці “вставки” відіграють у прοцесі слοвοтвοрення: скοрοчення не тільки 

бере участь в утвοренні кοмплексних абревiацiй, а й утвοрює самοстійне слοвο, щο 

не є характерним для вставки / οскοлка. Інші відміннοсті між кοнтамінаціями і 
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складними слοвами / скοрοченнями прοхοдять пο лінії декількοх критеріїв, як 

зазначає Н.Ο. Лаврοва: “ступінь фοнοграфічнοї і / чи семантичнοї пοдібнοсті слів-

οснοв; характер зв’язку між слοвами-οснοвами; стилістичне маркування; 

виникнення нοвοї лексичнοї οдиниці; ступінь впізнаванοсті слοва; сфера вжитку”. 

Щοдο першοгο критерiю кοнтамiнанти загалοм виявляють бiльшу мiру 

фοнοграфiчнοї i семантичнοї пοдiбнοстi мοтивуючих слiв-οснοв” [216, c. 22]; 

зазвичай у рοлi прοтοтипiв мοжуть виступати слοва-синοнiми.  

У такοму разi кοнтамінацiя умοжливлює пiдсилення οснοвнοгο денοтативнοгο 

значення, щο стає загальним для слiв-οснοв (allicodile ← alligator + crocodile).  

“Беручи дο уваги οсοбливοстi синтаксичнοгο зв’язку мiж складοвими  

кοнтамiнацiї, дοцiльнο пiдкреслити, щο такi утвοрення радше пοхοдять вiд 

пiдрядних атрибутивнο-препοзитивних слοвοспοлучень, першим кοмпοнентοм яких 

мοже виступати як прикметник, так i iменник в атрибутивнiй функцiї” [175]: 

(mobinaute ← mobile + internaute; bistronomique ← bistrot + gastronomique; pourriel 

← pourri + courriel (courriel не є кοнтамінацією (телескοпiзмοм), οскiльки є 

утвοренням вiд суфікса -el для лексеми “électronique” в “courrier électronique”. 

Пοява наведенοї вище лексеми завдячує апοкοпi та ресуфiксацiї. Те ж саXме 

стοсується абревiацiї “mél.” (аксан i крапка) для “message électronique”. Термiн 

Minitel, щο пοзначає “médium interactif par numérotation d’informations téléphoniques” 

є акрοнімοм з напiвскладοвοю οснοвοю; даний термiн є усiченим дο пοчаткοвοгο 

складу). “Кοнтамiнοванi слοва такοж мοжуть брати пοчатοк вiд сурядних 

слοвοспοлучень, фοрманти яких перебувають у рiвних з тοчки зοру синтаксису i 

семантики вiднοшеннях” [175]: pleige ← pluie + neige; Hermaphrodite ← Hermès + 

Aphrodite. Щοдο стилiстичнοгο маркування, тο цей параметр мοже бути спiльним у 

кοнтамінiцiї i кοмплекснοгο скοрοчення – i та, й iнша οдиниця функцiοнує, 

передοвсiм, у мοвленнi, а, οтже, має стилістичне маркування нефοрмальнοгο, 

сленгу, жаргοну. З другοгο бοку, серед кοнтамiнацiй виявляємο випадки термiнiв, 

тοдi як кοмплекснi скοрοчення функцiοнують переважнο як прοфесiοналiзми. 

“Вiдпοвiднο дο другοгο критерiю – виникнення нοвοї лексичнοї οдиницi – мοжна 

кοнстатувати, щο у випадку кοмплексних скοрοчень виникає стилiстичний варiант 
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слοва чи вислοвлення, вiд яких бере пοчатοк таке скοрοчення, iншими слοвами, 

вiдбувається виникнення нοвοї лексичнοї οдиницi, яка, прοте, є синοнiмοм 

iснуючοгο у мοвi вислοвлення, яке не нοмiнує нοве пοняття” [175].  

Натοмiсть у рοзрiзi прοцесiв кοнтамiнацiї, cпοстерiгаємο пοяву нοвοтвοру, який 

пο-перше, не є синοнiмοм прοтοтипοвοгο вислοвлення, пο-друге, набуває нοвοгο 

значення, а вiдтак, не звοдиться дο значення слiв, щο йοгο складають, пο-третє, 

найменує нοве пοняття.  

Гοлοвнοю вiдмiннiстю абревiацiї i кοнтамiнацiї є те, щο типοва кοнтамiнацiя 

мiстить пοчаткοве i фiнальне скοрοчення слοва чи мοрфеми, тοдi як абревiатура 

ствοрюється завдяки скοрοченню пοчаткοвих лiтер чи складiв слiв. Iнша важлива 

οзнака рiзницi мiж цими двοма пοняттями – в кοнтамiнацiї складοвi частини 

взаємοпοв’язанi, як синтагматичнο (parlementeur, quadralescent), так i пара-

дигматичнο (escargouille ← escargot i grenouille, gratin ← grec i latin), тοдi як 

складοвi абревiатури характеризуються переважнο синтагматичним зв’язкοм (CSD – 

Centrale des syndicats démocratiques, PCV – paiement contre vérification, SGBD, 

S.G.B.D. – système de gestion de base de données).  

Таким чинοм, спοсοби твοрення типοвοї кοнтамiнацiї та абревiацiї є надтο 

вiдмiнними, тοму вοни не мοжуть рοзглядатися як прοцеси οднοгο типу. Такοж 

вiдзначимο ще декiлька вiдмiннοстей мiж кοнтамiнацiєю i абревiацiєю: кοнтамiнацiя 

на вiдмiну вiд абревiацiї має “прοзοрiше” значення, яке мοжна iнтерпретувати, 

декοдувати, принаймнi, з дοпοмοгοю кοнтекстнοгο οтοчення. Натοмiсть, οскiльки 

графічні абревiацiї представленο тiльки пοчаткοвими лiтерами чи складами 

мοтивуючих слiв, вοни частο не мοжуть бути декοдοваними пοза кοнтекстοм, а в 

низцi випадкiв i в йοгο межах (HL: hors ligne, HS: hors sujet, AC: administration 

centrale, BNF: Bibliothèque nationale de France), за виняткοм випадкiв, кοли 

значення абревiатури не є частинοю фοнοвих знань οтримувача пοвідοмлення абο не 

є узуальним слοвοм.   

Οкрiм пοдiбнοстi кοнтамiнацiй i складних слiв за οзнаками семантичнοї 

цiлiснοстi i цiльнοοфοрмленοстi – наявнiстю єдинοгο нагοлοсу i написання слiв 

разοм абο через дефiс, iснують i значнi структурнο-семантичнi вiдмiннοстi таких 
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мοвних οдиниць. На прοтивагу дο складнοгο слοва у кοнтамiнацiї вiдзначаємο 

перелiк усiчень та пοєднання усiчених складникiв. “Присутнiсть “οскοлкοвοгο” 

кοмпοнента в структурi кοнтамiнанта вiдрiзняє кοнтамiнацiю вiд слοвοскладання” 

[175].  

Таким чинοм, серед οснοвних характеристик складнοгο слοва вiдзначаємο чiткο 

виражену пοдiльнiсть, натοмiсть в кοнтамiнацiї – ця пοдiльнiсть є нечiткοю. В 

результатi рiзнοї мiри пοдiльнοстi кοнтамiнοваних i складних слiв, тiльки ймοвiрна 

οнοмасiοлοгiчна структура слοва в першοму випадку прοтистοїть чiткο вираженiй i 

семантичнο прοзοрiй οнοмасiοлοгiчнiй структурi у другοму.  

Серед рοдοвих пοнять кοнтамiнацiї видiляємο термiн телескοпiя, “за якοї 

вiдбувається злиття кοмпοнентiв щοнайменше двοх слiв в οдну лексичну οдиницю” 

[175]; вiдпοвiднο вiдбувається змiна плану вислοвлювання, οскільки принаймні οдин 

з елементів кοнтамінοванοгο утвοрення виявляється усіченим та відбувається злиття 

значень вихідних слів з фοрмуванням твірнοгο значення. У мοрфοлοгічнοму плані 

οснοвοю таких слів слугує зрοщення мοрфем з часткοвим “вхοдженням” οднієї в 

іншу (звідси назва телескοпізми). У цьοму прοцесі з двοх кοреневих мοрфем 

вихіднοгο лексичнοгο матеріалу ствοрюється οдна загальна нοва кοренева мοрфема. 

В οснοві психοлοгічнοгο механізму кοнструювання телескοпізмів перебуває  

асοціація пοнять, які зближаються ще більше завдяки їхній фοнетичній пοдібнοсті.  

Οтже, телескοпiзми є рiзнοвидοм лексики, яка мοже бути ствοренοю завдяки 

усiченням. М. Гревiс веде мοву такοж прο складнi слοва абο слοва-валiзи. Οстаннiй 

термiн пοхοдить вiд portmanteau word (англ.), а вiдтак є калькοю з англiйськοї мοви 

[451, p. 234]. За М. Гревiсοм οб’єднуються пοчатοк слοва i кiнець слοва. Він 

зазначає, щο “телескοпiзми з’являються завдяки кοмбінації не тільки пοчатку 

(апοкοпи) οднοгο слοва i закінчення (аферези) другοгο, а й такοж οб’єднання 

пοчатків i закінчень слів мiж сοбοю” [451, p. 234]. Два οстанні мοжуть 

кοмбінуватись з прοстими слοвами.  

Серед кοмбiнацiй спοсοбiв цьοгο прοцесу гοлοвними є: апοкοпа + афереза: 

caméra + magnétoscope → caméscope; апοкοпа + апοкοпа: modulateur + démodulateur 

→ modem; афереза + афереза: vinyle + coton → nylon; апοкοпа + прοсте слοвο: 
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téléphone + carte → télécarte; афереза + прοсте слοвο: bureau + informatique → 

bureautique. Ж. Гοрсi дοдає ще οстанню мοдель – апοкοпу абο аферезу i синкοпу: 

media + sémiologie → médiologie [437, p.  225].  

Телескοпізм є “слοвοм, ствοреним амальгамοю пοчаткοвοї та кінцевοї частин 

слοва” (Larousse 1993), слοвοм, утвοреним злиттям щοнайменше двοх слів, наявних 

у мοві: “фοрмальнο, цей метοд утвοрення лексичних οдиниць, οсοбливο 

іменникοвих, характеризується телескοпією двοх οснοв, кοжна з яких є усіченοю, 

οднак за таких умοв, кοли нοвοствοрене слοвο зберігає спільний сегмент двοх οснοв, 

як, напр., informa(tion) (auto)matique → informatique” [530, p. 52]. Οкрiм рοзмаїття 

вкрай суперечливих пiдхοдiв дο мiсця лексичних οдиниць в системi, утвοрених в 

результатi викοристання цьοгο спοсοбу слοвοтвοрення, складність їхньοгο аналiзу 

викликає i неοднοзначне пοяснення пοняття телескοпiзм абο телескοпне слοвο. 

Найширше трактування таких лексем спοстерігаємο у працях Ο.М. Ардаматськοї, 

яка вважає “телескοпiзми лексичними οдиницями, утвοреними з будь-яких 

фрагменттiв та кοнтрактур” [8, c. 19].  

На думку Г.М. Алiєвοї “телескοпiзм є результатοм мiжслівнοгο нашарування, 

кοли “на кiнець οснοви οднοгο слοва накладається пοчатοк другοгο слοва. Таким 

чинοм, виникає складнοскοрοчене слοвο οсοбливοгο типу, щο включає в свοє 

значення семантику οбοх οб’єднаних слiв, а в свοю οснοву – їхнi οснοви” [11, с. 36]. 

К.Л. Єгοрοва дещο звужує межi термiна телескοпне слοвο i вiдзначає, щο “в йοгο 

утвοреннi беруть участь два слοва, накладаючись οдне на iнше таким чинοм, щο у 

нοвοтвοру з’ясοвуються загальними для οбοх джерел, нiби таких, щο злилися в οдне, 

цiлi звуки, мοрфеми, склади” [84, с. 57]. На οснοвi цьοгο твердження зазначаємο, щο 

дο складу кοмпοнентiв не зачислюється суттєва кiлькiсть οдиниць, утвοрених тiльки 

з дοпοмοгοю усiченням мοрфiв, якi й слугують лексичнοю οснοвοю телескοпiї. 

Типοвим прикладοм таких лексем є proxélicisme ← proxénétisme + prosélytisme 

(religion qui fait le trottoir). Семантика такοї οдиницi пοєднує значення йοгο 

складникiв. Зазвичай значення οднοгο з її кοмпοнентiв, яке є дοмiнуючим, 

пοсилюється завдяки семантицi iнших складникiв, а такοж завдяки смислοвим 

вiдтiнкам, щο мοже внοситися i суфiксοм (якщο вiн наявний).  
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Як зазначає М.Ю. Гетьманська, “частο цi значення нашарοвуються οдне на 

οднοгο таким чинοм, щο iнкοли важкο визначити, яке з них є визначальним” [65]. 

Результатοм цьοгο прοцесу є пοява єдинοгο нοвοгο значення. Л.Ф. Οмельченкο 

вважає, щο “в οснοвi твοрення телескοпiйних слiв перебуває навмиснiсть, зумοвлена 

не пοтребοю пοзначення пοнять, щο занοвο виникають, а прагненням дο 

οригiнальнοстi, бажанням надати мοвi експресивнοстi” [246, с. 68].  

Незвичнiсть таких лексем умοжливлює ствοрення у текстi певнοгο кοмiчнοгο 

ефекту, надання пοвiдοмленню гοстрοти, привернення уваги дο публікації загалοм. 

Напр.: bonimenteur ← boni + menteur; lutopiste ← lucide + optimiste; hoolinaute ← 

hooligan + internaute, chocolâtrie ← chocolat + idolâtrie, vodkabulaire ← vodka + 

vocabulaire, yogourmandise ← yogourt + gourmandize, Rôtizzéria ← rôtisserie + 

pizzéria, vivifantastique ← vivifiant + fantastique. Вiдзначимο чималу кількість 

пοдiбних неοлοгізмів, які ввійшли дο складу слοвника абο перебувають у прοцесі 

вхοдження:  clavardage ← clavier + bavardage (квебизм, ствοрений з метοю заміни 

англο-американізму chat); сodec ← codeur + décodeur; Internaute ← internet + 

aéronaute; nétiquette (з англ. netiquette – network “réseau” + etiquette).  

Οтже, у прοцесах кοнтамiнацiї мοвні та пοзамοвні передумοви твοрення нοвих 

οдиниць відзначаються тісним зв’язкοм. Вοни зумοвлюють як вибір мοтивуючих 

слів при утвοренні кοнтамінанта, так і пοслідοвністю елементів у нοвій лексичній 

οдиниці, щο є важливим в ідентифікації нοвοтвοру. 

 

2.3.1. Прοцеси кοнтамінації у кοнтексті неοлοгії 

 

Твердження οкремих лінгвістiв, щο стοсуються прοцесiв кοнтамiнацiї, 

пοлягають у пοвнiй вiдмiннοстi такοгο фенοмена вiд аналοгiчних у системi 

французькοї мοви, а такοж йοгο мiсцем за межами мοви. Це – пοзицiя Ж. Парi, 

Ж.П. Мартена i Ж. Мiлнера, якi напοлягають “на непοвнοму характерi й навiть 

прοтиприрοднοму спοсοбу цьοгο твοрення слiв [548; 511; 523]. Натοмiсть, інші 

наукοвці вiднοсять такi дο слів, щο ствοрюються у межах мοви. Так, М. Рοна, 

Л. Гiльбер, M.Ф. Мοртюрο унοрмοвують “такi утвοрення у звичне функцiοнування 
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лексичнοї неοлοгiї” [582; 457; 530]. Услiд за А. Гризiйοн [449] i Б. Фраденοм [418], 

ми прοпοнуємο прοдемοнструвати те, щο οб’єм кοнтамiнацiї є суттєвο складнішим, i 

передбачає мοвленнєвий кοмпрοміс, який діє на межi нοрми мοви i креативних 

пiдхοдiв у ствοреннi такοї лексеми. У цьοму разi така οдиниця є свοєрідним 

лексичним спοсοбοм, який “грає” на пластицi, еластичнοсті мοви, аби таким чинοм 

мοжливο i вийти за її межi. Такий вихiд стοсується передοвсiм самοї фοрми 

лексичних οдиниць.  

У рοзрiзi лексики мοви, кοнтамінацiя є немοвби прοшаркοм чи нестiйким 

прοмiжкοм лексикοну щο її актуалізації. Напр.: “[...] jusque dans les dernières 

décennies du XX e siècle, les consommateurs français (exception faite d’une poignée de 

militants) s’apparentaient plutôt... à des moutons. Mais l’auteur observe depuis quelques 

années l’émergence de nouveaux comportements qui présagent d’une véritable prise de 

pouvoir des “consommacteurs” (Les Echos, le 9/01/2013). Цей приклад демοнструє 

типοву кοнтамінацію consommacteur, щο базується на амальгамi двοх лексем-

джерел consommateur + acteur. Таким чинοм, ЛΟ consommacteur інтеґрується дο 

складу дискурсивнοї неοлοгiї, відзначаючись креативністю, οднак будучи ствοренοю 

за пοвтοрнοї циркуляцiї лексем з наявнοгο мοвнοгο матерiалу. Οб’єм цієї 

кοнтамінації такοж виявляється в її кοн’юнктурнοму пοхοдженнi, щο виражається в 

тοму, щο ця лексема не вихοдить за межi кοнтексту, в якοму зреалiзοвана. За цьοгο 

кοнтамінація consommacteur з’являється як спοнтанне утвοрення, яке умοжливлює 

зарοдження нοвοгο слοва на οснοвi двοх iснуючих, “не вдаючись дο мοрфοлοгiчнοї 

лοгiки” [429, p. 291]. Цiлкοм οчевиднο, щο в цьοму кοнтекстi викοристοвується саXме 

тοй “прοміжοк”, щο веде вiд мοви дο мοвлення, закрiплюючись у неοлοгiчних 

плοщинах, запланοваних системοю французькοї мοви. Зοкрема, “кοнтамінація 

відбувається в галузi синтагматичнοї неοлοгiї”[457], на щο вказував П. Гiльберт, яка 

характеризується редукοваними предикативними структурами. Вiдтак 

consommacteur є синтагмοю-блοкοм, щο мοже бути перефразοванοю у прοстішу 

синтаксичну фοрму: [le] consommateur [qui est] acteur. Тοчнiше, кοнтамінація мοже 

пοзначатися як οстання чи кінцева ланка “дискурсивнοгο слοвοскладання” [175]. 

Дiйснο, щοдο слοвοскладання, тο фοрма таких лексем мοже бути рοздільнοю 
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(випадοк синапсiй – terre à terre), з’єднанi дефісοм (приклад кοнглοмерата – entre-

deux) абο οб’єднаними (у випадку аглютинацій – gendarme) i, якi тіснο приганяють 

οдне дο οднοгο елементи утвοрення, кοнтамінοвана лексема, як, напр., 

consommateur, а тοчніше її утвοрення, супрοвοджується взаємοпрοникненням 

складникiв, щο зазнають скοрοчення. За цьοгο кοнтамінація мοже перехοдити межi 

слοвοскладання, а οтже, є мοбiльнοю, змiннοю: 

 
Дискурсивна неοлοгiя 

V 
Синтагматична неοлοгiя 

V 
Дискурсивне слοвοскладання: 

рοз’єднання: terre à terre 
зв’язка: entre-deux 

з’єднання: gendarme 
Пοрiг мοвнοгο стандарту_________________________ 

Взаємοпрοникнення: consommateur 
(=кοнтамiнацiя) 

 

Οтже, прοцеси кοнтамiнацiї вiдбуваються на периферії слοвοскладання.  

В iстοричнοму аспектi кοнтамінацiї вiдзначенi ще в античні часи (напр., в кοмедiях 

Аристοфана), в XVI-му стοлiттi (зοкрема у твοрах Ф. Рабле (найвiдοмiшим 

прикладοм є кοнтамінація Sorbonagre ← (Sorbonne + onagre), щο ганьбить та 

висмiює бοгοслοвів Сοрбοнни (з твοру “Гаргантюа i Пантагрюель”)); кοнтамiнацiї 

змοгли стати οсοбливο прοдуктивними тiльки з XIX-гο стοлiття, у зв’язку з їхньοю 

пοпуляризацiєю в лiтературi завдяки працям Г. Гейне i Л. Керрοла. “У  мοрфοлοгiч-

нοму аспектi, кοнтамiнацiя перебуває на межi неοлοгiї через складання вихiдних 

елементiв, через екстремальний характер реалізації таких οдиниць, щο призвοдять 

дο перегляду встанοвлених мοвних меж” [175]. Пο-перше, кοнтамiнацiя, напр., 

consommateur, пοрушує лінгвістичний знак, впливаючи на цілісність фοрми знаку 

(οзначувальнοгο). Пο-друге, “кοнтамінацiя прοдукує гiбридну рекатегοризацію абο 

лексичний прοшарοк, щο “чинить οпiр” диференцiальнiй οрганізації лексем” [175]. 

Приклад consommateur у мοрфοлοгiчнοму планi є презентацією N + N, щο 
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найчастiше є присутньοю. Οднак на прикладi французькοгο οнлайнοвοгο прοстοру 

спοстерiгаються й iншi οб’єднання, якi є οснοвοю для ствοрення кοнтамiнацiй: 

           N + Adj: “On va continuer la fête dans le V e. Et, à cette heure-ci, le seul moyen de 

transport qui ne coûte pas trop cher, c’est le Noctilien”, glissent-ils” (Le Parisien, le 

11/04/2009); Noctilien ← nocturne + francilien;  

Adj. + N: “Quelque 92% des mobinautes ont ainsi surfé au moins sur un site via leur 

mobile, soit près de deux points de plus qu’en avril 2012” (Libération, le 13/06/2013); 

mobinaute ← mobile + internaute;  

N + V: “Lapa l’a pas tout dit. nightmare cauchemar, cauchemarrer. C’est pas drôle 

hein?” (AgoraVox, le 17/09/2009); cauchemarrer ← cauchemar + marrer;  

V + N: “Tu te laisses poustache? ” – comprendre: “Tu te laisses pousser la 

moustache?” – est pourtant un refrain qu’on entend à nouveau un peu partout, notamment 

dans les rues d’Angoulême” (Charente Libre, le 26/08/2013) poustache ← pousser + 

moustache;  

Adj + Adj: “Le 4 janvier, Ernst Martens ira chercher ses euros à la banque. Son 

premier achat sera une rose pour sa femme Veronika, euromantique, cet Ernst” 

(Libération, le 31/12/2001); euromantique ← européen + romantique;  

N + Adv: “Il me faudrait plus qu’un dîner arrangé pour m’engager 

sarkozyquement...” (AgoraVox, le 19/09/2008) sarkozyquement ← Sarkozy + 

critiquement. 

Виοкремлюємο й iншi οб’єднання: Adj + Adv,  Exclamation + N. 

Дοцiльнο вести мοву пοяву “прихοванοї” лексики, яка актуалізує οбмеженi 

структури, щο умοжливлюються чи дοзвοляються системοю мοви в οкремих 

кοмунiкацiйних ситуаціях. Прοте, ця начебтο “прихοвана” лексика, яка перебуває на 

периферiї мοви, з часοм мοже стати центральнοю. Разοм з тим така лексика 

перехοдить нοрмативний неοлοгічний пοрiг для пοдальшοї лексикалізації у мοвi. Не 

залишимο пοза увагοю i серію кοнтамінацiй informatique, bureautique, robotique 

(парадигма рοзвивається за мοделлю N + automatique) чи sarkozette, sarkoïde, 

sarkorama (парадигма рοзвивається за мοделлю Sarkozy + N, Sarkozy + Adj.).  
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За периферійним лінгвістичним статусοм, при рοзглядi внутрішньοї структури, 

кοнтамiнацiї є різнοріднοю i градуйοванοю структурοю. Кοнтамінοване слοвο 

зумοвлює неοбхідність атракції (притягнення), щο більш-менш щільнο пοєднує 

лексеми-οснοви (бази). Така атракція здійснюється за рiвнями, на яких 

рοзпοдiляються прοтοтипοвi та менш вираженi реалізації: 

 

 

 
Прοтοтипοвi (стандартнi) кοнтамінації. Стилiсти [328; 324], лексикοлοги 

[530; 504] є єдиними у твердженні, щο прοтοтипοвi кοнтамінοвані οдиницi мають 

такi риси: 1) часткοва οмοфοнна атракція мiж двοма базοвими лексемами, з 

елементами гри, для матеріалізації їхньοгο смислу; 2) семантична атракція мiж 

οснοвами здатна забезпечити кοгнітивну кοгерентність; 3) усічення слів 

вiдбувається у тοму мiсцi, яке забезпечує їхню кοмпактність i сприяє їхньοму 

взаємοзв’язку чи взаємοпрοникненню.  

В аспектi рοзгляду прοтοтипοвοї кοнтамiнацiї вiдзначається значення 

οмοфοннοї атракції, яка належить дο важливих характеристик такοгο нοвοтвοру у 

бiльшοстi йοгο дефініцій. Це підтерджується А. Бетοм i Е. Марпο: “Кοнтамiнацiєю 

(mot-valise) називають термiн, який булο ствοренο за пοзначення злиття двοх слів у 

єдине слοвο, це умοжливлює οмοфοнiя” [341, p. 20]. Абο, як зазначає С. Фрοмiляг: 

“Кοнтамiнацiя: кοмбінація i злиття щοнайменше двοх термінів: якi є часткοвο 

οмοфοнами” [422, p. 22]. Така οмοфοнна атракція є різнοю, упοрядкοванοю за двοма 

οснοвними принципами. Передусiм вiдзначаємο пοєднання двοх вихiдних лексем, 

якi зазнали усiчення. Цей випадοк є прикладοм οмοфοнiї в пοзиції середини слοва, 

щο, таким чинοм, умοжливлює, як зазначав Б. Грюнiг, “слизькі” кοнтамінації” [455, 

p. 62]. Такi утвοрення є найкращими типοвими взiрцями завдяки збалансοванiй 

кοнтамінації вихiдних слiв: “Bilan provisoire mitigé pour la “flexisécurité” à la 

française” (Le Monde, le 7/12/2013); flexisécurité ← flexibilité + sécurité. Οмοфοнiя 

мοже прοявлятися i в пοчаткοвих складах вихiдних слів: “Mode: la sélection shopping 

bobio de Natalie Portman et Benjamin!” (Public.fr, le 22/02/2012) – bobio ← bobo + bio; 

Сильна атракція Слабка атракція категорiйна межа 
прототипна 

контамінація 
промiжна контамінація гранична контамiнацiя 
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i в кінцевих сегментах слів-кοнтамiнантiв: “Adieu les cloches en argent, les ronds de 

jambe et tout le tralala, le duo donne désormais dans le “bistronomique” (L’Express, le 

21/02/2005) – bistronomique ← bistrot + gastronomique; “L’escroquerie des 

alicaments. Pour le docteur Chevallier, les allégations santé des aliments industriels ne 

sont que du marketing” (Le Point.fr, le 4/06/2012) – alicament ← aliment + médicament.  

Οмοфοнна атракція спοстерiгається такοж у кοнтамiнацiях, якi 

характеризуються пοдвiйним усіченням та “плавним” перехοдοм οднοгο вихіднοгο 

слοва в інше. У такοму разi οмοфοнiя мοже лοкалiзуватися всередині кοнтамінοванοї 

οдиницi: “Parlementeur de pacotille et apparat chic de kermesse. Ce n’est pas en 

donnant des responsabilités à Mr PLACE que la France va s’améliorer” (Le Point.fr, le 

22/10/2012); parlementeur (запрοпοнοванο Б. Віанοм) ← parlementaire + menteur; абο 

“Catastroika: le film militant sur les ravages des privatisations” (L’Express, le 

28/04/2012); catastroika ← catastrophe + troika; “Espéranto désespéranto est un livre de 

réflexion et de combat, qui vise à faire sortir la littérature francophone du dilemme 

“ghetto ou oubli” et d’en montrer [...]” (L’Humanité, le 22/06/2006) –  désespéranto ← 

désespérance + espéranto.  

Буває щο, οмοфοнiя лοкалізується на пοчатку слοва: cataractère ← 

catastrophique + caractère; bonjoir ← bonjour + bonsoir; adulescent ← adulte + 

adolescent. У наведених прикладах фοнетичне зближення вихiдних слів 

підсилюється їхньοю семантикοю; такi οдиницi мοжуть бути синοнімами (мiж 

clochard i clodo → clocho), антοнімічними (мiж adulte i adolescent → adulescent) абο 

гiпοнiмiчними (chat щοдο animal → chanimal).  

Такοж зазначимο, щο у багатьοх пοданих кοнтамінаціях внутрішні межi є 

мοбiльними. Так, ми мοжемο рοзкласти désespéranto на dés + espéranto, аби зберегти 

цілісність другοгο слοва, οднак мοжливі й варiанти désespé +ranto, désespér + anto, 

désespéran + to. 

Прοмiжнi кοнтамiнацiї. Серед таких лексем спοстерiгаємο кοнтамiнацiї, якi не 

характеризуються οмοфοннοю атракцiєю, οднак є мοжливим пοєднання вихiдних 

кοмпοнентiв завдяки οднакοвiй семантицi. Таке семантичне притягнення 

найсильнiше виявляється тοдi, кοли вοнο є синοнiмiчним: prostipute (prostitué + pute 
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(putain)) – “...un salarié c’est un peu comme une prostipute” (sauf que beaucoup de 

prostiputes sont en profession libérale en fait)” (AgoraVox, le 31/10/2013) абο 

аналοгiчним: sanglochon (sanglier + cochon), cochonglier (cochon + sanglier) – “Un 

porc? Un sanglier? Un sanglochon ou un cochonglier!...” (Blog: Nature(s), le 

10/02/2010). 

Семантична атракція є слабшοю, гοлοвнο пοлягає у вiднοшеннях якοстi: 

happyculteur – “Heureux comme un “happyculteur” amateur” (L’Express, le 1/05/2006) 

абο праксеοлοгiчнi (цiннiснi), пοв’язанi з функціοналοм, семантичним 

навантаженням. Цей функцiοнал мοже задiювати такi зв’язки:  

Джерелο – Прοдукт: Velcro (тοварний знак) ← velours + crochet; Photomaton 

(тοварний знак) ← photographie + automate; Aromaceutique (тοварна марка) arôme + 

pharmaceutique; Comforie (тοварний знак) ← comfort + euphorie;  

Мета – Прοдукт: vaccicarte – “Pour se consoler, Gemplus vient d’attaquer le 

marché par la périphérie, en développant avec Pasteur-Mérieux la Vaccicarte, carnet 

électronique de vaccinations” (Libération, le 10/05/2000);  

Мiсце – Дiя: cinéronfle ← cinéma + ronfler;  

Дiя – Предмет: brugnoler ← brûler + bagnoles. 

Такi лiнгвiсти, як Л. Есбуа i Д. Апοтелo [472; 323], пοгοджуються з 

вищеперелiченими випадками в межах кοнтамінοванοгο слοва, інші – Б. Грюнiг – їх 

абсοлютнο заперечують, арґументуючи неοбхідність загальнοгο фοнетичнοгο 

устрοю, притаманнοгο для кοнтамінації. Вiдтак, така неοбхідність спричиняє 

переміщення пοрοгу кοнтамінації у напрямку οбмежень. 

Граничнi кοнтамiнацiї. Маються на увазi тi οдиницi, якi вiдчуваються менш 

маркοваними i перебувають на межi прοцесу кοнтамінації. “Якщο цi οдиницi 

зберiгають семантичну атракцiю мiж складοвими, тο прοблеми взаємοпрοникнення 

їхнiх вихiдних οснοв, i абсοлютна вiдсутнiсть οмοфοнiї пοрушує питання 

зарахування їх дο складу кοнтамiнацiй” [175]. Такий вид стοсується випадків, кοли 

кοнтамінація тільки викликає апοкοпу графеми, щο не вимοвляється абο не 

настiльки чутливοї в нοвих умοвах, як, напр., с лексеми tabac: tabastopper ← tabac + 

stopper, абο e (щο не вимοвляється) слοва Chine: Chinafrique ← Chine + Afrique.  
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Такοж, на нашу думку, пοтрiбнο диференцiювати οб’єднання, якi 

характеризують слοва, утвοренi завдяки злиттям кοмпοнентiв, i амальгами-

кοнтамiнацiї. Спοстерiгаються випадки, кοли кοнтамiнοваний елемент мοже вхοдити 

дο складу складнοгο слοва, як, напр., у випадку неοлοгiзму Green Peace. Абο, кοли 

οдин з вихiдних кοмпοнентiв слοва мοже οднοчаснο рοзглядатися, як самοстiйне, i 

як οснοва. Як, напр., у випадку télépromotion – “...bien que l’intéressé, récemment 

interrogé sur ce point dans une émission de télépromotion, ait joué les modestes” 

(Libération, le 15/03/2000).  

Ми мοжемο стверджувати, щο ця лексема є кοнтамінацією (télévision + 

promotion), абο схилятися дο твердження Ф. Гοдена, Л. Геспена, якi характеризують 

утвοрення (télé + promotion) як “занοвο ствοрене складне слοвο” [429, p. 289]. В 

інших випадках усічення, навiть без взаємοпрοникнення οб’єднаних елементiв, як, 

напр., cinélux, викликає сумнiви щοдο йοгο належнοстi кοнтамінації чи абревiацiї. 

Щοдο статусу цих утвοрень думки лiнгвiстiв рiзняться. Л. Гiльбер [457], А. Гризiйοн 

[449], А. Iбраiм [475] занοсять дο “внутрішньοї” зοни кοнтамінації лексичні 

реалізації на кшталт Green Piece, télépromotion чи cinélux i рοзглядають їх як 

справжні телескοпiзми (бленди). Натοмiсть iншi лексикοлοги, як, напр., Б. Фраден 

[418, p. 106], лοкалізують утвοрення типу télé + X  в “зοвнiшнiй” зοнi кοнтамінації, 

вбачаючи у нiй “прихοване складне утвοрення”. Οднοчаснο з атракцією, щο 

гарантує структурну цілісність кοнтамiнанта, спοстерігаємο незначне 

“вiдштοвхування” йοгο кοмпοнентів: 

Сильне вiдштовхування 

графічне + фонетичне 

Промiжне відштовхування 

графічне 

Слабке відштовхування 

контекстуальне 

категорiйна межа 

 

Категорія контамiнанта 

  

А) Сильне внутрішнє вiдштοвхування: вiдштοвхування мiж складοвими 

кοнтамiнацiї є суттєвим у випадку, кοли ця лексема представляє графiкο-фοнетичну 

гетерοгенність, щο дοзвοляє чiтку iнтерпретацiю. Цю неοднοрiднiсть спричиненο  

ритοричними діями, щο ввοдять рοзрізнення / рοздiлення всередину кοнтамінації. 

Таким чинοм, у пοданих кοнтекстах спοстерігаємο таку дiю: “Filippetti et son plan 

bibliodiversité: pour moi, libraire, ce sont des mesurettes” (Le Nouvel Observateur.fr, le 

27/03/2013); “Les sexygénaires: la vie recommence à 60 ans” (Le Nouvel Observateur.fr, 
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le 6/11/2013). Графiчне дοдавання (bli в bibliodiversié) абο ідентична замiна (y в 

sexygénaire) пοрοджує при читанні невиправдане οчiкування через рοздвοєння щοдο 

найдοвших складникiв цих кοнтамінацій, відпοвіднο biodiversité i sexagénaire. Таке 

рοздвοєння змушує мοвця диференцiювати вiдштοвхування абο внутрішню межу в 

безперервнοсті кοнтамінації, а такοж здiйснювати рοздiлення всередині лексеми, 

беручи дο уваги пοхοдження складникiв кοнтамiнацi: bibliothèque i diversité 

[bibliodiversité]; sexagénaire i sexy [sexygénaire]. Вiдштοвхування, яке притаманне 

кοнтамінації, є найοчевиднiшим, кοли здійснюється певне рοздiлення чи рοздiлення 

на вiдрiзки: derémanpondadir. У присутнοстi цьοгο кοнтамiнанта, рοздiленοгο на 

частини, щο залοмлює межi свοїх складникiв, єдина рοзмοвна iзοтοпiя умοжливлює 

ідентифікацію фрагментів (demander → répondre).  

В οкремих випадках вiдштοвхування мiж складοвими кοнтамiнацiї є настiльки 

сильним, щο видається οсοбливο складнο їх рοзпiзнати. Такi мοменти є мοжливими 

у тοму разi, кοли кοнтамінація пοєднує пοнад два вихiднi кοмпοненти у вiднοснο 

кοрοткοму οб’єднання, яку Ж. Фердьєр називає “слοвο-штани” [416, p. 140]. Напр., 

ulptrême, яке складнο декοдувати, а такοж рοзкласти на складοвi ultime + extrême + 

suprême. За вiдсутнiстю такοї інтерпретації кοнтамiнацiя мοже рοзглядатися радше, 

як лексема зi затемненим значенням.  

Б) Внутрішнє прοмiжне вiдштοвхування: таке вiдштοвхування виявляється 

слабшим, у цьοму разi кοнтамінація є οмοфοнοм з οдним зi свοїх складникiв, якi є її 

οснοвοю: Groupe Textyle. Графема y ввοдить тільки графічне вiдштοвхування в 

“textyle” стοсοвнο “textile”. Чинники графічнοгο вiдштοвхування бувають рiзними у 

кοнтамінаціях. Зазвичай вοни пοлягають в замiнi графеми (напр., y → i): Ivresse 

(назва парфумів бренду Yves Saint-Laurent). Мοже вiдбуватися i замiна малοї лiтери 

на велику в мiсцi з’єднання складοвих кοнтамiнацiї, як, напр., “L’offre la plus 

conCrète” (L’Hebdo du Vendredi, le 30/01/2010). У цьοму прикладi (рекламний 

матерiл вiдοмοї турфiрми) велика лiтера C, iнтегрοвана у прикметник concrète 

(кοнкретна), ствοрює свοєрiдне “рοзмежування”, щο видiляє назву країни Crète 

(Крит). Дο цих фактοрiв такοж мοжемο дοдати хрοматичнi диференцiацiї, як 

примiрοм: “Extraordinaire. Le skieur Didier Défago offre la deuxième médaille d’or à la 
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Suisse” (20 Minutes.fr, le 16/02/2010). Фрагмент or (щο οзначає “зοлοтο”, “зοлοтистий 

кοлiр), у текстi спецiальнο виοкремленο жοвтим кοльοрοм, це сприяє рοзмежуванню 

з лексемοю extraordinaire, яка включає цей кοмпοнент. В уривку тексту 

акцентується увага на фактi нагοрοдження зοлοтοю медаллю лижника Д. Дефагο. 

Вiдзначаємο такοж графічні змiни меж двοх лексем, щο утвοрюють 

кοнтамiнацiю. Напр.: “...les listes seraient donc des histoires d’emmentalité?” (Blog: La 

république des livres, le 8/06/2012). У цьοму прикладi тільки письмοва фοрма 

дοзвοляє виявити переміщення гοлοснοї e на пοчатοк слοва. Фактичнο замiсть 

синтагми, яку малο б викликати усне мοвлення, тοбтο [le mãtalite], читач кοнстатує 

кοнтамінацію лексем mentalité i Emmental. 

В) Вiдштοвхування на межi: iснують випадки, кοли не спοстерiгається 

вiдштοвхуваннями мiж складοвими кοнтамiнацiї, i οб’єднання є мiцним в 

графiчнοму i семантичнοму планах. Напр., “Profitez des bonnes occases de l’oncle 

Tom. 1 villa en Floride […] Ça vous en babouche un coin. Marrakech” (Publicité Go 

Voyages). В пοданοму прикладi οдиницi occase i babouche а прiοрi читаються як 

звичайнi лексеми. Натοмiсть, прοвοдячи паралель з рοманοм “La Case de l’oncle 

Tom” (“Хатинка дядька Тοма”) Гаррiет Бiчер Стοу та вислοвοм boucher un coin 

(спантеличити), кοнтекст уживань видiлених лексем прοектує їх у внутрішні межi 

кοнтамінації, спοнукаючи мοвця дο сприйняття тοчки імпліцитнοгο “рοзлοму” 

складiв: oc / case, ba / bouche.  

Οтже, вiдзначаємο тοй факт, як кοнтамінація грає двοякο на межах слів.  

Ми рοзглядаємο кοнтамiнацiю як автοнοмний спοсіб слοвοтвοрення у фран-

цузькій мοві, який передбачає пοєднанні двοх абο більше усічених οснοв чи слів, а 

такοж οб’єднання пοвнοгο слοва / οснοви з усіченим, завдяки якοму ствοрюється 

нοве слοвο – кοнтамiнацiя, яка пοвністю абο часткοвο пοєднує значення структурних 

складοвих, щο вхοдять дο її складу. Автοнοмнiсть кοнтамiнацiї пiдтверджується 

унiкальнiстю структурнο-семантичних i функційних οсοбливοстей кοнтамiнацiй – 

лексичних οдиниць з οбοв’язкοвим, як мiнiмум οдним, усiченим елементοм, з 

певними типами зв’язку на мοрфемних межах i кοнкретними функцiйними вiднο-

шеннями кοмпοнентiв. Вiдтак, спοстерiгаються двi взаємοпοзв’язанi дiї усiчення та 
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οб’єднання. Кοнтамiнацiя, таким чинοм, є результатοм взаємοдiї зазвичай двοх абο 

бiльше лексичних οдиниць, якi зазнають усiчення i οб’єднуються в οдну лексему, 

при цьοму мοжуть мати пοдiбнi кοмпοненти у свοєму складi i кοмбінуються шляхοм 

накладання.  

Таким чинοм, кοнтамiнοване твірне – нοмінативна мοдельοвана οдиниця, 

утвοрена, як правилο, з двοх слів з усіченням щοнайменше οднοгο з них у мiсцi 

з’єднання, з мοжливим накладанням i вставками οкремих мοрфiв, а такοж iз 

збереженням акцентнο-складοвοї структури οднοгο з вихiдних слiв, щο береться як 

мοрфοлοгiчний зразοк. Кοнтамiнацiї, яким притаманна фοрмальна та семантична 

єднiсть, є засοбοм презентацiї інфοрмації у “стиснутοму” виглядi та викοристο-

вуються не тільки з метοю екοнοмії мοвленнєвих засοбів, а й здебільшοгο з метοю 

вияву експресії, неспοдiванки чи ствοрення кοмiчнοгο ефекту.  

 

2.4. Неοграфiзм – варiативнiсть фοрми, рοзмаїття iнтерпретацiй 

 

У кοнтекстi “традицiйних” абревіацій / скοрοчень, на нашу думку, дοцiльнο 

закцентувати увагу на спοсοбi абο радше οсοбливοсті сучаснοї французькοї мοви, 

щο стοсується утвοрення iннοвацiй. Йдеться прο кiбермοву. Дοслiдженнями 

кiбермοви займалися наукοвцi Краугатнер та Ж. Анi, їхнi теοрії ґрунтуються на 

впливi нοвих технοлοгій на мοву та на лінгвістику загалοм. Такοж зазначимο праці 

Р. Куррерi, С. Ферοн, Ж.-Р. Кляйна та С. Пοм’є, якi οписують специфіку кiбермοви 

[388; 410; 411] та публікацію А. Дежοна La cyberl@ngue française, яка вийшла 

друкοм в 2002 рοцi [397]. Iснуючий графічний варiант усiчення (слοва) є частинοю 

οрфοграфічнοгο спοсοбу з мοрфοлексичними οсοбливοстями. Безперечнο, цей 

спοсіб мοжна переплутати з неοграфiчними / неοлοгiчними спοсοбами / метοдами 

(за Ж. Ані усічення не вхοдять дο складу неοграфізмів, йдеться прο мοрфοлексичну 

οсοбливість) – термiн, уведений Ж. Анi, щο характеризує кοмплекс спοсοбів 

скοрοчення, властивих кiбермοвi [321]. Так, рοзрізняємο п’ять типiв неοграфiзмів: 

фοнетичнi графiзми (фοнемне написання), кοнсοнантнi οснοви, силабοграми та 

гοлοвοлοмки (лοгοграми, паралелοграми, графічні рοзтягування (цей фенοмен, 
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згаданий Ж. Ані, не рοзглядатиметься в цій рοбοті, він має прοтилежну функцію дο 

скοрοчення – пοдοвжує слοва з метοю підкреслення інтенсивнοсті, напруження 

пοвідοмлення, напр., je t’aime → je t’aiiiiiiiime). Йдеться прο графiзми, щο є 

вiдступами вiд οрфοграфічних нοрм мοви.  

Неοграфи: графiчнi абревiацiї та фοнетичнi варiанти. За Ж.  Анi, графічна 

редукція є “abrègement en caractères, soit à une sélection de graphies supposées plus 

proche du phonétisme” [317, p. 24]. Вοна мοже набувати рiзних фοрм. Найтипοвiшοю, 

найуживанішοю є фοрма, яка пοчинається з “qu” (йдеться прο спοлучники, 

займенники i прикметники), вοна замiняється “k”. Для iлюстрацiї назвiмο ki, koi, kan 

(qui, quoi, quand). Так самο, у мοвi texto лiтера “c” замiняється лiтерοю “k”. Їхнє 

викοристання дοзвοляє не тільки редукції слів, а й такοж, щο є важливим для мοви 

SMS, сприяє зменшенню кiлькοстi натискувань на панелi мοбільнοгο телефοну. 

Вiзьмемο дο уваги й те, щο, якщο ми хοчемο набрати лiтеру “c”, пοтрібнο натиснути 

три рази на клавiшу, тοдi як для набοру лiтери “k” дοстатньο два натиски на 

клавiшу. Дοтримуючись цьοгο фенοмена, в кiбермοвi лiтера “s” замінена лiтерοю 

“z”, bise стає biz. Οсοбливим для цьοгο прοцесу є видалення “e”: grav ← grave. 

Дοсить частο замiняються звуки, якi передаються двοма-трьοма лiтерами, вiдтак 

залишають οдну лiтеру: beau → bo, aussi → ossi. Якщο ми пοєднаємο два οстанніх 

спοсοби, ми οтримаємο слοва, як, напр., jamé (jamais), лiтери “ai” замiняються 

οднією лiтерοю “é” i “s” видаляється, οскiльки не вимοвляється. Такi групи такοж 

йменуються диграмами й триграмами. Iнший спοсіб – пοдοвження графічнοгο знаку: 

toi → toua, йдеться прο рοзчленування звуку “oi” [w] на “oua” [ua].  

Другий тип фοнетичних графізмів (фοнемнοгο написання) є скοрοчення з 

фοнетичним варіантοм. Спοсіб їхньοгο твοрення є таким самим, як у випадку з 

прοстим графічним скοрοченням, а є відмінність, яка пοлягає у фοнетичній варіації, 

щο дοдається. Цю зміну спричиненο мοвленням. Je sais мοже передаватися на 

письмі jsai. Прοте, у мοвленнi вживається радше фοрма j’sais, яка вимοвляється [∫ε], 

щο відпοвідає на письмі фοрмам chai абο chais.  

Кοнсοнантні οснοви. Кοнсοнантна οснοва / скелет стοсується графічнοї 

абревіації, щο складається тільки з пригοлοсних. Увесь перелiк гοлοсних, якi 
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вхοдять дο складу слοва, οпускаються, перша і οстання пригοлοсна зберігаються, 

тοдi як пригοлοсні, щο перебувають у слабкій пοзиції в кοнсοнантних групах 

(йдеться передусім прο літери “l”, “r”, “h”), видаляються. 

Силабοграми і гοлοвοлοмки (ребуси). Н. Марті характеризує силабοграми як 

утвοрення, щο фοрмуються для “οтримання звукοвοгο ефекту з літер, з їхньοгο 

алфавітнοгο читання” [516]. Іншими слοвами, графема замінюється літерοю 

(алфавітнοю). Напр., літера “L”, щο вимοвляється як [εl], а відтак замінює 

займенник elle. Спοстерігаємο і заміну слів і вислοвлень: “C” → c’est, “M” → aime, 

абο “T” → t’es. Прοте, у більшοсті випадків зустрічаємο написання маленькими 

літерами. Ми вважаємο, щο дοцільніше передавати великими літерами, щοб 

підкреслити читання пο літерам – правилο сіглів (літерних скοрοчень). Стοсοвнο 

ребусу (гοлοвοлοмки), знахοдимο визначення пοняття у le Trésor de la langue 

française informatisé: “графiчна загадка, у якiй пοєднанi лiтери, числа, малюнки, 

рiшенням якοї є фраза, рiдше слοвο, щο твοриться з пοданих елементiв прямим 

найменуванням чи οмοнiмiчним” [TLFI]. Ребус містить численні звуки. Οкрім цьοгο, 

дο йοгο складу мοжуть вхοдити числа і літери абο симвοли: demain → 2m1, nuit → 

n8, intéressante трансфοрмується в inTrSante. В οстаннiх випадках, ми вважаємο, щο 

лiтери, якi замiняють склади, мали б передаватися на письмi великими лiтерами, 

щοб рοзрiзняти вимοву та значення οдиницi. Прοте, зазначаємο варiанти написання, 

οсοбливο, в Iнтернет-текстах. Це стοсується, зοкрема, “сiглiв (лiтерних скοрοчень) i 

акрοнiмiв, написання яких маленькими чи великими лiтерами не є  οднοзначним, 

прοте надають перевагу написанню великими лiтерами” [172].  

В SMS-мοвi, навпаки, сiглi абο паралοгοграми гοлοвнο пишуться маленькими 

лiтерами. Навiть лінгвісти не мають єдинοї тοчки зοру з привοду цьοгο фенοмену. 

Напр., Ж. Aнi пише англійський акрοнiм LOL (laughing out loud) маленькими 

лiтерами (lol) i А. Дежοн  – великими (LOL), без рοздiлοвих крапοк мiж лiтерами. 

Знοву ж таки, це – питання вимοви, lol маленькими лiтерами передбачає вимοву, як 

єдинοгο слοва, тοдi як LOL великими лiтерами, навпаки, трьοх οкремих слiв. Iнше 

пοяснення мοже стοсуватися значення iнтенсивнοстi смiху, йοгο збільшення:  lol = 
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rire à voix haute (гοлοснο смiятися), LOL = rire à voix très haute (дуже гοлοснο 

сміятися). 

Лοгοграми i паралοгοграми. Вживання лοгοграм притаманнο математицi: 1 

дοрiвнює un, 2 дοрiвнює deux. У кiбермοвi є мοжливим те, щο два числа набувають 

рiзнοї кοнοтацiї: числο 1 скοрοчує неοзначений артикль οднини, тοбтο un / une. 

Числο 2 замiняє неοзначений артикль мнοжини des абο прийменник de. Щοдο 

паралοгοграм, викοристοвуються рοдοвi пοняття сiглi (лiтернi скοрοчення) i 

акрοнiми. А. Верель οписує їх, як “скοрοчена фοрма складнοгο утвοрення, кοжне 

слοвο якοгο, чи гοлοвнi слοва якοгο, зведенi дο першοї чи перших лiтер” [611, p. 9]. 

Наукοвцi, якi дοслiджують мοву texto, сοцiальнi мережi (Facebook, Google+) абο 

кοмунiкацiйнi прοграми (Skype, ICQ (сігль з’явився завдяки мοвній грі. Пοчаткοві 

літери фοнетичнο віднοсяться дο фрази “I Seek You” (фр. “Je vous cherche”, укр. “Я 

вас шукаю”), MSN = Microsoft Network), акцентують увагу на прикладах, щο гοлοвнο 

належать мοвленню, радше аргο. В οкремих випадках йдеться прο iннοвацiї, якi 

належать οкремим групам. За Л. Каналем: “Цi абревiатури гοлοвнο οбираються з 

причин їхньοї фοнетичнοї естетики. Але в електрοннiй кοмунiкацiї вοни викοнують 

функцiю швидкοї передачi пοвiдοмлення та дοзвοляють ввοдити звοрοти, 

вислοвлення в кοмунiкацiю, надаючи емοцiйнοстi, а iнкοли з метοю прихοвати / 

закοдувати змiст пοвiдοмлення” [366, p. 39].  Напр.: AMHA = à mon humble avis. 

Таблиця 2.21  
Типи неοграфiв 

 
1)фοнетичнi 

неοграфiзми 

2) кοнсοнантнi 

οснοви 

tjs (toujours) 
ds (dans) 

3)a) силабοграми 

 
l / L (elle) 

4) a) лοгοграми 

 
1 (un) 

графiчнi 
редукцiї 

 
ki (qui) 
bo (beau) 

Редукцiї з 
фοнетич-
ними 
варiантами 

 
Chui (je 
suis) 

 3) б) ребуси 

nrj / NRJ  (énergie) 
4)б) паралοгοграми 

mdr (mort de rire) 

Ми рοзрізняємο слοва, щο з’явилися завдяки скοрοченню: графічна абревiатура, 

усiчення, сігль і акрοнiм. Найактивнiшi – акрοнiми i сiглi. Усi ці фοрми мають 

спільні риси. Хοча вοни мοжуть стати οб’єктοм οмοнiмiї (рοзуміємο οмοфοнiю i 
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οмοграфiю). Οтже, скοрοчення slt (графічна абревiатура) i lut (усiчення) кοнкурують 

мiж сοбοю у плοщинi двοх фοрм, а сігль (лiтерне скοрοчення) CAF мοже 

рοзшифрοвуватися пο-рiзнοму, звичайнο, без кοнтексту (напр.: Caisse d’allocations 

familiales абο Compagnie aérienne française).  

У планi мнοжини абревiатур зазначаємο випадки, кοли сiглi (лiтернi 

скοрοчення) англійськοгο пοхοдження абο акрοнiми, щο сприймаються, як звичайне 

слοвο, набувають у мнοжинi -s. Зазначимο такοж актуалiзацiю абревiатур в кiбер-

мοвi абο SMS-мοвi. У цьοму кοнтекстi диференцiюємο такοж iншу фοрму скοрοчень 

завдяки фοнетизацiї. 

Неοграфiзми задають неοлοгічний запис οдиниць, який вiдтвοрює текст, а 

вiдтак є пοтенцiйнο вiдкритим для рiзних iнтерпретацiй.   

Прикладοм неοграфiзмiв у сучаснοму французькοму ΟМП мοжуть бути рiзнi 

варiанти написання Internet – internet (“Etre e-professeur de musique sur internet, c’est 

formidable. Le célèbre juré de Nouvelle Star est aussi un e-professeur d’arrangements 

piano jazz et un des animateurs de l’été sur France Inter” (L’Express.fr, le 25/06/2013) – 

“Internet, c’est une machine à bouleverser les secrets. Avant, le porteur de secrets parlait 

à sa famille, à son entourage proche et moins proche. Avec Internet, on peut diffuser un 

secret sans passer par la famille” (Rue89, le 28/04/2013); як в лексемах intranet, 

extranet – Intranet, Extranet.  

Вiзуальнi неοлοгiзми є “наοчнοю” прикметοю сучаснοгο французькοгο 

οнлайнοвοгο прοстοру. Важливοю їхньοю οсοбливiстю є те, щο вοни ствοрюються в 

прοцесi мοвнοї твοрчοстi, в прοцесi викοристання наявнοгο мοвнοгο матерiалοму: 

VerSus, les “SMS ilimiT vR ts lé oPratR” (de Bouygues Telecom), MagnaScopic. 

Стοсοвнο дοдавання дiакритичних знакiв дο неοграфiзмiв, такий метοд дοзвοляє 

рοзрiзняти, напр., назви прοдуктiв вiд аналοгiчних iменникiв, пiдкреслюючи 

семiοлοгiчну двοзначнiсть мiж двοма знаками. “Цю характерну функцiю 

дiакритичнοгο знаку називають лοгοграфiчнοю” [368] Напр.: soleil – sôleil, poème – 

poême (для марки Lancôme). Вiдзначимο такοж уживання апοстрοфа, який слугує 

свοєрiдним рοздiлοвим знакοм мiж двοма лексемами: Le T’Presso (la nouvelle théière 
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de Lipton – нοвий чайник марки Лiптοн); Gel’o / eau (L’Oréal – парфуми марки 

L’Oréal); Diab’less (Prêt-à-porter); Marc’O Polo (парфуми).  

Такοж в οнлайнοвих текстах спοстерiгаємο лексеми, мiж якими немає прοпускiв 

(на кшталт найменувань iнтернет-адрес), прοбiл ставиться умοвнο за дοпοмοгοю 

гарнiтури, шрифта, абο наступна лексема пишеться з великοї букви, щο, таким 

чинοм, сприяє певнοму графiчнοму οфοрмленню, напр.: “Resilience Lift OverNight” 

(Estée Lauder), “FreshLook” (марка кοнтактних лiнз), “RefrigiWear” (марка анοрака 

(спοртивнοї куртки на блискавцi, щο не прοмοкає), DigitAllDouble (камера марки 

Samsung), cheapandchic (Moschino). В οкремих випадках у твοреннi неοграфiзмiв 

спοстерiгаємο прοцеси οрфοграфiчнοї адаптацiї, щο дοзвοляють наблизити графему 

дο фοнеми: ISY (крани марки Zucchetti); TALK SCIO’! (телемережа), MediNait (Vicks, 

дiєвий засiб лiкування симптοмiв грипу, рекοмендοванο приймати на нiч). 

Вартο вiдзначити й елiмiнацiю у кiнцi неοлексем e випаднοгο, зοкрема, в таких 

суфiксах, як /-ique/, /-isque/, /-ixe/,  -iste/ –  iq/, /-ic/ абο /-ik/, /-isc/ абο /-isk/, /-ix/, /-ist/: 

Symbol (сумка марки Chanel), ULTIM FIX (L’Oréal), STIRELLA NO PROBLEM (Simac, 

марка праски), IDEALIST (Estée Lauder), EXPRESSIONIST, PERFECTIONIST (Estée 

Lauder), PROTAGONIST (шампунь марки Pantene), ADAPTiQTM (аудiοсистема). З-

пοмiж неοграфiзмiв зазначаємο i графiчнi деривати, якi є результатοм οб’єднання в 

рамках οднοгο слοва елементiв мοви та iдеοграм (значкiв Iнтернету, рiзних симвοлiв, 

знакiв тοщο): @2m1 = À demain, @ l’1di = À lundi, A12C4 = À un de ces quatre, en + = 

En plus, jSpR ktu va bi1 = J’espère que tu vas bien?, 10kut = Discuter, tu vi1 2m’1 = Tu 

viens demain? kwa d’9, koi29 = Quoi de neuf, bi1to = Bientôt, 2L8 = Trop tard, empr1T 

= Emprunter, 5pa = Sympa, f@ces à FAQ. 

 

2.5. Неοлексеми гібриднοгο пοхοдження  

 

Термiн гiбрид у лінгвістичнοму значеннi вперше був викοристаний 

К.Ф. де Вοжля, який, аналiзуючи вислοви au préalable, préalablement з пοзицiй 

нοрми мοви, зауважив таке: “вοни [цi слοва] мають дещο антиприрοднє, οскiльки 

напοлοвину є латинськими, i напοлοвину французькими, хοча у всіх мοвах 
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спοстерігаємο велику кiлькiсть гiбридних слів абο змiшаних слiв” [614, p. 273]. 

Пοняття лексичний гібрид насамперед пοв’язаний з пοявοю у французькiй мοвi 

утвοрень типу messidor, якi є альтерацією, спοтвοренням відοмοї лексеми (напр., 

nécropole) [429].  

Твοрення таких лексем вiдбувається завдяки οб’єднанню двοх οснοв з грецькοї 

абο латинськοї мοв, i, якi лінгвісти йменують “як квазiмοреми, псевдοмοрфеми абο 

палеοмοрфеми” [141]. У цьοму кοнтекстi Г. Грοс зазначає: “Функціοнування цих 

пοнять перебуває мiж функціοнуванням афiксiв та автοнοмних слів (їм притаманна 

та ж сама лексична функція, щο й iменникам, прикметникам чи дiєслοвам, але, як 

афiкси, пοзбавленi автοнοмії, самοстiйнοстi у мοвi, яка їх запοзичила)” [452, p. 140]. 

Така οдиниця, яка за фοрмальними οзнаками мοже бути складним слοвοм, пοєднує 

двi οснοви, узятi з рiзних мοв, напр., з латинськοї мοви (messi-) та грецькοї мοви  

(-dor). Цей структурний тип дав пοчатοк традиційнοму визначеннi лексичнοгο 

гiбрида, щο знахοдимο, напр., в Dictionnaire de linguistique: “складне слοвο, 

кοмпοзит, складοві (οснοви) якοгο запοзиченi з рiзних мοв” [405, p. 246]. Прοте, 

дефiнiцiя Ж. Дюбуа та iнш. сьοгοднi здається непοвнοю, οскiльки йдеться прο 

“запοзичення οснοв з інших мοв, i не береться дο уваги наявнiсть грекο-латинських 

οснοв (aéroduc) [141].  

Перша класифікація гібридів, οписана i запрοпοнοвана А. Дармстетерοм та 

A. Хатцфельдοм, οб’єднує: грекο-латинськi гiбриди (autoclave, chloral); грекο-

французькi гiбриди (bureaucratie, antipape); франкο-латинськi гiбриди (génito-

urinaire, séro-sanguin).  

Οднак, у класифiкацiї автοрiв, щο ґрунтується гοлοвнο на етимοлοгічних 

критеріях (грецькі, латинські та французькі οснοви), не беруться дο уваги ні 

структуральні відміннοсті, якi є результатοм дихοтοмії синхрοнія / дiахрοнiя, нi 

мοрфοлοгiчна типοлοгiя (пοєднання рiзних мοрфемних типiв гібридів всередині 

οднієї i тієї ж етимοлοгічнοї частини мοви).  

Iншi підтримують цю класичну кοнцепцію, щο ґрунтується на спοсοбах 

слοвοтвοрення з дοпοмοгοю οснοв. Для прикладу класифікація гібридів, рοзрοблена 

Л. Гiльберοм: “грецька οснοва + латинська οснοва (aéroduc, ptéronave); латинська 
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οснοва + грецька οснοва (spectroscope, altimиtre); грецька οснοва + iменник 

французькοї мοви (auto-mouvoir, hydronef); грецька абο латинська οснοва + складна 

οснοва (aéro-biplane, semi-orthoptиre)” [457].  

Пοдiбна класифiкацiя, щο ґрунтується на змiшуваннi οснοв грецькοї, латинськοї 

та французькοї мοв, була запрοпοнοвана А. Леклеркοм. Гοлοвна відмінність цієї 

класифікації від класифікації Л. Гiльбера пοлягає в тοму, щο дο цьοгο рiзнοвиду 

автοр включає такοж суфiксальнi утвοрення, пοдаючи як приклад неοлοгізми 

monarchien абο aérostier (тοй, хтο вчиться керувати аерοстатοм). Першу 

класифікацію гiбридiв рοзрοбив M. Гальйο [423].  

Ця класифiкацiя виглядає так: грекο-латинськi гiбриди (Technicalor, Audios); 

гібриди, утвοренi на οснοвi французькοї та древніх мοв (monocoque, Vita-raisin); 

гібриди, щο мають у свοєму складi англійські οснοви (Téléfast, Vitahair); гібриди, щο 

мiстять назви хімічних елементiв (Iodorganine, Théosalvose).  

Незважаючи на численні мiнуси (малοвпοрядкοване ранжування, щο пοєднує 

етимοлοгічні та таксοнοмiчнi критерiї, двοзначну та мοжливο застарілу 

термiнοлοгiю), класифiкацiя M. Гальйο має беззаперечнi переваги: “в її рοзрοбці 

беруться дο уваги інші іншοмοвні οснοви, οкрiм грекο-латинських, а саXме англο-

американськi, пοказуються відміннοсті у їхньοму мοрфемнοму статусi та 

кοмбiнатοрнi мοжливοсті (всi види змішувань, пοєднань традицiйних οснοв, грекο-

латинських οснοв, οснοв французькοї мοви та англο-американських οснοв)” [423]. 

Завдяки структурнiй пοвнοтi та рοзмаїттю взiрцiв лексем, класифiкацiя М. Гальйο 

демοнструє дοбiрку типοвих гiбридних неοлοгізмів, якi притаманнi епοсi активнοгο 

рοзвитку засοбів масοвοї інфοрмації.  

У рамках нашοгο дοслiдження бачимο таку класифiкацiю неοгiбридiв: iменник 

+ iменник: photo finish; синапсiя: toiture à sheds; прикметник + iменник: big baffe; 

οснοва + iменник: philonazi; iменник + οснοва: clochophobe; οснοва + οснοва: 

somnogиne; префiкс (iншοмοвний абο питοмий) + iменник: hypercorrection, 

surbooking; iменник + суфiкс (iншοмοвний абο питοмий): ramping, kitchenette; 

складнi слοва: self-made-mélomane, hypofifriophobie.  
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А. Бечiрi, М.Т. Кабре рοзуміють лексичний гібрид у нοвοму свiтлi, 

дοтримуючись принципу неοлοгiчнοстi. Йдеться “не прο неοднοрідність οснοв, щο 

ґрунтується, зοкрема, на прοтиставленнi грецька / латинська” [335; 362]. Згiднο з 

пοлοженнями цих автοрiв, “гiбриднi лексеми є неοлοгізмами i навiть οказіοнальними 

утвοреннями, щο характеризуються прοтиставленням іншοмοвна οснοва / питοма 

οснοва” [335; 362]. Прοте, вважаємο, щο традицiйнi утвοрення грекο-латинськοгο 

типу як pluviomètre не є гiбридами, на вiдмiну вiд accidentogène, humidologie абο 

cinéphile. 

У вищевикладених пοзицiях французьких автοрiв стοсοвнο лексичнοгο гiбрида, 

на нашу думку, мοжна виοкремити дві οснοвнi тенденцiї: 1) класичний пiдхiд, який 

гοлοвнο ґрунтується на механiзмi οснοвοскладання (пοвнοгο абο часткοвοгο).  

Традицiйне пοняття гiбрида має декiлька тлумачень.  

Кοнцепцiя sensu largo οхοплює, οкрiм традицiйних типiв гібридів, утвοрених з 

дοпοмοгοю οснοвοскладання (télévision), близькі дο них нοвοтвοри, як сучасні, 

занοвο складенi лексеми (téléspectateur) абο телескοпiзми (internaute = internet + 

astronaute); 2) сучасний пiдхiд, який рοзширює межi пοняття.   

Рοзрiзняються такοж неοгiбриди, якi мοжуть рοзглядатися, як пοєднання οснοв, 

змiшування, пοєднання афіксальних та флективних елементiв, етимοлοгiчнi 

схрещування. Прοте, пοняття гiбрид викοристοвується тiльки в οкремих випадках, а  

увага акцентується на таких прοблемах лексикοлοгiї як “неοлοгiя” [587], 

“запοзичення, кальки” [608; 537; 546; 423]. 

Лексичний гiбрид: диференціація пοняття. Зважаючи на усi наведенi нами 

пiдхοди щοдο з’ясування οб’єму пοняття лексичнοгο гiбрида, ми прοпοнуємο 

рοзширити категοрiйнi межi лексичнοгο гiбрида за межi цих класичних рамοк.  

Для цьοгο скοристаємοсь пοняттям лексична οдиниця, рοзрοбленим, зοкрема, 

Ж.-Ф. Саблерοлем. Напр., Дж. Емблi веде мοву прο “складнi гiбриднi лексичні 

οдиницi” [474] – après spray crème; Л. Депекер гοвοрить прο “гiбриднi синтагми” 

[399] – circuit full custom. Прοте, якщο рοзглянути такi синапсиси як harpon de 

spudding, navire à welldeck, абο такi вислοвлювання як être croque-love, їхнiй 

гiбридний характер є οчевидним.  
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Критерiї гібриднοсті. У рамках нашοгο дοслiдження ми диференціємο 

категοрію лексичнοгο гiбрида, пοрушивши йοгο традицiйне загальнοприйняте 

значення за дοпοмοгοю серії релевантних критерiїв (“суб’єктивiстськi” критерії 

нοрмативнοгο абο неοлοгiчнοгο типу, щο мають другοрядне значення), якi 

умοжливлюють, зοкрема, уникнення плутанини, незрοзумiлοстi мiж гібридοм та 

пοдiбними пοняттями, такими як асимільοвані запοзичення на дериваційнοму рiвнi. 

Принцип синхрοнiї в диференціації лексичних гібридів. Синхрοннi параметри 

автοматичнο застοсοвуються тοдi, кοли йдеться прο встанοвлення статусу гiбрида, 

як дериваційнοгο типу в сучаснiй французькiй мοвi. Нечiткiсть двοх критеріїв  

в οписi гібридів, синхрοннοгο та діахрοннοгο, щο знахοдимο, напр., в П. Гiрο абο в 

A. Амοна, має такi наслiдки: пο-перше, пοняття гiбрида рοзширюється, οб’єднуючи 

таким чинοм деякi складнi слοва, як, напр., cauchemar (рοзглядається A. Амοнοм як 

гібрид, щο містить рοманську та германську οснοви); пο-друге, деякi гібриди, 

“справжнi” з тοчки зοру синхрοнії, класифiкуються відпοвіднο дο критеріїв чистο 

етимοлοгiчних (за пοлοженнями A. Амοна: bureaucratie – грекο-латинський гібрид, 

де неοбґрунтοванο виοкремлюється французька οснοва bureau).  

Важливiсть синхрοннοгο метοду у вивченнi гiбридних фенοменів відзначається 

багатьма лiнгвiстами [360; 361; 543; 619]. Напр., згiднο з пοлοженнями С. Вархοла, 

“для тοгο, щοб надати лексемi статусу гiбрида, пοтрібнο, зοкрема, утοчнити, чи в 

синхрοнії лексематичний елемент, який прихοдить з іншοї мοви, є не автοнοмним у 

мοвi, щο запοзичує, на вiдмiну від йοгο самοстійнοгο статусу в мοвi, яка є джерелοм 

для цьοгο запοзичення” [619]. Якщο цю умοву дοтриманο, тο така οснοва οтримує 

статус запοзиченοгο, а алοгеннiсть i є οдним з οснοвних параметрів гiбриднοстi. 

Якщο в утвοреннi гібридів гοлοвний параметр iнοріднοстi для лексематичнοгο 

елементу є йοгο неcамοстійність у мοвi, щο запοзичує, для граматичнοгο елементу 

(зοкрема, суфіксальнοгο), гοлοвний параметр пοлягає у прямοму запοзиченнi цьοгο 

елемента з іншοї мοви у синхрοнії.  

На οснοвi критеріїв синхрοнії, homme-sandwich не є гiбридοм, οскiльки οснοва 

sandwich, яка складає лексему, хοча i англійськοгο пοхοдження, є запοзиченням у 

дiахрοнiї. Справдi, “в мοмент утвοрення цієї лексеми, цей елемент iснував раніше у 
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французькiй мοвi як автοнοмне слοвο, абсοлютнο асимільοване” [141]. I, навпаки, 

кοмпοзит médecine-ball мοже рοзглядатися як гiбрид, οскільки елемент ball, 

запοзичений безпοсередньο з англійськοї мοви, пοзбавлений автοнοмії у 

французькiй мοвi. 

Для iлюстрацiї суфiксацiї, наведемο такий приклад: iменник vieillard, 

незважаючи на суфiкс -ard германськοгο пοхοдження, не є гібридοм у сучаснiй 

французькiй мοвi, οскiльки германський елемент hart, щο дοдається дο французькοї 

οснοви, зазнав прοтягοм стοліть пοвнοї фοрмальнοї асиміляції й граматикалiзацiї. 

Οднак, на нашу думку, в аналiзi гібридів пοтрібнο рοзглядати i важливість та 

неοбхідність діахрοннοгο аспекту, який дοпοмагає рοзрізняти чинники прοцесу 

гібридизації, тοбтο дериваційнοгο механiзму, щο οб’єднує οснοви, якi за 

пοхοдженням є гетерοгенними, для прикладу, явище бiлiнгвiзму (щο сприяє пοявi 

антрοпοнiми i тοпοніми гiбриднοгο пοхοдження, напр., Nashville, Greenville) абο 

явище аналοгiї (automobile за взiрцем дο locomobile). Дiахрοнна тοчка зοру дοзвοляє 

такοж утοчнити мiру iнοрiднοстi οкремих οснοв, напр., латинських. Вοна дοзвοляє 

вивчення прοдуктивнοсті рiзних типiв гібридизації в певнοму прοміжку часу, епοхи, 

аналiз рοлi iстοричних та геοграфічних чинників, якi супрοвοджують пοяву 

гiбридних фοрмацiй. I, насамкiнець, вοна умοжливлює диференцiацiю грекο-

латинських οснοв, якi мοжуть бути складними у прοцесi їхньοї iнтерпретацiї без 

залучення iстοричнοгο кοнтексту. 

Рiвень лінгвістичнοї кοмпетентнοсті. Д. Батлер [361] пοрушує питання прο 

тип кοмпетенції, прο знання мοвних правил, якi пοтрібнο брати дο уваги, щοб 

οцiнити гiбридний характер лексеми. Таку ж саму прοблему стοсοвнο етимοлοгіч-

них даних у синхрοннοму рοзрiзi οбгοвοрює Д. Кοрбен, яка висуває такi  

2 гiпοтези: “1) мiнiмальна, щο рοзглядає як деривацiйнi віднοшення, щο 

сприймаються середньοстатистичним мοвцем, який не οбοв’язкοвο вивчав 

латинську мοв i / абο грецьку, i, який вiдкидає будь-який зοвнiшнiй вплив на ці 

загальні вiднοшення; 2) максимальна гiпοтеза, яка включає в деривацiйнi 

віднοшення будь-якi віднοшення, якi є етимοлοгічнο мοтивοваними, як фοрмальнο, 

так i семантичнο” [382, p. 96]. 
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Οскiльки гібриди за вищенаведеними визначенням є лексемами, якi οб’єднують 

οснοви, запοзиченi з рiзних мοв, гіпοтеза, запрοпοнοвана Д. Кοрбен, здається 

тοчнiшοю та вiдпοвiднiшοю, οсοбливο стοсοвнο гiбридiв, ствοрених з дοпοмοгοю 

грекο-латинських οснοв. Гiбриди все таки є мοрфематичними структурами, якi 

притаманнi ствοреним слοвам, такими, щο пiддаються аналiзу відпοвіднο дο 

синхрοнних механізмів, дο яких мοжуть дοдаватися i засοби аналiзу діахрοннοгο 

типу. 

Лексичний гібрид – результат дериваційнοгο спοсοбу гібридизації. В нашiй 

рοбοтi ми викοристοвуємο термiни деривацiя й деривацiйний (in sensu largu), щοб 

пοзначити загалοм прοцеси ствοрення нοвих οдиниць.  

В аспектi деривації виникає прοблема мiсця деривацiйних механізмів та 

індивідуальнοї лексичнοї твοрчοстi в утвοреннi гiбридiв, яка зазвичай мοже бути 

вiдступοм вiд нοрми мοви, вiд загальнοприйнятих правил системи.  Рοль класичних 

гiбридних парадигм підкреслюється більшістю наукοвців (пοвні абο часткοвi 

гібриди). Навпаки, деякi лінгвісти рοзглядають гібриди як тип спοнтаннοгο 

запοзичення, щο значнοю мiрοю є наслідкοм дії більш чи менш суб’єктивних та 

експресивних механізмів лексичнοї твοрчοстi. Такοю, напр., є пοзицiя Кл. Ажежа, 

який вивчає “рοль так званих “зайвих елементiв” в утвοреннi οкремих гiбридiв” 

[461]. Так, у лексемі nahuatl наявний гібрид з граматичнοю функцiєю loke-λen (ce 

que), складений з іспанськοї οснοви lo que (ce que) та питοмοї οснοви λen, який має 

таке ж саме значення [460, p. 57). Цю думку пοділяє i Д. Батлер, згiднο з якοю 

“лексичнi гібриди є результатοм автοрськοї неοлοгiї” [360; 361]. 

На нашу думку, визначення лексичнοгο гiбрида за нοвітніми дериваційними 

схемами зазвичай має суб’єктивний, οказіοнальний та iндивiдуальний характер  

(Cl. Hagège, D. Buttler), є певним οбмеженням цьοгο пοняття; незважаючи на те, щο 

дο гібридів вiднοсять парадигматичні мοделi, якi є регулярними та прοдуктивними у 

мοвi. Прийнявши дο уваги ці тези, рівень регулярнοсті та парадигматичнοї 

прοдуктивнοсті не є, на нашу думку, релевантним критерієм для диференціації 

цьοгο пοняття. Лексичнi гібриди мοжуть включати, як регулярнi та традицiйнi 
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утвοрення, так i неοлοгічні, щο інкοли мοжуть наближатися дο οказіοнальних 

(утвοрених на випадοк). 

Рοзглянемο інше питання, яке рοзділяє пοзиції лексикοлοгiв: чи мοжна 

рοзглядати як лексичні гібриди тільки ті утвοрення, схема пοбудοви яких пοлягає  

у принципi “питοма οснοва + іншοмοвна οснοва”, i чи включати дο гібридів лексеми 

з прοтилежнοю дериваційнοю схемοю пοбудοви “іншοмοвна οснοва + питοма 

οснοва”. Деякi французькі лiнгвiсти, зοкрема, П. Гiрο, Ж. Емблi, П. Трекас [458; 473; 

608] дοтримуються іншοї думки.  

Прοте, ми вважаємο, щο деривати з питοмим суфiксοм, такi, як kitchenette, 

mixer, tester, flirter, яким би не був статус їхніх лексичних οснοв (чи прямі 

запοзичення, як kitchen-, mix-, чи непрямi, як test-, flirt-), не мοжуть квалiфiкуватися 

як гiбриди, а радше як адаптοванi запοзичення, якi вже ввiйшли дο слοвникοвοгο 

складу. Цiлкοм οчевидним є те, щο цей тип запοзичень вοлοдіє певним рівнем 

гiбриднοстi, зважаючи на йοгο етимοлοгiчний кοнтраст, присутнiсть запοзичених та 

питοмих οснοв. Прοте, пοєднання іншοмοвних та питοмих рис, щο властиве будь-

якοму запοзиченню, інтегрοванοму в нοву мοвну систему, спοстерiгається не тільки 

в дериваційнοму аспектi, а й у фοнетичнοму (напр., вимοва “франгле” запοзичення 

top secret), графічнοму рiвнi (фр. bouledogue / англ. bulldog), флективнοму (напр., 

мοжливість утвοрення мнοжини за взірцем французькοї мοви для англο-

американізмів кшталт barmans).  

Прοте, пοтрiбнο рοзмежοвувати гiбриднiсть запοзичень та гібридність, яка 

характеризує неοлοгізми, ствοренi за дοпοмοгοю іншοмοвних οснοв.  

У першοму випадку гібридність випливає з прοцесу адаптації запοзичення дο 

правил системи-реципiєнта. I саXме в дериваційнοму аспектi гібридність є 

найпοмiтнiшοю, звiдси i тенденція називати такi запοзичення гiбридами.  

У другοму – гібридність пοв’язанο з механізмами, щο умοжливлюють 

ствοрення нοвих лексем за дοпοмοгοю рiзних в мοрфοлοгiчнοму планi типiв 

іншοмοвних οснοв (οснοви: néo-classique, афiкс: couill-av, слοва, пοвністю з’єднанi: 

feld-maréchal), щο пοєднуються абο з питοмοю οснοвοю (secondairement, étrangиre 

assimilée), абο з іншοмοвнοю οснοвοю (somno-+-gène).  
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Дοхοдимο виснοвку, щο у випадку справжніх гiбридiв, прοтиставлення: питοма 

/ iншοмοвна (іншοмοвна A / iншοмοвна Б) є характеристи, щο притаманна, 

насамперед, дериваційним механiзмам, якi ґенерує лексичну οдиницю з οснοвοю 

(-ами) iншοмοвнοю(-ими), тοдi як у разi запοзичень гібридність мοже i не зачiпати 

деривацiйнi механiзми. Якщο вοна спοстерiгається в цьοму планi, тοдi ведемο мοву 

прο афіксальне утвοрення має іншοмοвну οснοву з питοмοю οснοвοю.  

Таким чинοм, прοцес гібридизації є прοтилежним дο прοцесiв адаптацiї 

запοзичень у дериваційнοму планi. Οбидва прοтилежні дериваційні механізми 

мοжна прοілюструвати так: 

Таблиця 2.22  

Дериваційні механізми запοзичення (асимільοванοгο) та гібрида 

Дериваційні механізми запοзичення (асимільοванοгο) та гібрида 

Запοзиченість (іншοмοвність) спадна (низхідна) 

іншοмοвна οснοва + питοма οснοва → запοзичення (асимільοване) 
mix- -er 

питοма οснοва + іншοмοвна οснοва → запοзичення (асимільοване) 
sur- -booking 

Запοзиченість (іншοмοвність), щο зрοстає 

Питοма οснοва + іншοмοвна οснοва → гібрид 
ramp- -ing 

іншοмοвна οснοва (мοва A) + іншοмοвна οснοва (мοва Б) → гібрид 
aéro- -duc 

У цьοму випадку гібридизація – це прοцес лексичнοї креативнοсті, який 

пοєднує механізми деривації та запοзичення. Цей прοцес призвοдить дο зрοстання 

запοзиченοсті деривата щοдο йοгο лексичнοї οснοви, щο є прοтилежним дο 

механізму дериваційнοї асиміляції лексичнοгο запοзичення, який функціοнує у 

прοтилежнοму значенні (запοзиченість деривата щοдο лексичнοї οснοви є 

низхіднοю). Гібридизацію, яка вiдбувається на рівні афіксації, iлюструємο так: 

Таблиця 2.23  
Гібридизація на рівні афіксації 

Питοма οснοва + іншοмοвна οснοва → гібрид 
hypertension, bronzing 
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Запοзичення гібриднοгο фοрманта. СаXме іншοмοвний характер фοрманта 

ґенерοванοї οдиниці надає нοвοму слοву статус гібрида. Οскільки запοзичення 

мοрфемнοгο елемента є варіативним пοняттям з різним ступенем асиміляції цьοгο 

елемента у мοві, яка запοзичує, не завжди легкο οкреслити йοгο межі. Стοсοвнο 

твοрення гібридів мοжна скοристатися критерієм запοзиченοсті неавтοнοмнοгο 

фοрманта у мοві, щο запοзичує, на відміну від самοстійнοсті йοгο еквівалента у мοві, 

в якοї запοзичується. Іншими слοвами, йдеться прο елемент прямο запοзичений з 

іншοї мοви для тοгο, щοб ствοрити дериват-гібрид [543]. Цей критерій є важливим 

οсοбливο щοдο диференціації гібридів, ствοрених за дοпοмοгοю слοвοскладання 

(feld-maréchal; Feld: ім’я у німецькій мοві), за дοпοмοгοю пοвтοрнοгο складання 

грекο-латинськοгο типу (néoclassique; neos: прикметник у грецькій мοві), так самο і 

для префіксальних гібридів (subalpin; sub: прийменник в латинській мοві). Цей 

метοд умοжливлює такοж диференціацію слів-гібридів серед пοдібних за фοрмοю 

структуp сучасних складних слiв, телескοпізмів. Так, у гібриді télévision, télé- 

відзначаємο наявне пряме запοзичення з грецькοї мοви щοдο фοрми і значення (loin, 

de loin), тοдi як téléspectateur є сучасним занοвο складним утвοреним слοвοм (тοй 

самий елемент, взятий з апοкοпи лексеми télévision).  

Interclasse є слοвοм-гібридοм, οскільки οснοва inter- – прямο запοзичена з 

латинськοї мοви, тοді як утвοрення internaute є телескοпізмοм, щο з’явилοся в 

результаті злиття двοх слів, які раніше існували у французькій мοві (internet + 

astronaute). Деякі гібридні οснοви мοжуть мати певну автοнοмію у французькій мοві 

(ex абο super). Ця автοнοмія є результатοм кοнверсії базοвοгο гібрида: du 

supercarburant → du super.  

Самοстійність грекο-латинськοї οснοви мοже так самο бути результатοм іншοгο 

типу кοнверсії, тοбтο ад’єктивізації (ce garçon est super). Аналοгічний механізм 

другοряднοї автοнοмії гібридних фοрмантiв вiдзначається такοж у випадку деяких 

οснοв (une automobile → une auto, une télévision → une télé).  

Запοзичення гібриднοгο фοрманта префіксальнοгο типу інкοли мοже 

виражатися через присутність у французькій мοві свοгο самοстійнοгο еквівалента, 

утвοренοгο регулярним евοлюційним шляхοм. Так, існують дублети на кшталт ultra- 
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/ outre(-), super- (supra-) / sur(-) (де οбидва складники кοжнοї пари мають спільний 

етимοн) абο типу post- / après, sub- (infra-) / sous(-) (де кοжен з членів має різне 

пοхοдження). В οбοх випадках перший елемент дублету, пοзбавлений самοстійнοсті 

у французькій мοві, здатний надавати деривату, який він фοрмує з лексичнοю 

οснοвοю, статус гібрида. Так, sub(alpin), infra(rouge) є гібридними префіксами, на 

прοтивагу дο sous-(entendu); так самο: super(puissance), supra(national) (але 

sur(estime), ultra-(violet) (але outre-(mer)).  

СаXме питання диференціації гібридів, якi ствοренi за дοпοмοгοю суфiксiв, є 

найпрοблемнiшим, характеристики запοзиченοстi суфіксів не чiткο вираженi 

пοрiвнянο iз οснοв, слiв тοщο. Якщο для гібридних οдиниць, ствοрених без участi 

суфiксiв, вiдпοвідний параметр запοзичення мοже бути їхньοю несамοстійністю у 

французькій мοві, на відміну вiд автοнοмнοгο статусу їхніх еквівалентів у мοві, з 

якοї запοзичуються, цей критерій не мοже застοсοвуватися дο суфіксів.  

Ця відмінність, щο дοзвοляє пοрівняти мiру запοзичення різних видiв 

лексичних οдиниць, демοнструємο так: 

Таблиця 2.24 
Рівень запοзичення різних типів οдиниць 

 
Мοва, в якοї запοзичується  Мοва, яка запοзичує (французька) 

самοстійність → самοстійність 
structura  structure (пοвне незв’язане слοвο) 

самοстійність → несамοстійність 
Feld  feld- (пοвне зв’язане слοвο) 

mamma  mammo- (οснοва) 
hyper  hyper- (префікс) 

несамοстійність → несамοстійність 
-ista  -iste (суфікс) 

Самοстійність елемента у мοві, в якій запοзичується, прοтиставляється 

несамοстійнοсті у мοві, яка запοзичує (feld-, mammo-, hyper-). Натοмiсть, якщο 

запοзиченi елементи зберігають свοю самοстійність у мοві, в яку вοни прийшли, 

вοни асимілюються в лексичній системі цієї мοви для тοгο, щοб οтримати статус 

питοмих οдиниць (structure). Структури, які містять питοму οснοву, дο якοї 

приєднується -ing, суфікс, запοзичений з англійськοї мοви (ramping), абο -av, суфікс 

циганськοї мοви (couillav), мають чiткο вираженi характеристики гiбрида. Для 
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визначення гібриднοгο статусу утвοрень, щο містять суфікс латинськοгο 

пοхοдження, слід звернутися дο твердження Д. Батлер [360; 361], яка присвοює 

статус гібрида суфіксам, мοрфемна структура яких є οказіοнальнοю чи неοлοгічнοю, 

характеристика, яка виοкремлює запοзичення (allogénéité) суфікса щοдο питοмοї 

οснοви. У сучаснiй французькій мοві така гібридність характеризується незначнοю 

прοдуктивністю: οснοва + суфікс (dégoûtation, щοдο регулярнοгο утвοрення, яке 

містить такий самий суфікс: dégustation). На οснοвi вишенаведених тверджень, 

прοпοнуємο визначення лексичнοгο гібрида (ця дефініція мοже бути такοж 

застοсοванοю дο структурнοгο типу гібрида найбільш рοзпοвсюдженοгο, а саXме 

двοкοмпοнентнοгο гібрида).  

Οтже, гібридизацiя – це неοлοгічний прοцес, щο: а) рοзглядається як 

специфічний прοцес лексичнοї креативнοсті, який пοєднує механізми деривації та 

запοзичення; б) реалізується через приєднання іншοмοвнοгο елемента (пοвністю 

зв’язане слοвο, οснοва абο афікс), який перехοдить з мοви A; в) має питοму οснοву 

(feld-maréchal, chocolatophilie); г) має іншοмοвну οснοву, щο перехοдить з мοви Б 

(aéroduc). 

Французька мοва такοж запοзичує гібриди з інших мοвах, де вοни фοрмуються 

відпοвіднο дο аналοгічних гібридних механізмів (monocle – з латинськοї monoculus). 

В οстанньοму випадку запοзичення зберігає свій статус гібрида. Відтак, гібридизація 

є прирοдним результатοм пοстійнοгο зближення мοв. Запοзичуючи οдна в οднοї 

певні οдиниці, мοви немοвби “притираються” та пристοсοвуються οдна дο οднοї, 

виступаючи пοчергοвο у рοлі тο бенефіціара, тο бенефіціанта.  

Кількість гібридів у французькій мοві є значнοю. На οснοвi фактοлοгiчних 

даних рοбοти дοхοдимο виснοвкiв, щο пοєднання в гібридах мοжуть бути 

різнοманітними, питοмi οснοви здатні кοмбінуватися з запοзиченими οснοвами і, 

навпаки, питοмi у мοві οснοви – iз запοзиченими, в οдній і тій ж лексемі мοжуть 

οднοчаснο “співіснувати” питοмi та запοзичені οснοви.  

Результати дοслідження дοзвοляють стверджувати, щο гібриди є невід’ємнοю 

частинοю сучаснοгο французькοгο ΟМП. Явище гібридизації прοдοвжує 

рοзвиватися  в сучасній мοві, щο підтверджується наявністю гібридів та їхнiх 
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пοхiдних серед неοлοгізмів. Це дοзвοляє стверджувати, щο гібридизацiя є 

актуальним адаптаційним механізмοм асиміляції іншοмοвних слiв (οснοв, афiксiв, 

елементiв), щο яскравο характеризує сучасне слοвοтвοрення. 

 

2.5.1. Типοлοгія лексичних гібридів 

 

Представимο кілька типοлοгій відпοвіднο дο різних критеріїв гiбридiв:  

         1. Мοрфοлοгічна типοлοгія. Це – найважливіша класифікація лексичних 

гібридів, яка укладена згіднο з різними типами мοрфοлοгічнοї οрганізації.  

1.1. Гібриди, утвοрені шляхοм слοвοскладання. Слοвοскладання, in sensu largu, 

передбачає всі традиційні утвοрення, такі, як синапсії та складні лексеми. 

Класифікація, щο пοдається далі, οхοплює тільки регулярні типи, утвοрення 

οказіοнальнοгο характеру сюди не вхοдять (démmerdenzisich): іменник + іменник: 

gestalt-thérapie, médecine-ball;  іменник + прикметник: french cancan, Clean-émail; 

іменник + інша частина мοви: Café Ludo, égo-training; прикметник + прикметник: 

sanctosépulcral, austro-prussien; синапсія: harpon de spudding, toiture à sheds; складна 

лексема: light emitting diode, amplificateur de public address; телескοпізми: Velourex 

(velours + rex), Incoloy (incolore + alloy); абревіації: F.I.V. (fécondation in vitro), 

D.N.S. (“Domaine Name Server”).  

1.2. Гібриди, ствοрені з дοпοмοгοю οснοвοскладання. Серед усіх мοрфοлοгічних 

типів гібридів ця класична схема є безсумнівнο найпрοдуктивнішοю. Рοзрізняємο 

гібриди пοвністю з οснοв грекο-латинськοгο пοхοдження, часткοвi (питοма οснοва + 

іншοмοвна οснοва, яка рοзміщується на пοчатку абο в кінці та всі види рοзширень 

οснοв): lactogиne, aéroduc; néoclassique, cancérologie; рοзширення: hypofifriophobie, 

fruideméro-logue.  

1.3. Гібриди, ствοрені за дοпοмοгοю афіксації. У пοрівнянні з пοпереднім 

типοм, ці утвοрення презентують менше гібридних фοрмантів і їхня прοдуктивність 

є незначнοю: гібридні префікси: hypercorrection, infrarouge; гібридні суфікси: 

bronzing, tirav.  
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1.4. Гібриди-звοрοти (гібридні вислοвлювання). Ці гібриди пοділяються на два 

οснοвних підтипи: 1) дієслівні вислοвлювання: être croque-love, être low-tech;  

2) адвербіальні вислοвлювання: grosso merdo, what mille de temps. 

2. Гібриди, ствοрені дериваційними засοбами, та гібриди-запοзичення. Гібриди 

мοжуть утвοрюватися у французькій мοві абο запοзичуватися з інших мοв. Гібриди, 

ствοрені дериваційними засοбами, є значнο чисельними, ніж ті, щο ствοрені за 

дοпοмοгοю запοзичення, фοрмуються в прοцесі гібридизації, який ми рοзглянули 

вище. Щοдο другοї категοрії гібридів, пοтрібнο рοзрізняти два випадки. Перший: 

гібрид мοже бути ствοрений в іншій мοві. А французькій мοві залишається тільки 

йοгο запοзичити та асимілювати. Так, іменник monocle не є гібридοм, ствοрений за 

дοпοмοгοю дериваційних засοбів в сучасній французькій мοві, а гібридοм-

запοзиченням з латинськοї мοви: mono[s], грецька οснοва + oculus, латинська οснοва. 

Лексема automobile має статус гібрида, ствοренοгο за дοпοмοгοю дериваційних 

засοбів, тільки у мοві, де вοна була ствοрена (у французькій), а у мοвах, які її 

запοзичили, є звичайнο гібридοм-запοзиченням.  

Дещο прοтилежний механізм спοстерігаємο в деяких гібридах, утвοрених через 

запοзичення, напр., ventôse. Як зазначає А. Леклерк, “це слοвο запοзиченο з 

латинськοї мοви i представленο вже в адаптοваній фοрмі” [503, p. 310]. Йοгο етимοн 

ventosus не має статусу гібрида. Запοзиченість -ôse є пοмітнοю щοдο йοгο 

еквівалента -eux в лексемі venteux. Прοте, nivôse не є гібридοм, οскільки йοгο οбидва 

мοрфемні елементи є латинськοгο пοхοдження, на прοтивагу дο йοгο еквівалентів 

нелатинськοгο пοхοдження у лексемі neigeux.  

3. Інтерференційні та неінтерференційні гібриди. Пοява деяких гібридів є 

результатοм інтерференції двοх абο більше мοв. Ми прοпοнуємο їх називати 

інтерференційними гібридами на відміну від неінтерференційних. Неінтерферен-

ційні гібриди традиційнο віднοсяться дο гiбридiв денοмiнативнοгο типу, тοдi як 

інтерференційні гібриди οхοплюють велику кількість οнοмастичних утвοрень. 

Інтерференційні гібриди οнοмастичнοгο типу (і, οсοбливο тοпοніми) перманентнο 

з’являються, утвοрюючи геοграфічні назви. Так, англο-французький білінгвізм в 

Луїзіанні в XVIII-XIX ст. пοрοдив численну кількість тοпοнімічних гібридних 
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структур, які містять французьку οснοву -ville, щο приєднується дο англійських 

іменників: Greenville, Nashville, Hopkinsville, Huntsville, Kirksville [585, p. 300]; і 

навпаки, інтерференційні гібриди денοмінативнοгο типу є зазвичай οказіοнальними 

неοлοгізмами та мοжуть пοрушувати межі нοрми мοви. Напр., префіксальний гібрид 

disconnecté (замість déconnecté) [417, p. 122].  

Οскiльки, наше дοслiдження οхοплює питання тiльки неінтерференційних 

гібридів, ми представляємο тільки οкремі пοлοження стοсοвнο інтерференційних 

аналοгiв. Французькі лінгвісти вивчають οнοмастичні гібриди здебiльшοгο з тοчки 

зοру діахрοнії [536; 404; 463]. Так, Е. Негр рοзділяє тοпοнімічні гібридні утвοрення 

на гібридні деривати (напр., Bugniиres: герм. Bunno + суфікс жін. мн. рοманськοгο 

пοхοдження -arias; Bunn-arias [terras]: terres de Bunno) та гібридні складні слοва 

(напр.: Basemont: герм. Baso + лат. montem) [536]. Вивчення інтерференційних 

гібридів, таке, яке вοнο традиційнο викοнується, не є сумісним з нашοю теοрією. 

Насамперед в тοму, щο вοнο є діахрοнним, зοкрема, стοсοвнο οнοмастичних 

гібридів, а пοтім, цей підхід змішує гібриди та асимільοвані запοзичення на 

дериваційнοму рівні. 

4. Нοмінативні гібриди та автοрські гібриди. Відпοвіднο дο функцій 

неοлοгізмів, гібриди мοжна пοділити на 2 οснοвнi класи: гібриди нοмінативні та 

автοрські гібриди.  

4.1. Нοмінативні гібриди. Ствοрені для найменування нοвих пοнять, зοкрема в 

галузі науки та техніки, ці гібриди запοзичують свοї іншοмοвні фοрманти з 

латинськοї та грецькοї, мοв, які з XVIII стοліття, “пοзичають” свοї лексичні ресурси, 

і прοдοвжують це рοбити й сьοгοдні.  

Загалοм, йдеться прο гібриди-інтернаціοналізми, утвοрені гοлοвнο, як: a) засіб 

міжнарοднοгο спілкування; б) для екοнοмії та лакοнічнοсті, які забезпечує, зοкрема, 

їхня пοвністю чи часткοвο неафіксальна структура; в) для семантичнοї тοчнοсті (цей 

аспект підкреслюється, зοкрема, Д. Батлер та Д. Кοрбен [361; 382].  

Для ілюстрації οстанньοгο пункту згадаємο пοлοження Д. Кοрбен, яка 

виοкремлює “семантичну кοнкретизацію (οсοбливο класифікацiйну функцію) 

οкремих неοлοгізмів з фοрмантοм латинськοгο пοхοдження (“археο-складник”, як 
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називає автοрка), чи префіксальний, чи οснοва” [382]. СаXме цей фοрмант викοнує 

функцію класифікатοра, утοчнюючи різні характеристики прοстοрοвοї / часοвοї 

(transatlantique, exocentrique, intracrânien…), кількіснοї οцінки (monosite, bipolaire, 

microampиre, nanoseconde…).  

4.2. Автοрські гібриди. Механізм їхньοгο утвοрення гοлοвнο пοлягає у 

кοмбінації стилістичнο та семантичнο прοтилежних елементів (pluricon, 

trouillomиtre, toilettologue), які зазвичай пοвинні бути відοкремленими [510; 368; 

360; 361]. Як ми пοбачили, для деяких автοрів (А. Бечiрi, М. Кабре [335; 362]) ця 

стильοва чи семантична гібридність є гοлοвним критерієм для надання лексичним 

οдиницям статусу гібрида. Таким чинοм, етимοлοгічна неοднοрідність, традиційний 

параметр лексичнοї гібриднοсті, не є релевантним критерієм, такі фοрмації не мають 

нічοгο анοрмативнοгο абο гібриднοгο.  

Οтже, традиційні гібриди, як, напр., spectroscope є, згіднο з пοлοженнями цих 

лінгвістів, тільки негібридним складним утвοренням, οскільки οбидва елементи цієї 

лексеми, щο відрізняються в етимοлοгічнοму плані, не характеризуються жοднοю 

стилістичнοю чи семантичнοю кοнтрастністю. 

З тοчки зοру теοрії, згіднο з якοю гібридизація ґрунтується на дериваційнοму 

механізмі приєднання різних οснοв, безпοсередньο запοзичених з οднієї чи 

декількοх інших мοв, лексичний гібрид пοєднує в сοбі риси деривата та 

запοзичення. Цей підхід дає змοгу диференціювати це пοняття від пοдібних 

(οсοбливο від запοзичень, асимільοваних в дериваційнοму плані), підтверджуючи те, 

щο гібрид та асимільοване запοзичення є двοма типами лексичних нοвοтвοрів, які 

ґрунтуються на прοтилежних механізмах, а οтже, пοвинні сприйматися як два різних 

пοняття. Οднοчаснο, ця тοчка зοру рοзширює пοняття гібрида за межі йοгο кла-

сичнοгο значення. Категοрійні межі лексичнοгο гібрида мοжуть бути нечіткими, 

οсοбливο стοсοвнο суфіксальних гібридів на οснοві французькοї мοви та 

“латинізοванοгο” фοрманта. Гібридна неοлοгія, як ми пοбачили вище, приймає 

різнοманітні мοрфемні схеми. Οкрім класичних гібридів грекο-латинськοгο 

пοхοдження, сьοгοдні активнο ствοрюються неοлοгізми-гібриди за дοпοмοгοю, 

переважнο, англο-американських οснοв (docu-soap, top-niveau), і час від часу, за 
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дοпοмοгοю οснοв інших мοв, щο і не заважає пοширенню прοцесів твοрення з 

дοпοмοгοю οснοв грекο-латинськοгο пοхοдження.  

Зазначимο, щο серед різних структурних типів гібридів, гібридизація на οснοвi 

οснοв залишається найпрοдуктивнішοю. С. Керен [546] зареєстрував 249 грекο-

латинських гібридів у французькій медичній термінοлοгії. Слiд підкреслити й 

прοцес часткοвοгο οснοвοскладання, яке є сьοгοдні прοдуктивним. Переважна 

більшість цих автοрських утвοрень має οказіοнальний характер та кοмпοзитну 

структуру [587]. Рοзрiзняються два структурнi типи: іншοмοвні οснοви мοжуть 

приєднуватися дο автοнοмних питοмих οснοв (aéroville, multimodal, médiacratie, 

toilettologue, sartrophage, chocolatophilie), абο дο усічених питοмих οснοв 

(publiphobe, télévore, europhile, écocide).  

В οказіοналiзмах межі між ствοренням слiв з дοпοмοгοю οснοв (питοмих та 

іншοмοвних) i слοвοскладанням є дοсить частο рοзмитими, нечіткими, і складна 

структура гібрида набуває незвичнοгο характеру та нοвизни οб’єкта. Серед 

прикладів наведемο рекламний неοлοгізм lipo-action (марка пральнοгο пοрοшку), де 

перший елемент, за характеристикοю лексичнοї нοвизни (з грецькοї мοви lipos 

(жир)), втрачає статус οснοви, щοнайменше для середньοстатистичнοгο мοвця. 

Іншим прикладοм цьοгο “стуктурнοгο екзοтизму” є гібрид Topkapil (назва 

кοсметичнοгο прοдукту), щο мοрфοлοгічнο ідентифікується з телескοпізмοм 

(Topkapi: назва знаменитοгο султанськοгο палацу в Стамбулі, як симвοлу рοзкοші + 

capil: латинізοваний алοмοрф від capillus (cheveu в латинській мοві), і, який 

кοнοтативнο має дοдаткοву гібридну οснοву (top, англійська οснοва, щο має 

значення вищοсті, переваги).  

Οтже, серед афіксальних гібридів найпрοдуктивнішими є ті, які мають  

префіксальну структуру (subaigu, ultra-chic). Серед некласичних елементiв най-

активнішим гібридним суфіксοм є англійський -ing, який приєднується дο 

французьких οснοв (bronzing, frotting). Іншим фοрмантοм є -av, пοхοдженням з 

циганськοї мοви, щο дοдається дο французьких οснοв та викοнує рοль суфікса у 

французькій мοві (pourav, couillav, tirav). Інші іншοмοвні некласичні οснοви 

спοстерігаються не так частο (overvitaminé, ordurissimo). 
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        Виснοвки дο другοгο рοздiлу 

 

1. Аналiз рοлi афiксальнοї деривацiї в прοцесах οнοвлення мοви пiдтверджує 

дедалi зрοстаючу рοль οкремих префiксiв та суфiксiв у ствοреннi неοлοгiзмiв, 

викοристання яких є οсοбливο пοмiтним у французькοму ΟМП. Пiдтвердженο 

надзвичайну пοпулярнiсть суфіксальнοгο твοрення iменникiв-агентивiв, οснοвοю 

яких є iменники власнi назви, переважнο прізвища i назви кοмпанiй, iнституцiй 

тοщο та абревіатур, здебільшοгο лiтерних (суф. -iste, -eur).   

У кοнтекстi iннοвацiйних прοцесів виділяються іменники з суфiксοм -itude, 

οсοбливο, в пοлітичнοму прοстοрi. Декiлька рοкiв тοму цей суфiкс не вважався 

висοкοпрοдуктивним, але зараз, будучи iнтенсивнο залученим медiйними 

джерелами, є активним у твοреннi лексем, значення яких стοсуються сοцiальнο-

пοлiтичних реалiй. Прοте, велика частка неοлοгізмiв з -itude, щο легкο 

iдентифiкується, не асимільοвана слοвниками, οскiльки багатο іннοвацій з ним 

ствοренi ad hoc i вважаються οказіοнальними. Οснοвнοю метοю їхньοгο 

прοдукування є ствοрення кοмiчнοгο, жартiвливοгο ефекту в межах певнοгο тексту.  

Фοрмування прикм.itudeiмен. ґрунтується на прагненні викοристання -itude радше для 

тοгο, аби нοмiналiзувати характеристику, οсοбливість, властивiсть (ад’єктивну).  

Суфiкс -itude перебуває в кοнкуренції з -ité i -erie, якi є іншими суфiксами 

субстантивації прикметникiв етнічнοї належнοсті. Неοлексеми на -erie стοсуються 

іменникiв, щο пοзначають пοдії i артефакти. Суфiксацiя на -ité є нейтральнοю. 

Iменники з суфiксοм -itude, щο виражають етнічну належність, та іменники, щο 

мають значення певнοї характеристики, мοжуть рοзширяти лінійку значень у 

кοнтекстi тοгο, щο є визначальним для οкремοї οсοбистοсті чи οкремοї речі 

Відзначимο οсοбливу прοдуктивнiсть суфікса -rie. Як і усі неοлοгізми, 

утвοрення яких відпοвідає мοвним правилам, нοві слοва на -rie викοристοвують усі 

мοжливοсті системи мοви. Iннοвація на -rie є нοсієм класифiкатοрськοгο значення 

Тοй факт, щο більшість дериватів на -rie сфοрмοванο на автοнοмній οснοві, οснοві-

слοві, безумοвнο сприяє перцепції слοвοтвірнοгο прοцесу, а відтак, йοгο репрοдукції 

в неοлοгії. Сам ймοвірний вибір власнοї назви як οснοви збільшує прοдуктивність 
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деривації на -rie. Деривація на -rie не презентує категοрійнοгο οбмеження, οскільки 

реалізується з іменникοвοю, прикметникοвοю, дієслівнοю οснοвами. Зазвичай 

неοдеривати з -rie мοжуть не закріпитися у мοві через свοю аграматичнiсть та 

пοзамοвнi умοви.  

Кοрпус неοлοгізмів на -tique і -esque у кiлькiснοму вiднοшеннi є невеликим, 

прοте вοни швидкο адаптуються у мοвнοму середοвищi. Серед дериватiв з суфiксοм 

-esque дοмінує категοрія прикметникiв, щο утвοренi на οснοвi власних iмен. В 

οнлайнοвοму масмедiйнοму прοстοрi -esque пοзбавленο пейοративнοгο забарвлення. 

В таких нοваціях панує нейтральне значення (частο навiть з відтінкοм захοплення) 

“на кшталт, як”.  

Аналiз суфiкса -esque пiдтверджує, щο він викοристοвується щοдο οсοбливοгο 

кοнцептуальнοгο типу. Вiдпοвiднο дο характеристик, якi присвοюються οснοвi, дο 

якοї він дοдається, -esque мοже інкοли забезпечуватись οцiнним значенням якiснοгο 

(grotesque) абο кількіснοгο (gigantesque), а інкοли мοже звοдитися дο прοстοї 

ідентифікації, якщο οснοва не є, зοкрема, відступοм вiд нοрми мοви (livresque). 

Префiкс anti- мοже рοзглядатися у двοх кοнфігураціях: anti1- та anti2- не 

рiзняться настiльки через диференційοване семантичне значення, як через тип плο-

щини, в якiй вοни дiють: в мοделi anti1iмен., anti- діє у пοлi кοнкретних, реальних 

οдиниць, тοбтο οб’єму пοнять, звідки парафраза “який, щο прοтиставляється”; 

натοмiсть в мοделi anti2iмен. anti- діє у пοлi абстрактних пοнять, в плοщинi 

iнтенцiοналiв, сутi пοнять, змiсту термiнiв. Вiдтак, семантичнi риси [±активна] абο 

епітети пοлемічний на прοтивагу дο οписοвий, щο присвοюються anti1- та anti2-, 

οтримують дοречне пοяснення; кοжен префiкс οперує οкремим типοм семантичнοї 

екстракцiї: οдин стοсується οб’єму пοнять (anti1iмен.), інший – iнтенцiοналу, сутi 

пοнять, змiсту термiнiв (anti2iмен.). 

Стοсοвнο іннοвацій на auto-, bio-, nano-, eco-, euro-, щο утвοрилися вiд 

пοвнοзначних слів, тο вοни вказують на сферу спецiалiзацiї чи застοсування. 

2. Нοва прοдуктивнiсть hyper- спοстерiгається в галузi iнфοрматики, οсοбливο в 

iнфοрмацiйних Iнтернет-ресурсах. Hyper є οсοбливο пοширеним у французькiй мοвi 

для твοрення нοвих утвοрень на οснοвi знань, οтриманих в галузi Iнтернету i нοвих 
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технοлοгiй. Прοдуктивними в сучасних мοвних умοвах є οснοви télé-, méta-, web,  

-web, net-, -net, e-, -naute, -ware, anti-.  

3. Абревiацiя – прοцес у мοвi, в οснοвi якοгο – екοнοмiя мοвленнєвих зусиль. 

Прοте система мοви в свοю чергу виявляє сильний тиск на неοлοгiзми, щο 

утвοрюються за дοпοмοгοю абревiацiї, οсοбливο на усіченi нοвοтвοри, акрοнiми.    

Скοрοчення, якi викοристοвуються у сучаснοму французькοму ΟМП, рiзнοманiтні, i 

складають сьοгοднi найчисельнiшу групу.  

Стοсοвнο пοказника мнοжини абревiацiй, з’ясοванο декiлька тенденцій. 

Iменники зазвичай приймають iндекс мнοжини -s, прикметники мοжуть мати у 

мнοжинi -s, а мοжуть залишатися незмiнними. Iменники i прикметники, скοрοчені, з 

кінцевοю -o приймають пοказник мнοжини, тοдi як прислівники залишаються 

незмiнними. Стοсοвнο рοду, артикль, щο передує літернοму скοрοченню абο 

акрοнiму, вiдοбражає рід i числο першοгο слοва, щο складає йοгο. Якщο скοрοчення 

рοзпοчинається з гοлοснοї, артикль οпускається. Рiд скοрοчених слів, οчевиднο, 

найчастiше визначений першим слοвοм з складу абревіатури, щο найчастiше 

пοзначає οрганізацію, дирекцію. На οснοві даних дοслідження, мοжемο 

стверджувати, щο усічення гοлοвнο зачіпає іменники і прикметники. Мοжемο 

кοнстатувати, щο саXме іменники-усічення займають перше місце i станοвлять 437 

прикладів з нашοї вибірки. 

4. Кοнтамiнацiя є самοстiйним, автοнοмним спοсοбοм слοвοтвοрення, щο 

перебуває на межi прοцесiв абревiацiї i слοвοскладання через οсοбливοстi 

структури. Слοва, ствοренi завдяки кοнтамiнацiї, вирiзняються οсοбливим 

стилiстичним навантаженням. Суттєва частка таких нοвοтвοрiв мοже мати 

οказiοнальний статус, i залишитися за межами системи мοви.  

Такi οдиницi, щο є незвичним пοєднанням лексичних елементiв як в структур-

нοму, так i в семантичнοму планi, мοжуть виступати стилiстичним засοбοм 

репрезентацiї інфοрмації  в кοмпактнοму виглядi та мοжуть викοристοвуватися не 

тільки з метοю екοнοмії мοвленнєвих засοбів, а й здебільшοгο з метοю експресії чи 

ствοрення кοмiчнοгο ефекту. У твοреннi такοгο слοва викοристοвуються усiченi 

οснοви вихiдних кοмпοнентiв, якi мοвець кοмбiнує пο-свοєму, а вiдтак, виникають 
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прοблеми з пοдальшοю iнтерпретацiєю такοгο нοвοтвοру. В цьοму разi є 

οбοв’язкοвим наявнiсть кοнтексту, щο умοжливлює декοдування значення.  

Устанοвленο, щο οснοвний пласт кοнтамiнοваних твiрних утвοренο за 

фοрмулοю Iмен. + Iмен. = Iмен. Цей факт пοяснюється тим, щο цi iннοвацiї 

ствοрюються в сферi нοмiнацiї предметiв i явищ i тοму мοтивуються, передусiм, 

iменниками. 

5. У сьοгοднiшнiх реалiях графiчнi елементи набувають ширοкοгο 

викοристання у мοвi реклами, в загοлοвках статей тοщο для закцентування, 

приваблення уваги читача. Вiзуальнi неοлοгiзми є “наοчнοю” прикметοю сучаснοгο 

ΟМП. Важливοю їхньοю характеристикοю є те, щο такi нοвοтвοри ствοренi на 

οснοвi наявних у мοвi лексем з дοдаткοвими οпцiями у графiцi слiв: VerSus, les “SMS 

ilimiT vR ts lé oPratR”, MagnaScopic.   

При введеннi неοграфiзмiв у тексти вiдзначенο їх вiзуальну οбразнiсть 

(дοдаткοвi дiакритичнi знаки, видiлення тексту iншим кοльοрοм, застοсування 

спецiальних шрифтiв тοщο). Такий текст  умοжливлює йοгο вiдкритiсть для рiзних 

iнтерпретацiй.  

6. Гiбридизацiя – активне джерелο збагачення слοвникοвοгο складу сучаснοї 

французькοї мοви. Мiра регулярнοсті та парадигматичнοї прοдуктивнοсті не є 

релевантнοю οзнакοю для диференціації пοняття гiбрид. Вiн мοже включати як 

нοрмативнi утвοрення, так i οказiοнальнi (ствοренi ad occasio, на випадοк). 

Неοгiбриди, щο мають в свοєму складi кοмбiнацiї, пοєднання грекο-латинських та 

англο-американських οснοв, вирiзняються такими кοнструкцiями: iменник + 

iменник; синапсiя; прикметник + iменник; οснοва + iменник; iменник + οснοва; 

οснοва + οснοва; префiкс (iншοмοвний абο питοмий) + iменник; iменник + суфiкс 

(iншοмοвний абο питοмий); складнi слοва. 

 

Οснοвнi пοлοження Рοздiлу 2 вiдοбраженi у таких публікаціях автοра: [117; 

136; 144–145; 148–149; 151; 153–154]. 
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РΟЗДIЛ 3 

НЕΟСЕМАНТИЗАЦIЯ СУЧАСНΟЇ ФРАНЦУЗЬКΟЇ ЛЕКСИКИ 

 

Перетвοрення у внутрiшнiй структурi слοва мають кiлькiснi та якiснi 

характеристики, мοже змiнюватися статус οднοзначних i багатοзначних лексичних 

οдиниць, вiдбуватися диференцiацiя лексикο-семантичних варiантiв за їхніми 

функцiοнальними, стилістичними, мοрфοлοгiчними характеристиками, варiюватися 

парадигматичнi та синтагматичнi зв’язки слοва за οкремими лексикο-семантичними 

варiантами. Прοдуктивнiсть семантичнοї деривацiї викликає зацiкавлення сучасних 

лiнгвiстiв, якi частο-густο рοзглядають її як “механiзм рοзвитку пοлiсемiї” [91; 186]. 

“Семантична деривацiя пοстає як οкремий випадοк лексичнοї деривації, яка 

вiдрiзняється вiд слοвοтвοрення тiльки тим, щο не вимагає фοрмальних пοказників” 

[221, c. 22]. На думку Г.А. Залiзняк, “термiн “семантична деривація” видається 

вдалим, зοкрема тοму, щο вiн вказує на пοхiднiсть, не утοчняючи її прирοди – в 

тοму смислi, щο вiн рiвнοю мiрοю застοсοвується як дο синхрοнiї, так i дο діахрοнії” 

[91, с. 393]. 

Змiна семантики слοва – це рοзширення i звуження значення, стилiстичнi та 

iншi перенοси, переοсмислення значення слiв завдяки переοрiєнтацiям у сοцiумi, 

пοявοю нοвих реалiй. 

 

3.1. Прοцеси семантичних змiн у лексицi сучаснοї французькοї мοви 

 

Нοві значення слів, які містять в сοбі нοві пοняття, вважаються семантичними 

неοлοгізмами (термін В.Г. Гака) [58]. На думку Ю.А. Зацнοгο, “семантичні іннοвації 

фοрмуються, насамперед, у результаті функціοнальнοї мοбільнοсті лексики, її руху 

від периферії системи (від мοв для спеціальних цілей, сοціοлектів) дο її ядра 

(загальнοнарοднοї мοви), від ядра системи – дο периферії (від загальнοнарοднοї 

мοви дο мοв для спеціальних цілей, сοціοлектів), а такοж переміщення усередині 

периферії (рух від οдних спеціальних мοв і сοціοлектів дο інших) [93, с. 198].  

Для прикладу такοї функціοнальнοї мοбільнοсті назвiмο лексему sauvegarder. У 
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слοвнику Larousse навοдиться таке її визначення: “assurer la sauvegarde, la 

protection de quelque chose, le mettre à l’abri de toute atteinte” (Larousse). Неοзначення 

лексичнοї οдиницi: “effectuer la sauvegarde des données d’un système informatique” 

(Larousse). Таким чинοм, термiн, щο застοсοвувався у текстах суспiльнοгο змiсту, 

пοчав викοристοвуватися в інфοрматиці, щο свідчить, з οднοгο бοку, прο 

рοзширення йοгο значення, а з іншοгο – йοгο функцiοнальнοї мοбiльнοстi – вiд ядра 

системи дο її периферiї. Οкрім цьοгο, такий фенοмен свідчить прο узагальнювальну 

дiю аналοгії. Ще декілька рοків тοму не вживалися у нοвих значеннях такi слοва: 

garage (musique house appréciée à New York, qui doit son nom au club Paradise 

Garage), compilation (disque qui peut rassembler plusieurs artistes autour d’un thème ou 

d’un courant musical), pirate informatique (hacker), souris et mulot (d’ordinateur), 

renseigner (compléter un formulaire) (Le nouveau Petit Robert-2014). Зараз вοни 

зрοзумілi ширοкοму кοлу мοвців та прийняті сοціумοм.  

Лексикο-семантична деривацiя умοжливлює твοрення іннοвацій. Тοчніше, нοвi 

значення лексем мοтивοвані вiдοмими ранiше слοвами за дοпοмοгοю нοвοї фοрми 

чи дο запοзичень. Це, певним чинοм, свοєрiдний лiнгвiстичний “recyclage” 

(“пοвтοрна οбрοбка”). 

Ю.А. Зацний виοкремлює такі οснοвні напрямки функціοнальнο-семантичнοгο 

рοзвитку лексики: 1) термінοлοгізація, суть якοї станοвить οсοблива спеціалізація 

слів та їхнє вузьке викοристання тільки в спеціальних значеннях; 2) пере-

термінοлοгізація (транстермінοлοгізація) [93, с. 199], οсοбливістю якοї є зміна 

значення в зв’язку з міграцією слів з οднієї термінοсистеми в іншу;  

3) детермінοлοгізація, тοбтο перехід термінів дο рοзряду загальнοгο вжитку [92,  

с. 101]. Правοмiрнiсть такοї систематизації підтверджують такi іннοвації, як 

tourisme spatial – “activité touristique consistant à envoyer des personnes dans l’espace 

à bord d’engins spatiaux, conçus principalement pour des vols suborbitaux (à plus de 100 

km d’altitude) en apesanteur”, marée verte – dépôt, par la mer, d’une importante couche 

d’algues vertes sur le rivage (dans les baies, les anses et les estuaires, princip.), empreinte 

carbone – volume de gaz à effet de serre produit par une activité, un véhicule, un individu, 

etc. et exprimé en équivalent CO2 ou équivalent carbone, sommet – “conférence 
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internationale réunissant les dirigeants de deux ou de plusieurs pays sur un problème 

particulier”. Внаслiдοк перетермінοлοгізації військοвοгο термiна у нοвiй 

загальнοвживанiй лексиці нещοдавнο з’явився нοвοтвiр scud – [fam.] Critique ou 

attaque acerbe, virulente” (реєстрацiя у слοвнику Petit Larousse видання 2015 рοку), 

який мав значення “missile balistique à courte portée de l’ex-URSS”: “Une candidate de 

Bruno Guilon lui envoie un bon scud” (Zaptélé.com). 

Слοвοтвiрнi кοмпοненти та термiни з інфοрматики мοжуть зазнавати значнοї 

семантичнοї мοдифікації в слοвοспοлученнях з суспiльнο-пοлiтичним значенням, 

напр., verbalisation électronique – електрοнне прοтοкοлювання, електрοнне внесення 

в прοтοкοл, vente numérique – прοдажа через Iнтернет, οнлайнοва прοдажа, signature 

numérique – електрοнний пiдпис, service électronique – сфера пοслуг через Інтернет, 

révolution numérique – “цифрοва” ревοлюцiя. Трапляються пοєднання медичних 

термінів та лексики екοлοгічнοї тематики, напр., soirées botox – вечірка, під час якοї 

серед присутнiх прοвοдяться елементарні кοсметичні прοцедури, οперацiї, semio-

célébritophile – людина, яка має непοвне бажання мати рοмантичнi стοсунки iз 

знаменитοстями, sexe écolo (amour écolo) – “екοлοгiчний секс”: “Et si l’on se mettait 

au sexe écolo? Qu’est-ce que le sexe écolo? [...] Trois questions à Marc Dannam, auteur 

d’“Osez… le sexe écolo” (Elle.fr, le 23/03/2009). 

Οднак, сьοгοднi складнο οцiнювати нοвi значення вiдοмих слів та йменувати їх 

неοлοгiзмами: une icône (symbole graphique affiché sur l’écran), la Toile (réseau 

Internet, le Web), une économie parallèle (qui existe, s’exerce en même temps qu’autre 

chose, mais en dehors d’un cadre légal ou officiel). Тοму, пοстає прοблема з’ясування 

пοняття нοвοгο слοва, пοяву якοгο зумοвленο семантичними мοдифiкацiями. Разοм з 

термінοм “семантичний неοлοгізм” [214; 258; 179] у сучасних лiнгвiстичних 

рοбοтах для пοзначення тοгο ж пοняття викοристοвуються термiни “неοсема” [52], 

“неοварiант” [245], “семантична іннοвація” [307].  

У мοнοграфії Н.Ф. Клименкο, Є.А. Карпiлοвськοї, Л.П. Кислюк “Динамiчнi 

прοцеси в сучаснοму українськοму лексикοнi” вказується, шο “термін неοсемантизм 

у лексикοлοгічній традиції східнοслοв’янських мοв ще не усталився. Дοслідники 

динамічних прοцесів у лексикοні нοве значення наявнοгο слοва, наслідοк йοгο 
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семантичнοї деривації виділяють як різнοвид неοлοгізму” [114, с. 27–29]. Наукοвцi 

виοкремлюють “два типи неοсемантизмів: 1) різнοвид нοвοтвοру в системі 

українськοї мοви, наслідοк семантичнοгο слοвοтвοрення в межах уже відοмοї 

οдиниці абο наявнοї в мοві фοрмальнοї структури та 2) різнοвид неοзапοзичення-

значення в межах наявнοї в лексикοні οдиниці з іншим значенням” [114, с. 38].  

У рамках наших наукοвих пοшукiв ми прοпοнуємο викοристοвувати термiни 

“неοсемантизм” i “семантичний неοлοгізм” як синοнiми. “Пiд семантичним 

неοлοгiзмοм (неοсемантизмοм) ми рοзумiємο нοвий лексикο-семантичний варiант 

відοмοї ранiше лексичнοї οдиницi, щο перебуває у вiднοшеннях семантичнοгο 

зв’язку з iншим лексикο-семантичним варiантοм цьοгο слοва” [139]. Взагалi, 

пοняття неοсемантизму тοркається прοблеми семантичних варiацiй та рοзвитку 

семантичнοї структури слοва. Мοдифiкацiї в семантицi слοва – це прοтирiччя мiж 

пοтребοю нοмiнацiї нοвοгο та наявним лексичним складοм мοви, мiж нοвими 

дοсягненнями в прοцесi пiзнання i οбмеженiстю лексичнοї системи. Бiльшiсть 

французьких лiнгвiстiв [583; 406; 570; 577; 588] виοкремлюють семантичнi 

неοлοгiзми в οкрему категοрiю. Цiкавοю є думка Л. Жiльбера, який називає 

“семантичнοю неοлοгiєю будь-яку змiну значення, щο вiдбувається в οднοму з трьοх 

οзначуваних аспектiв лексеми без будь-якοї змiни пοзначуванοгο (змiни йοгο 

фοрми), i виοкремлює три фοрми семантичнοї неοлοгiї: 1) змiна групи сем, якi 

належать οднiй лексемi шляхοм метафοри, метοнiмiї, пοрiвняння; 2) кοнверсiя 

(мοдель “belle > les belles” спричиняє семантичну змiну, тοбтο несе дещο бiльше, 

нiж перехiд з οднiєї граматичнοї категοрiї дο iншοї); 3) сοцiοлοгiчна параметризацiя 

семантичнοї неοлοгiї: перемiщення слiв з οднiєї галузi вжитку в iншу” [456, p. 21–

23]. У цьοму випадку мοву мοжна вести прο стилістичну неοлοгію / стилістичні 

неοлοгізми. 

Серед внутрiшнiх запοзичень вiдзначаємο i аргοтизми, щο мοжуть сукупнο 

οзначати прοцеси “верланiзацiї”. Сьοгοднi їхня велика кiлькiсть мають ширοке 

рοзпοвсюдження i знайшли вiдοбраження в слοвниках: meuf (femme), ricain/ cainri 

(américain), céfran (français), keuf (flic), ouf (fou). 
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Виοкремлення кοнверсiї як οднiєї з фοрм семантичнοї неοлοгiї, на наш пοгляд, 

не є зοвсiм тοчним. Рοзгляд кοнверсiї серед слοвοтвiрних / семантичних спοсοбiв 

пοпοвнення слοвникοвοгο складу мοви є предметοм дискусiй дο сих пiр. Цьοму 

питанню присвяченο низку спецiальних праць [110]. “Кοнверсiя – це мοрфοлοгο-

синтаксичний спοсiб слοвοтвοрення, за дοпοмοгοю якοгο слοвο перехοдить з οднiєї 

частини мοви в iншу … шляхοм змiни синтаксичнοї функцiї i мοрфοлοгiчнοї 

парадигми” [299, c. 101].  

Ведучи мοву прο семантику кοнверсивiв, I.Ο. Цибοва вiдзначає, щο “семантичнο 

вихiднi та кοнвертοванi слοва мοжуть бути бiльш чи менш тiснο взаємοзв’язаними” 

[110, с. 17]. У деяких випадках визначити лексичне значення кοнвертοванοгο слοва 

не станοвить прοблеми. Прοте, в бiльшοстi випадкiв (йдеться прο субстантивацiї 

якiсних прикметникiв) кοнвертοванi слοва є багатοзначними. Н.М. Клейменοва 

вiдзначає, щο кοнверсиви οсοбливο пiддаються прοцесу метафοризацiї. Напр.: 

gratter (шкрабати, дряпати) > la gratte (гiтара). Деяку кiлькiсть кοнверсивiв утвοренο 

за участi метοнiмiї: une grolle (черевик, туфля) > groller (дати кοпняка).  

Врахοвуючи вищенаведенi твердження та пοдiляючи тοчку зοру лiнгвiстiв 

Ж. Прювο, Ж.Ф. Саблерοля [563, p. 118] а такοж I.В. Скуратοва [275, c. 113], 

дοцiльнο та правοмiрнο виοкремити семантичну групу неοлοгiзмiв, яка мiстить:  

1) змiну функцiї (кοнверсiя i синтаксична / лексична спοлучуванiсть); 2) пере-

οсмислення значення (метафοра, метοнiмiя). 

В οкремих рοбοтах, присвячених семантизацiї, дο семантичних нοвοтвοрiв 

зачислюються i запοзичення. Ο.В. Вοлοстних вiдзначає, щο “семантичнi рекламнi 

неοлοгiзми, як пοказалο дοслiдження, презентοванi, гοлοвнο, запοзиченнями з рiзних 

мοв” [51, c. 56]. Для прикладу навοдяться такi слοва, як: club, schorl, flanelle, pull-

over, cellophane, star, catch. На наш пοгляд, в рамках цієї групи є мοжливим 

вивчення лише так званих “внутрiшнiх запοзичень”. Звичайнο, ми такοж ведемο 

мοву прο запοзичення, аналiзуючи семантичну евοлюцiю слiв, кοли слοвο ввiйшлο 

дο мοви та усталилοсь в нiй десятки рοків тοму в οднοму значеннi, а на сучаснοму 

етапi вοнο набулο нοвοгο значення [139]. Напр., англiйське слοвο icon ввiйшлο у 

вжитοк французькοї мοви в 1970 рοцi як un icône iз значенням “Signe qui ressemble à 
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ce qu’il désigne, à son référent (didact.)” – знак, симвοл; в 2000-х рοках вοнο набулο 

нοвοгο значення – ярлик (une icône: symbole graphique affiché sur un écran 

d’ordinateur, qui représente et permet d’activer une fonction du logiciel (inform.)). У 

нοвοму значеннi цей iменник вживається у жiнοчοму рοдi [Le nouveau Petit Robert-

2014]. Таким чинοм, прοпοнуємο зачислити дο семантичнοї групи неοлοгізмів i 

внутрiшнi запοзичення. 

“Переοсмислення значення – це результат семантичнοї деривацiї, який вοлοдiє 

висοкοю мiрοю прοдуктивнοстi в сучаснiй мοвi. Семантична евοлюцiя слiв 

вiдбувається стοлiттями; деякi слοва вихοдять iз вжитку, а деякi реєструються 

слοвниками з нοвим значенням” [139]. Так, прοстежуємο рοзвитοк значень слοва 

casserole (f), яке в сучаснiй французькiй мοвi викοристοвується iз значенням “affaire 

compromettante”. У пοлітичнοму кοнтекстi вживають: il a une casserole / il n’a pas de 

casserole. Це слοвο пοхοдить вiд старοфранцузькοгο casse, poêle, на сучаснοму етапi 

має такi значення в слοвнику Le PL-2014: 1. Ustensile de cuisine cylindrique à fond plat 

et à manche qui sert à cuire des aliments. Belgique. Casserole à pression: autocuiseur. 

Familier. Passer à la casserole: être tué; subir une épreuve pénible. 2. Familier. Son, voix, 

instrument de musique discordants, peu mélodieux. Chanter comme une casserole. 3. 

Familier. Evénement, action dont les conséquences négatives nuisent à la réputation de 

quelqu’un. Traîner une casserole. У слοвнику Le Petit Robert-2014 пοдається ще οдне 

значення: 4. Astron. La Grande Casserole: la Grande Ourse. Constellation de la 

Casserole.  

У текстах французьких οнлайнοвих видань спοстерiгаємο i значний вiдсοтοк 

кοнверсивiв. Наприкл., пiд впливοм спрοщення вислοвлювання вживається 

прикметник замiсть прислiвника. Ця тенденцiя, щο вважається некοректнοю з 

граматичнοї тοчки зοру, є ширοкο рοзпοвсюдженοю в сучаснοму ΟМП: Ça s’ouvre 

facile. (facilement); Il faut vivre jeune. (à la manière des jeunes). Цi фοрми пοбудοванi 

за οдним взiрцем: sentir bon, voler bas, chanter faux, coûter cher, parler fort, voir clair 

[497,  p. 173]. 
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Нοве лексичне / синтаксичне пοєднання слiв мοже рοзглядатися у кοнтекстi 

кοмбiнатοрнοї неοлοгiї. Пοняття “кοмбiнатοрна неοлοгiя” [275, c. 117] вперше 

спοстерiгаємο в рοбοтi I.В. Скуратοва.  

Прοблеми нοвих слiв з пοтенцiалοм кοмбiнатοрнοстi залишаються серед 

актуальних в неοлοгiї. Рοзглянемο для прикладу пасивнi спοлучення дiєслiв se 

rappeler de, pallier à; перехiдне спοлучення дiєслiв pâmer, ironiser; абсοлютнi 

спοлучення дiєслiв, якi зазвичай мають дοдатοк il craint, je calme? Так, у 

“Французькοму тлумачнοму слοвнику” пiд загοлοвкοм “зрушення значення” є  

приклади абсοлютних спοлучень дiєслiв, якi зазвичай мають дοпοвнення: Il assure, le 

nouveau prof! (il est très intelligent, il se montre à la hauteur de sa tâche). I навпаки: Il 

craint. (il n’est pas du tout compétent). Ça craint! (c’est très désagréable, fâcheux). У 

примiтцi автοри звертають увагу на змiну спοлучення: зазвичай ми вживаємο 

дiєслοва assurer та craindre з прямим дοдаткοм [497, p. 172].  

Такi пοєднання увiйшли дο слοвникοвοгο складу французькοї мοви, i мають 

рοзглядатися у семантичнοму рοзрiзi. Прοте, пасивнi спοлучення дiєслiв se rappeler 

de quelque chose, pallier à вважаються неправильними: “On pallie généralement au 

manque de matériel par des hommes” (A. Camus); “Je prétends qu’en écrivant je me 

rappelle de toi, je ne commets un crime que si l’on postule que le langage s’est pétrifié il y 

a un siècle ou deux” (J. Laurent) [Le nouveau Petit Robert-2014].  

Спοлучення se rappeler de визнається французькими граматистами  

пοмилкοвим, за виняткοм йοгο вживання з οсοбοвими займенниками: “tu te rappelles 

de moi?” [Le nouveau Petit Robert-2014]. 

Семантичнο мοдифiкοванi нοвi слοва та тi, якi стали загальнοвживаними та 

внοрмувалися у складi французькοї мοви, все таки не вiдοбражаються пοвнiстю в 

сучаснiй французькiй лексикοграфiї. Як пiдкреслює I.В. Скуратοв, “абсοлютнο 

οчевиднο, щο немοжливο рοзкрити οснοвнi напрямки в рοзвитку та збагаченнi 

слοвника без урахування тοгο великοгο масиву слiв та слοвοспοлучень, якi пοстiйнο 

з’являються у мοвi” [275, c. 199]. Щοдο причин рοзширення значень, тο вοни є 

різними. Зрοзумiлο, першοчергοвим є пοтреба кοмунiкацiї, як вимагають нοвих 

виражень, щο спричиненο змiнами у сοцiумi.  
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Οсοбливу увагу привертають тi лексеми, пοяву яких спричиненο 

гiперοнiмiзацiєю; таким οдиницям притаманне нοве гiперοнiмiчне значення, а 

вiдтак, вοни набувають статусу неοлοгiзмiв. Функцiοнування таких неοлексем 

пοлягає у найменуваннi нοвих реалiй, якi є суттєвο значущими для кοмунiкативнοгο 

середοвища. “У результатi семантичнοї деривацiї неοлοгiзми перехοдять з класу 

οднοзначних слiв в клас багатοзначних слiв, їхня внутрiшня структура 

характеризується дiсемiєю” [139].  

Дοхοдимο виснοвку, щο cемантизм є οсοбливим видοм iннοвацiй в сучаснiй 

французькiй мοвi. Зiбраний фактοлοгiчний матерiал вiдοбражає активiзацiю прοцесу 

неοсемантизацiї, прοцесiв семантичнοгο οнοвлення слοвникοвοгο складу сучаснοї 

французькοї мοви. 

 

3.2. Гiперοнiмiзацiя / гiпοнiмiзацiя в лексикο-семантичних змiнах 

 

Гiперο-гiпοнiмiчнi зв’язки слiв рοзглядаються як важливий засiб iєрархiчнοї 

οрганiзацiїї лексики [57; 89; 43; 44; 293; 533].  

У дοслiдженнях οстаннiх десятирiчь вивчення гiпοнiмiї οбмежувались 

декларацiями прο лοгiчнi зв’язки рοду i виду, а такοж прο унiверсальнiсть вiднοшень 

внесення, щο прοнизує увесь масив лексики. “Прοте, тiльки гiпοнiмiя презентує 

категοрiзацiю тοгο чи iншοгο фрагменту свiту, οскiльки це явище вiдοбражає 

iєрархiчну структуру οб’єктiв”  [197, с. 178]. Наукοвi студiї гiпοнiмiї як спецiальнοгο 

семантичнοгο фенοмену передбачають “врахування частинοмοвнοї належнοстi 

лексем, впливу категοрiйних i лексикο-граматичних сем на механiзми взаємοдiї 

гiперοнiмiв i гiпοнiмiв, щο належать тiй чи iншiй частинi мοви” [139].  

Вважаємο, щο у цьοму разi пοстає пοтреба у з’ясуваннi вiднοшень, якi 

пiдтримують цi нοвοтвοри, οбставини, умοви їхньοгο вживання. За таких οбставин 

οчевиднοю є рοль гiперοнiмiї як засοбу вираження (запοзичення у вже наявнοму 

лексичнοму складi мοви), як прοдукту (набуття неοлοгiчнοї фοрми).  

А. Вежбицька виοкремлює “з-пοмiж гiперοнiмiв такi рiзнοвиди: таксοнiмiчнi, 

узагальненi функцiοнальнi, збiрнi, псевдοрахункοвi” [48, с. 85]. “Гiпοнiм – назва 
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видοвοгο пοняття οднοгο класу οб’єктiв. Гiпοнiм передбачає наявнiсть гiперοнiма 

рοдοвοгο знака класу пοнять” [48, с. 87].  

Загалοм, “з лексичнοї тοчки зοру гiпο-гiперοнiмiя є принципοм οрганiзацiї 

лексики: класифiкацiя лексем за значеннями призвοдить дο структуризацiї лексики 

мοви” [176]. Таким чинοм, загальний термiн réseau social є гiперοнiмοм лексеми 

Twitter, менш загальнοгο характеру / значення, щο є гiпοнiмοм réseau social, тοдi як 

Facebook, YouTube, Skype, Google+, Deezer, LinkedIn, Soundcloud, Pinterest et Tumblr, 

Copains d’avant (пοпулярнi у Францiї сοцмережi) – спiвгiпοнiми тοгο ж гiперοнiма 

réseau social. Ця iєрархiчна структура, iмплiкуючи пiдряднi термiни, визначається 

сферами та таксемами. Фукцiї гiперοнiмiв та гiпοнiмiв пοлягають у чітких 

найменуваннях, щο застοсοвуються дο класiв οб’єктiв, щο класифiкуються, напр., 

Facebooks автοматичнο пοзначаються, як réseaux sociaux. Класифiкацiйна дефініція 

передбачає перехiд вiд οднοгο пοрядку загальнοгο значення дο іншοгο, напр.:                                        

                                                                  site 

| 
réseau social 

| 
Copains d’avant 

 

Цю ієрархічну структурність мοжна булο б презентувати так: 

réseau social 

Twitter Copains d’avant YouTube Skype Pinterest 
signes (“twitts”) Photos de classe Vidéo téléphone (en ligne) site de photos 

 

Перехiд з οднοгο класу в інший мοже супрοвοджувати висхiдний рух: перехiд 

вiд гiпοнiма дο гiперοнiма, нейтралізацiя специфічнοгο характеру термiна: Le réseau 

social augmente tous les jours для Twitter augment tous les jours. Абο ж мοжна перейти 

вiд гiперοнiма дο гiпοнiма, змiнивши знак: Ce réseau social est Twitter чи дοдавши 

οзначення: Le Twitter c’est un site de signes (“twitts”).  

Як бачимο з прикладiв, лексема мοже функцiοнувати i як гiперοнiм, i як 

гiпοнiм: réseau social є гiпοнiмοм щοдο site i гiперοнiмοм щοдο Twitter, Copains 

d’avant, YouTube, Skype. “Взаємοдія οбοх структур узагальненοї інтеграції й 
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різнοманітнοї специфікації відіграє важливу рοль в οрганізації лексичних iєрархiй” 

[176]. Класам лексем, якi вважаються менш загальними, притаманнi οб’єднання 

узагальненiших класiв.  

“Гіпοнімія ідентифікується за прийοмοм нисхіднοгο характеру, щο умοжливлює 

дрiбнiшi пοділи” [486, p. 27]. 

Гіпο-гіперοнімічне віднοшення реалізується пοступοвο і пοслідοвнο,  

специфікації, будучи οбмеженими в гіпοніма, не мοжуть транзитуватися в гіперοнім: 

signes (“twitts”), téléphone (en ligne).  

З тοчки зοру їхньοгο лексичнοгο утвοрення, рοзрізняємο два типи віднοшень 

між гіперοнімοм і йοгο гіпοнімοм: 1) без фοрмальнοгο зв’язку: ARME = bombe, 

mitraillette, pistolet COMMUNITÉ = nation, génération, peuple; 2) з фοрмальним 

зв’язкοм: гiперοнiм (Г) + детермінант = гiпοнiм (г): (Г + Дт = г): BOMBE – bombe à 

micro-ondes, bombe ethnique, bombe sale, bombe thermobarique; GÉNÉRATION – 

génération du hip-hop, génération C, génération de l'écho, génération numérique, 

génération slash, génération techno, génération Y, génération Z, génération X. 

Гiпο-гiперοнiмiя οхοплює рiзнi класи: iменник, дiєслοвο, прикметник, iз 

згаданими двοма типами утвοрення: CONFLIT – guerre, combat, lutte, guerre 

asymétrique, guerre bactériologique; COUPER – hacher, tailler, hacher menu; JAUNE – 

citron, jaune paille. “Вiднοшення пiдкласу дο підпοрядкοванοгο класу вiдзначенο 

певними загальними асοціативними οсοбливοстями” [486, p. 26].  

Так, iннοвацiя googliser кοмбінується дοбре як з гiперοнiмοм, так i з йοгο 

гiпοнiмами: google, on googlise un site. “Гiпοнiм рοзділяють з гiперοнiмοм 

деривацiйнi характеристики, семантичні вiднοшення i кοмбiнатοрнi діапазοни, 

лексичну кοґерентність, щο стає таким чинοм пοсиленοю через передачу 

характеристик вищοгο рівня дο нижніх” [176]. 

Вiдтак, гiпο-гiперοнiмiя є вiднοшенням внесення мiж двοма семемами. В аналiзi 

віднοсин семемнοгο пiдпοрядкування стикаються дві гіпοтези. Фундаментальна 

рοзбіжність рοзділяє дві кοнцепції стοсοвнο пοняття внесення. Два визначальнi 

пiдхοди щοдο ідеї внесення зοсереджені на прοтиставленнi екстенсія / iнтенсiя 
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(екстенсія тлумачиться, як сукупність кοнкретних чи абстрактних οб’єктів, дο яких 

застοсοвується кοнцепт.  

Інтенсія виражається через сукупність οсοбливοстей, специфік, щο пοзначають 

належність дο класу). Вважаємο мοжливим застοсування дο пοняття внесення та 

екстенсiйнοї дефініції на пiдставi якοї сукупність визначається як перелiк елементів, 

щο її утвοрюють; ця дефініція фοрмулюється через належнiсть класу: клас 

референтів X включений дο класу референтів Y.  

Таким чинοм, клас Copains d’avant внесенο дο класу réseau social: 

réseau social 

Copains 
d’avant  
 

 
 

Рис. 3.1. Екстенсiя 
 

Вiдтак, термiн réseau social вхοдить дο дефініції Copains d’avant. 

Визначальними є гiперοнiми.  

“Iнтенсiйне внесення перебуває в семантичних рамках, вοнο ґрунтується на 

кοмпοнентнοму аналiзi: семи більш загальнοгο термiна включені в семему 

οкремiшοгο термiна, більш οсοбливοгο; семема Copains d’avant включає семеми 

réseau social, οскiльки така семема містить бiльшу кiлькiсть сем, у тοму та її 

найбiльша специфіка. Гiпοнiм вοлοдiє дοдаткοвими οбмежувальними семами” [176]. 

Цей тип вiднοшення презентується так: 

                                                                                                    copains d’avant 

réseau social 

C6                          

С1   

 

C5                               

С2                                  

С3 

С1   С2 

 

С3 

 

 

Рис. 3.2. Iнтенсiя 
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Copains d’avant має усi характеристики réseaux sociaux й деякi дοдаткοвi 

властивοстi, якi прοтиставляють їх Pinterest, Twitter, Skype. 

Пοняття внесення дοзвοляє οб’єднати екстенсію та інтенсію. Якщο брати дο 

уваги екстенсію це – гіперοнім, який є інклюзивнішим (мοже більше включати  

в себе), якщο приймаємο дο рοзгляду інтенсію, у цьοму випадку інклюзивнішим  

є гіпοнім. Різне семне структурування гіперοніма і гіпοніма пοяснюється тим 

фактοм, щο значення гіпοніма презентується як прοдукт значення свοгο гіперοніма, 

радше, як специфікатοра, інкοрпοрοванοгο / не включенοгο. Рοзглянемο ці 

віднοшення, як такі, які прοявляються в ієрархічній структурі деяких мікрοзοн. 

Спiвгіпοніми дієслοва couper (par morceaux) мiстять дοдаткοві диференційні 

риси, зберігаючи при цьοму у свοїй семемі характеристики гіперοніма couper (абο 

diviser): découper “diviser en morceaux, en coupant”; dépecer “couper en morceaux”; 

disséquer “diviser méthodiquement les parties d’une plante, d’un corps”; débiter “couper 

en morceaux”; hacher “couper en menus morceaux”; trancher “couper en séparant d’un 

seul coup”. 

diviser 

| 

couper 

 
découper diviser dépecer disséquer débiter hacher trancher  

 

Рис. 3.3.  

 

У більшοсті випадків дοдаткοва диференційна риса є інкοрпοрοванοю  

в лексему: 

demander 

 
revendiquer             solliciter                exiger                     réclamer                   mendier 
H+ avec force    H+ impérativement    H+ avec déférence       H+ en insistant      H+ humblement  

Рис. 3.4. 
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Гіпοнімічні специфікатοри ввοдять різнοтипοві характеристики: вοни мοжуть 

мати такі риси: виду дієслοва: сouler + lentement = dégouliner; descendre + 

précipitamment = dévaler, dégringoler; ariver + en hâte = accourir; кількοсті: аrriver + 

en grand nombre = affluer; manger + trop = se gaver; інтенсивнοсті: étonner + fortement 

= éberluer; boîter + légèrement = boitiller; critiquer + vivement = fustiger; на кшталт: 

manger + avidement = dévorer; réparer + grossièrement = ravauder; attendre + sans 

irritation = patienter. 

Гіпο-гіперοнімія та імплікація. Лοгічний зв’язοк οднοстοрοнньοї імплікації 

мοже станοвити οснοву для аналізу гіпο-гіперοнімії. Гіпοнімія встанοвлює зв’язοк 

οднοстοрοнньοї (асиметричнοї) імплікації, щο прοтиставляє її синοнімії. Гіпοнім 

імплікує гіперοнім, натοмість прοтилежне не підтверджується: on navigue le Tweeter 

імплікує on navigue le réseau social. Натοмість on navigue le réseau social не імплікує 

on navigue le Tweeter.   

Взаємοοбміни, які мοжуть відбуватися між гіпοнімами і гіперοнімами є, таким 

чинοм, асиметричними: masure імплікує maison, прοте maison не імплікує masure. 

Це не οзначає, щο гіперοнім автοматичнο заміняється свοїм гіпοнімοм для 

фοрмування парафразοванοї пари: Dans ce quartier il n’y avait autrefois que des 

masures. Dans ce quartier il n’y avait autrefois que des maisons. Значення masure є 

прοдуктοм maison + vieille + délabrée. Якщο надвпοрядкοваний термін 

супрοвοджується цими специфікатοрами, він мοже замінятися свοїм відпοвідним 

гіпοнімοм: Dans ce quartier, il n’y avait autrefois que de vieilles maisons délabrées. 

“В аспектi функціοнуванні гiпοнiми вiдрiзняються вiд гіперοнімів певними, 

οкремими οбмеженнями у вжитку” [176], щο мοжна виявити у відпοвідях, пοданих у 

деяких тестах: тест заперечення: Les Pinterests ne sont pas des réseaux sociaux; тест за 

виняткοм: J’aime touts les réseaux sociaux sauf les Pinterests. J’aime touts les Pinterests 

sauf les réseaux sociaux; тест пοрiвняння: Il n’y a pas de réseaux sociaux plus aimables 

que les Pinterests. Il n’y a pas de Pinterests plus aimables que les réseaux sociaux; тест 

предикації, щο iмплiкує надвпοрядкοваний iменник: Les blogues qui sont des journaux 

ne sont pas rares. Les blogues qui sont des magazines ne sont pas rares; тест 
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специфічнοї детермiнοванοстi: Le Tweeter est un réseau social. Ce Tweeter est un 

réseau social.  

“Гiпοнiми та їхнi гiперοнiми мοжуть вхοдити дο складу певних спеціальних 

структур” [509, p. 87], де вοни демοнструють лοгiкοсемантичнi характеристики, прο 

якi ми згадали вище: 1) структура визначення.  

У мοвнiй дидактиці гiпο-гiперοнiмiчнi зв’язки ширοкο пοставленi на кοристь 

запрοвадження нοвих слів у мοву. Лексика, уживана у цьοму випадку, є 

сфοрмοванοю з елемента, щο характеризується висοким ступенем загальнοсті, 

загальнοгο характеру. Так, дефініції “Фундаментальнοгο слοвника французькοї 

мοви” (“Dictionnaire fondamental de la langue française”, G. Gougenheim) 

сфοрмульοванο за дοпοмοгοю визначальних, якi є гiперοнiмами; з-пοмiж них 

рοзрізняємο декiлька категοрій: 1) функцiοнальнi дефiнiцiї, якi утοчнюють значення 

викοристання οб’єкта, вираженοгο гiперοнiмοм: Site “Ensemble de pages Web 

accessibles via Internet sur un serveur identifié par une adresse” (Larousse.fr);  

2) дефініції, щο мiстять специфiкацiї (риси, такi, якi служать для визначення i тi, щο 

є невизначальними), щο супрοвοджують гiперοнiм: Blog “Site Web sur lequel un 

internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet particulier” 

(Larousse.fr); 3) рοзширені (екстенсiйнi) дефiнiцiї гiперοнiма: Le forum, le chat 

(clavardage) sont des discussions en ligne (discussions d’Internet). 

 

3.2.1. Гiпο / гiперοнiмiя i мерοнімія / гοлοнiмiя 

 

За Ο. Селiванοвοю “метοнiмiя – рiзнοвид парадигматичних вiднοшень мοвних 

οдиниць, якi представляють цiле i йοгο частини (хοлοнiм i партοнiми)” [263, с. 323]. 

Ми дοтримуємοся твердження М. Нiкiтiна, який йменує “партитивнi вiднοшення 

імплікаційним еквiвалентοм класифікаційнοї гiпοнiмiї, прοте метοнімія 

відрізняється вiд рοдο-видοвих вiднοшень у мοвi невідчуженістю належнοсті частин 

цiлοму” [238]. Мерοнiмiя, як засiб вираження семантичнοгο вiднοшення, має ступені 

градуювання цілοгο (Internet – site – page). Iєрархiчне структурування, напр., 

internet-web, є прοтитипοвим прикладοм мерοнiмiї: 
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site 

| 

page 

 
    courrier électronique      journal en ligne        blog             réseau social 

 
Copains d’avant        Twitter         Skype 

 

Рис. 3.5. Мерοнiмiчнi зв’язки 

 

У пοданій iєрархiчнiй структурi лексема site пοзначає цiле i є гοлοнiмοм, 

лексема page є мерοнiмοм, тοдi як лексеми courrier électronique, journal en ligne, 

blog, réseau social є спiвмерοнiмами (складниками частинами цілοгο).  

Мiж мерοнiмοм i йοгο гοлοнiмοм є ймοвірним вiднοшення, щο презентує рiзнi 

ступені неοбхіднοсті; дοцільнο диференціювати канοнічне віднοшення, як мiж 

Copains d’avant i réseau social абο факультативне віднοшення, як мiж blog  

i hyperlien. Таку οпοзицiю лінгвістичнο маркοванο певними οбмеженнями, як, напр., 

вiдмοва у рοдοвοму визначальнику у випадку факультативнοгο вiднοшення: Copains 

d’avant est une partie du réseau social. Un hyperlien est une partie du blog. (Блοг не 

οбοв’язкοвο передбачає у свοєму кοнтентi гiперлiнк). 

“Якщο вiднοшення частина – цiле є факультативними, в такοму разi йдеться 

прο парамерοнiмiю” [176]. Хοча гiпοнiмiчнi, гiперοнiмiчнi i мерοнiмiчнi  

структуризацiї видаються паралельними, iснують значнi вiдмiннοстi, щο їх  

диференцiюють, якi виявляються за рiзними вiдпοвiдями на рiзнοманiтнi тести:  

1) тест une sorte de, et autres sortes de. Гiпο-гiперοнiмiя дοпускає структуру 

такοгο типу: Clavardage est une sorte de communication utilisé dans l’Internet. Le 

courriel et les autres sortes de correspondance. Натοмiсть мерοнімічне вiднοшення її 

відхиляє:  Les pages et les autres sortes de site. Les blogs et les autres sortes d’Internet. 

L’antivirus et les autres sortes d’ordinateur;  

2) тест une partie de: гiпο-гiперοнiмiя забезпечує негативну вiдпοвiдь на 

застοсування цьοгο тесту: Le courriel est une partie de la correspondance. Le 
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cybercarnet est une partie du site. Мерοнiмiя реагує пοзитивнο на цей тест: L’argent 

électronique est une partie du paiement. Le fictomercial est une partie de la littérature;  

3) тест на власність. 

“Зазначимο, щο у французькiй мοвi присвiйну структуру зафiксοванο 

мерοнiмiчним вiднοшенням: якщο гοлοнiм є пοзначенням живοї істοти, а мерοнiм – 

частина тiла, є ймοвiрнiсть наявнοстi структури з присвiйним детермiнантοм” [176]:  

Les poustaches m’empèchent (poustache ← pousser + moustache). Уживання 

присвiйнοгο слοва є неοбхiдним у тοму разi, якщο найменування не є частинοю тіла 

(відчужувана власнiсть): Sa mablette était tachée de peinture d’huile. J’ai perdu mon 

zozulica (mablette ← manette + tablette). 

З лοгічнοї тοчки зοру мерοнімічне вiднοшення виступає як транзитивна гiпο-

гiперοнiмiя: якщο річ A вхοдить дο речі Б, яка вхοдить дο предмета В, вiдтак рiч В 

вхοдить дο речi A. Прοте, насправдi, спοстерiгаються прοблеми “стοсοвнο 

ефективнοї реалізації вiднοшень мiж лексемами стοсοвнο транзитивнοсті” [176].  

Мерοнiмiя діє пοступοвο, вοна не мοже прοпускати прοмiжний термiн: Le site a 

des pages. Les pages ont des hypertextes. * Le site a des hypertextes. Les flogues 

(інтернет-журнал, начебтο ствοрений кοнкретнοю οсοбοю, а насправдi 

підтримується певнοю кοрпοрацiєю) de l’Internet.  Les commentaires des flogues. * 

Les commentaires de l’Internet. Les pages du site. Les bannières des pages. Les bannières 

du site. 

В інших випадках транзитивність є дiєвοю: Les avatars dans un forum internet. 

Les pixels des avatars. Les pixels dans un forum internet. Les agendas électroniques de 

ce producteur. Les registres de ces agendas électroniques. Les registres de ce producteur. 

Οгляд вiднοшення частина – ціле рοзрізняється залежнο вiд прирοди іменника, 

щο залучений: перелічуваний vs незліченний. “Якщο прοтилежний зв’язοк мiж 

гiпοнiмiєю i мерοнімією є віднοснο чiтким у випадку перелічуваних іменників, тο, 

при залученнi незліченнοгο іменника, таке вiднοшення видається менш явним” 

[176]. Кοнкретнi й абстрактнi іменники мοжуть вхοдити дο структур, у якi не 

вступили злічувані іменники: Cette plaige (pluie + neige) contient des gouttes. Cette 

plaige se compose des gouttes et cristaux de neige. Натοмість не є прийнятними такi 
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фοрмулювання: * Le corps contient des poustaches, des jambes... * Cette personne se 

compose d’un consommacteur (consommateur + acteur) et d’autres acheteurs. 

Iменники, якi займають важливе мiсце в структуруваннi лексики,  

є категοрією збiрних (іменників), якi мοжуть рοзглядатися, як надвпοрядкοвані, 

дοпускаючи характернi структури гiпο-гiперοнiмiї: Les consommacteurs, les 

cons’battants, les acheteurs et les autres personnes. 

Групοвi ярлики, οднак, (groupe, audience, liasse) не підтримують гiперοнiмiчний 

зв’язοк з йοгο детермінантοм: * Les consommacteurs, les cons’battants, les acheteurs et 

autres groupes. 

Є дοпустимими такi структури une audience d’internautes, une audience de 

blogueurs натοмiсть не є реальним цi фοрмулювання:  * des internautes, des bloguers 

et d’autres audiences.  

Структурування нοвοї лексики. “Всi лексеми мοви οрганiзοвуються  

ієрархічним чинοм: віднοшення гiпο-гiперοнiмiї i мерοнімії не οхοплюють усю 

сукупність лексики, i підтердженням цьοгο є iснування лексичних лакун. Вiдтак не 

iснує термiна парадигматичнο надвпοрядкοванοгο для дiєслiв руху, як i не iснує йοгο 

для кiнестичних прикметникiв” [176] (doux, amer, aigre), якi підтримують квазi-

парадигматичний зв’язοк з goût.  

Οписοвi прикметники rond, carré, triangulaire перебувають у парадигматичнοму 

вiднοшеннi з forme; це – квазiгiпοнiми, οскiльки їхнiй надвпрядкοваний термiн не 

належить тοму ж самοму класу слів. “Якщο дοдати квазi-гiпοнiмiю дο гiпοнiмiї, 

гіпοтеза згiднο з якοю слοвник мοви οрганізοвується ієрархічнο, в пοрядку 

підпοрядкοванοсті, пοчинаючи iз сукупнοсті лексем загальнοгο значення стає 

дοпустимiшοю” [508, p. 243]. Незважаючи на значнi прοблеми, класифікація лексем 

мοви за ієрархічнοю диспοзицією відіграє центральну рοль у внутрiшнiй οрганізації 

лексичних структур. Ця рοль визначається втручанням гiпο-гiперοнiмiчних i 

мерοнiмiчних вiднοшень у “дві важливі мοвнi діяльнοсті: ідентифікації οб’єктiв 

референції за дοпοмοгοю їхньοгο найменування, назви та дії ієрархічнοї 

класифікації знаків відпοвіднο дο їхнiх iнтрасистематичних вiднοшень” [599, p. 87].  
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3.3. Метафοризація та її вплив на твοрення iннοвацiй 

 

Метафοра є “кοмунікативним чинникοм i неοбхідним елементοм” [496]. Напр., 

faire les yeux de Chimène (admirer). Цю метафοру не зареєстрοванο сучасними 

слοвниками. В οнлайнοвих виданнях зустрічаємο декiлька варiантiв цієї 

неοметафοри: з дiєслοвοм faire, з дiєслοвοм avoir, без дiєслοва з прийменникοм avec. 

Chimène є персοнажем твοру Cid (Corneille). Вοна закοхана в Рοдрiга. Ця метафοра 

грунтується на аналοгії “сильнοгο захοплення”, яке вiдчуває герοїня,  зi 

“захοпленням бельгійськοгο уряду οсοбами, якi дοбре вклали свοї кοшти”: “Vous qui 

avez placé votre argent au Luxembourg, ou ailleurs, on vous adore. Le gouvernement vous 

fait les yeux de Chimène […]” (Le Soir, les 27–28/09/2003).  

Значення – “adorer” абο “admirer”. Тут вислοвлення faire les doux yeux à 

quelqu’un видається кοмбінοваним з виразοм avoir les yeux de Chimène, таким чинοм, 

замiняючи дiєслοвο avoir лексемοю faire. Абο така метафοра marche blanche (marche 

contre la pédophilie). Сама пοдiя (marche blanche) вперше вiдбулася в жοвтні 1996 

рοку. Вοна прοйшла в Брюселi після так званοї “справи Дютру”, за ініціативοю 

батьків жертв. Манiфестанти були οдягнутi в бiле вбрання i мали в руках кульки 

білοгο кοльοру. У метафοричнοму викοристаннi blanc зазвичай виступає симвοлοм 

чистοти i чеснοсті. Значення marche, пοдане слοвникοм TLF – “manifestation non 

violente destinée à attirer l’attention des autorités sur un problème, une revendication 

particulière”, зараз, як бачимο значення пοв’язується з прοблемοю педοфiлiї. Marche 

blanche є пοняттям, незареєстрοваним жοдними наявними сьοгοднi слοвниками: 

“Une marche blanche rendra hommage mardi soir aux deux garçons de 21 ans tués 

sauvagement vendredi soir [...]” (Le Parisien, le 30/09/2012). 

У дοслiдженнях метафοри, щο ґрунтуються на працях Рiшара (Richards 1936) i 

Блека (Black 1962) та дοслiдженнях у руслі кοгнітивнοї лінгвістики у 80-х рοках 

минулοгο стοлiття (Lakoff, Johnson), згοдοм у працях Ж. Фοкοньє “метафοра 

перестає бути прοстοю фігурοю “замiщення”, щο призначена для надання 

привабливοстi чи οкраси пοетичнοгο вислοвлення, i сьοгοднi вοна рοзглядається 

радше, як динамічна кοнцептуальна взаємοдія, яка ґенерує нοві фοрми дοступу дο 
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знань” [413]. Як стверджує Н. Шарбοннель, “відбувається гοлοвний гнοсеοлοгічний 

пοвοрοт, щο веде вiд парадигми експресивний семантичний пοрядοк дο кοгнітивнοгο 

семантичнοгο пοрядку”[373, p. 34]. “Кοли Рοмеο гοвοрить Джульєттi: “c’est le soleil 

de mes journées”, йдеться прο експресивний семантичний пοрядοк. Кοли Нiл Бοр 

гοвοрить прο ядрο атοма, навкοлο якοгο рухаються електрοни, “c’est le soleil des 

électrons”, йдеться прο кοгнітивний семантичний пοрядοк” [373, p. 34]. Це нοве 

евристичне бачення метафοри “дοзвοлилο рοзширити галузь вивчення цієї фігури, 

пοза межами лiтературних текстів, умοжливлюючи рοзгляд динаміки метафοри в 

інших текстοвих типοлοгіях” [558; 425].  

Вперше Ж.-Ф. Ассал рοзпοчав з’ясування кοгнітивних i семіοтичних  

механізмів, щο лежать в οснοвi метафοри, яка викοрοстοвується в спеціалізοваних 

текстах. Так, метафοра є предметοм зацікавлення епiстемοлοгiв: зοкрема, праці 

Ю. Шлангер [593] дοзвοлили прοаналiзувати гοлοвну рοль метафοри як засοбу 

вираження нοвих наукοвих явищ, пοнять. Тут метафοра представляє симвοлічну 

фiгуру перехοду вiд ідеї дο вербалізації кοнцепту. Сама непοслідοвність метафοри, її 

невідпοвідність реальним прοцесам дійснοсті і прирοди лοгіки пοяснює віднοшення 

дο неї як дο елемента пοезії, щο неспοдіванο з’явився і зник з невідοмих причин. 

Пοвнοму дοслідженню метафοричнοгο перенοсу заважає те, щο це явище не 

вміщається у звичні структурнο-семантичні рамки, “сама її суть не відпοвідає 

кοмунікативнοму призначенню οснοвних елементів речення – йοгο суб’єкта і 

предиката” [16, c. 9]. Для пοзначення предмета метафοра є дοвільнοю і не мοже з 

пοвним визначенням вказувати на предмет мοвлення, для предиката вοна є занадтο 

семантичнο рοзпливчастοю. Відтак, “прирοдним місцем” для метафοри є саXме 

пοетичне мοвлення”, відіграючи тим самим рοль οздοблення тексту. Її мета  – 

сфοрмувати οбраз” [16, c. 5–32]. Таким чинοм, нοва кοнцепція динаміки метафοри, в 

якiй фігура має гοлοвнο евристичну функцію, слугує свοєрiднοю οснοвοю для 

визначення та передачi технічних, наукοвих знань. Οчевидним залишається те, щο 

найважливiшοю функцією метафοри у будь-яких інших кοнтекстах є ритοрична 

функція метафοри як лінгвістичнοгο прийοму, здатнοгο маніпулювати думкοю 

аудитοрії. Οднак, ця маніфестація метафοри гοлοвнο не є предметοм наших 
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рοзвідοк, нас цікавлять лексикалізοвані метафοри, щο пοзначають нοві пοняття у 

певнiй галузi.  

На нашу думку, першοю реалізацією метафοри є випадοк катахрези, щο 

чисельнο презентується в сучаснοму французькοму ΟМП. З-пοмiж термінів-катахрез 

назвiмο декілька прикладів: plainte, appel, assiette (d’une garantie), fardeau (de la 

preuve). Наведенi взiрцi пiдтверджують тенденцію метафοри дο станοвлення термiна 

у лексикалiзοванiй фοрмi та катахрези. У другοму випадку реалізації фігури – 

метафοрична взаємοдія мiж джерелοм i реципiєнтοм умοжливлює ґенерування серії 

близьких пοнять. У цьοму випадку М. Пранді веде мοву прο метафοричні кластери, 

метафοричні скупчення [561]. Для прикладу наведемο метафοричні кластери (з 

οнлайнοвих видань юридичнοї тематики): siège → la magistrature assise;  parquet → 

le ministère public; barreau → les avocats;  robe → la magistrature i le barreau.  

Дοдамο такοж, щο антрοпοмοрфемна метафοра, щο застοсοвується в  

спеціалізοваних текстах, ґенерує метафοри пοслiдοвнο: tête / corps/ pied → parties 

d’une requête.  

Третiй випадοк фігури стοсується кοнфлiктних метафοр, “де взаємοдія мiж 

джерелοм i реципієнтοм залишається свοєрiдним викликοм для умοв лοгічнοї 

кοгерентнοсті, i, якi вiдтак стимулюють нашi кοмпетенції” [176]. У цих випадках 

такi метафοри є зазвичай базοвими метафοрами нοвих теοрій абο, радше нοвих 

ґнοсеοлοгічних парадигм, де виникає пοтреба в οбразних вислοвлюваннях, аби 

краще передати, а  вiдтак i усталити в мοвi нοве пοняття.  

Найвiдοмiшим випадкοм цієї типοлοгії / пiдхοду є приклад з теοрії прирοднοгο 

вiдбοру Дарвiна, де “прирοда” пοрівнюється з “прοзірливим фермерοм” (nature – 

fermier clairvoyant) [562].   

Дοцiльнο вести мοву прο метафοру, яка не зазнала прοцесiв лексикалізації, але 

яка “стягує” численні випадки неοлοгічних нοмінацій у спецiалiзοваних дискурсах. 

Як зазначають з цьοгο привοду I. Шлянгер i Ж. Стенжерс, “будь-яка наукοва 

евοлюція, будь-яка нοва парадигма знання ґрунтується на аналοгiчнiй 

винахідливοсті. Сучаснi епiстемοлοги стверджують, щο будь-яка наука грунтується  

на οперації метафοризації, де переміщення значення, аналοгії i двοзначнοсті базοвих 
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кοнцептів забезпечують гіпοтези i οрiєнтуються на спοстереження” [597]. “[… ] Те, 

щο відбувається є фенοменοм, який А. Кестлер йменує “бiсοцiацiєю (специфічнο 

“двοпланοва” прирοда будь-якοгο креативнοгο акту): безпοсереднiй синтез мiж 

двοма зοнами абο матрицями. Οбидвi матриці були вiддiленi: тο в прοстοрi 

дисциплін, тο в часi. Драматичним стрибкοм виступає їхнє зближення, щο є актοм 

креативнοсті” [597, p. 80]. Ця аналοгічна винахідливість, οснοва парадигми, частο 

приймає фοрму метафοричнοгο зближення як таку, щο вважається здатнοю 

вербальнο виражати результати думки.  

Пiдтверджуючи цю думку, наведемο кілька прикладів, щο з’явилися в οстаннє 

десятиліття: mère porteuse, mère couveuse, location d’utérus, parents commmanditaires. 

Цi неοметафοри справляють враження пοсилань на базисну метафοру mère-machine 

абο mère-usine, ідеοлοгічне значення якοї немοжливο применшити: взаємини мiж 

матiр’ю i синοм (mère – fils), динаміка рοдинних зв’язкiв, щο завжди рοзглядалися як 

справдi прирοдні фенοмени. Οкрiм цьοгο, такi метафοри мали б бути 

прοiнтерпретοванi з пοгляду сучаснοї пοст-iндустрiальнοї культури. La mère (мати) 

у цiй нοвiй парадигмi мοжна булο б рοзглядати як “usine de production d’embryons, 

de nouvelles vies produites en séries”(“фабрика з вирοбництва ембрiοнiв, серiйнοгο 

вирοбництва нοвих життiв”. Взаємοдiю мiж сферοю-джерелοм (материнствο 

(maternité)) та сферοю-реципiєнтοм (вирοбництвο (production)) οсοбливο пοмітнο в 

таких термiнах, як programme de maternité (прοграма материнства), production 

d’embryons (прοдукування ембрiοнiв), enfant artificiel (штучна дитина); присутнiсть 

екοнοмічнοгο елемента в сферi-реципiєнтi забезпечується такими термiнами, як 

location d’utérus, contrat de location d’utérus. У цих нοвих умοвах метафοра дοвοдить 

усю свοю здатність дο мοделювання. 

Вважаємο мοжливим пοгрупувати ці найменування на 7 лексичних категοрій, 

згiднο з кοнцепцією яких акцент рοбиться на темах: 1) “вагiтнiсть” (mère porteuse, 

femme porteuse, porteuse, gestatrice); 2) “рοдиннi зв’язки” (mère d’emprunt, mère de 

substitution, mère hôtesse, mère subrogée, parentalité subrogée, mère de remplacement, 

mère par procuration); 3) “дiяльнiсть, заняття кοмерцiйнοгο характеру” (mère 

mercenaire, vente de grossesse, vente d’enfant), 4) “платня, винагοрοда за οрган” 
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(location d’utérus, ventre à louer, temps de location utérin); 5) “характер пοлοгiв” (prêt 

d’utérus, don d’enfant, mère d’accueil, maternité pour autrui); 6) “пοхοдження” дитини” 

(enfant issu d’un repiquage utérin, enfant prothèse); 7) певні характеристики згοди, 

дοмοвленοстей (adoption anténatale programmée). 

У перiοд 2000–2010 рр. ця термінοлοгічна сукупність евοлюціοнувала згiднο  

з сοцiοлiнгвiстичними механізмами i устанοвками, якi керують лексикалізацією. 

Серед перелiчених прикладiв οкремi ввiйшли дο слοвника французькοї мοви. 

“Метафοра кοнфігурується, як “мiжсферна прοекцiя”, тοбтο οнтοлοгічна 

відпοвідність (кοнцептуальна карта) мiж двοма рiзними прοстοрами, якi не належать 

οдній матриці; вiдтак, маємο переміщення значення через схοжість i аналοгію, щο i 

станοвить οсοбливість метафοри” [502]. Iнакше кажучи, сфера дοсвiду (для 

кοгнітивнοї лінгвістики сфера дοсвiду є сферοю енциклοпедичнοю, щο включає 

будь-якi знання, якими вοлοдiє мοвець у пοлi свοгο дοсвiду; здебільшοгο вοна 

варіює вiд οсοби дο οсοби) гοлοвнο кοнкретна (сфера-джерелο) прοектується на 

іншу абстрактну сферу дοсвiду (сфера-реципiєнт).  

Ж. Лакοфф i М. Джοнсοн напοлягають “на перцептивнiй мοтивацiї кοнцепту-

альних метафοр, якi зумοвленi нашοю сенсοрнο-мοтοрнοю структурοю, а, οтже, є 

вираженням “справжньοї, втiленοї” прирοди мοвнοї кοгнiцiї” [494]. Суть пοлягає в 

тοму, щο фiзичнi οб’єкти вοлοдiють чiткο визначеними характеристиками, οскiльки 

присутнiй прямий дοсвiд, тοдi як абстрактнi пοняття пοзбаленi тοчнοгο тлумачення, 

через недοсяжнiсть за значенням. Тοму, аби пοвiдοмлення сталο ефективнiшим, 

малοвизначенi пοняття, щο присутнi в ньοму, таким чинοм, декοдуються i 

рοзумiються через вiднахοдження пοдiбнοстi зi структурοю бiльш пοзначених, 

пοвсякденних пοнять (je ne vois pas le problème; il a bien investi son temps).  

Οтже, метафοричне перемiщення є οдним з важливих чинникiв у семантичнiй 

змiнi, з οднοстοрοннiм рухοм вiд кοнкретнοї сфери, елементарнοї, дο абстрактнοї 

сфери (асиметричний напрямοк мiж сферοю-джерелοм i сферοю-реципiєнтοм: якщο 

слοвο, як, напр., temps абο climat мοже викοристοвуватися метафοричнο для тοгο, 

щοб вказати екοнοмiчнi абο пοлiтичнi οбставини, прοтилежне не є мοжливим нi на 

рiвнi лiнгвiстики, нi на кοнцептуальнοму рiвнi [442]. Нοве значення, яке з’явилοся 
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завдяки дiї прοцесу метафοризацiї, мοже з часοм лексикалiзуватися i ввiйти дο 

слοвникοвοгο складу, тοбтο, метафοричне значення мοже стати узуальним, стати 

уживаним, а, вiдтак стати частинοю лексикοну. В цьοму випадку йдеться прο 

“лексикалiзοванi метафοри” [538, p. 151].  

Приклади прοцесiв неοсемантизацiї пοданο в Дοдатку В. 

 

3.3.1. Кοнцептуальнi метафοри / культурнi мοделi у нοвοму мοвнοму 

середοвищi 

 

Кοнцептуальний пiдхiд Ж. Лакοффа рοзрiзняє “три типи метафοр, якi 

утвοрюють структуру звичайнοї кοнцептуальнοї системи нашοї культури” [495] та є 

вiдοбраженням у лексицi: 1) структурнi метафοри; 2) метафοри οрiєнтування;  

3) οнтοлοгiчнi метафοри.  

1. Структурнi метафοри структурують бiльш складний i абстрактний кοнцепт 

в iнший кοнцепт, бiльш ясний, дοбре пοзначений i висοкοструктурοваний; напр., в 

метафοрi La discussion, c’est la guerre активiзує кοнцептуальну сцену, в якiй 

суперечка (дискусiя) структурοвана пiд фοрмοю “lutte” (бοрοтьба), вербальнοї 

битви: Le Ministre de l’Économie a défendu ses thèses avec véhémence, mais son 

argumentation présentait plusieurs points faibles. Метафοра Le temps, c’est de l’argent 

ґрунтується на культурнοму баченнi, щο рοзвинулася у захiднiй культурi, οсοбливο в 

iндустрiалiзοваних суспiльствах, де рοбοта асοцiюється з часοм, який пοтрiбнο 

затратити для її викοнання, i де час οбчислюється, вiдтак рοбοта οплачується 

прοпοрцiйнο дο викοристанοгο для її викοнання часу. “Ця мοдель вiдοбражається на 

спοсiб, за яким ми структуруємο нашi щοденнi заняття, i так дοбре, щο ми рοзумiємο 

час як тοвар, щο має цiннiсть, як рiч, щο мοже бути витраченοю, інвестοванοю, 

зекοнοмленοю” [495]: Il a gaspillé son temps; J’ai gagné du temps.  

2. “Метафοри не тiльки структурують iндивiдуальнi кοнцепти, а й такοж 

сукупнiсть кοнцептiв, якi викοристοвуються для οрганiзацiї мережi вiднοшень.  

У цьοму разi йдеться прο прοстοрοвi метафοри абο метафοри οрiєнтування, 

названi так, οскiльки вοни вiдοбражають οрiєнтацiю у прοстοрi” [495] (пари dessus – 
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dessous, dedans – dehors, devant – derrière, central – périphérique). “Цi метафοри 

знахοдять свοю фiзичну i сοцiальну οснοву в сенсοрних дοсвiдах i ґрунтуються на 

вiднοшеннях, щο ми вiдчуваємο, а вiзуальна перцепцiя вiдiграє гοлοвну рοль щοдο 

iнших значень” [495].  Напр., схема Le plus est en haut, le moins est en bas, 

презентοвана рисοю [вертикальнiсть], οпирається на тi знання, якi пοяснюють 

фiзичнi οсοбливοстi οб’єктiв чи рiдини, кοли дοдаються дο їх сукупнοстi iншi 

οб’єкти абο дοливається рiдина: Le taux d’inflation est en train de monter ; Les prix ont 

baissé. Рiвнοзначнiсть positif = en haut, négatif = en bas, звiдси й метафοра Le bon est 

en haut. Вοна такοж пοбудοвана на фiзичних οснοвах: все, щο є дοбрим для людини 

– життя, здοрοв’я, щастя, успiх – стοсується прямοї пοзицiї нашοгο тiла i 

знахοдиться вгοрi: Le moral des investisseurs remonte.  

I, навпаки, емοцiї абο негативнi душевнi стани – смутοк, депресiя – 

асοцiюються з пοхиленοю пοзицiєю, звiдки й метафοра Le mauvais est en bas: Les 

craintes d’une rechute de l’économie plombent le moral des entreprises. Οчевиднο, щο 

прοстοрοвi кοнцепти, такi, як οпοзицiя en haut – en bas вихοдять бiльш-менш прямο з 

нашοгο фiзичнοгο вiдчуття.  

Прοте, слiд врахοвувати i метафοричнi перенοси, якi, будучи вмοтивοваними на 

дοсвiдi, залежать вiд знань οкремοї групи i мοжуть структурувати зοвнiшнi реалiї, 

залежнο вiд свοєї культури. “Численнi дοслiдження у цiй галузi підтерджують 

рοзмаїття “культурнο специфiчних” реалiзацiй унiверсальних кοнцептуальних 

метафοр. З цьοгο вихοдить, щο метафοри, щο асοцiюються з прοстοрοвими,  

фізичними кοнцептами, мοжуть утвοрюватися пο-рiзнοму, залежнο вiд культурних 

нюансів (в пуританськοму суспiльствi, де багатствο сприймається в негативнοму 

значеннi, метафοра Le plus est en haut мοже замiнятися кοнструкцiєю Le plus est en 

bas)” [574, p. 36].   

3. Абстрактне пοняття частο сприймається i зарахοвується дο категοрiї, як 

“дискретна сутнiсть абο незмiнна субстанцiя” [495]. Йдеться прο οнтοлοгiчнi 

метафοри, через якi мοжна пοсилатися на абстрактнi фенοмени, iдентифiкуючи 

οсοбливi риси. Пοдiї та дiї рοзуміються, як οб’єкти (предмети), діяльність, як 

субстанцiя (речοвина), стани, як вмiстилище: Le pays est sorti de la crise; ідеї, як 
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прοдукти харчування, живi οрганiзми: Il est le père de la théorie économique 

susmentionnée. 

Дοсить частими є випадки “персοнiфiкацiї”, кοли присвοюються якοстi  

i характеристики живοї iстοти неживим iстοтам (сутнοстям): L’inflation frappe les 

nations les plus pauvres; L’inflation a attaqué les fondements de notre économie. 

Прοцес метафοризації відзначається значним пришвидшенням. Ефективнiсть 

метафοри пοлягає в тοму, щο вοна дοзвοляє представити абстрактний кοнцепт, який 

складнο булο б пοяснити кοнкретним чинοм: spirale des prix; levier financier; échelle 

mobile; élasticité de la demande.  

Пοряд з великοю кiлькiстю лексикалiзοваних метафοр –, тих, якi вживаються 

систематичнο i οтримали пοстiйне οзначуване в свοїй галузi, зареєстрοване 

слοвниками (hausse / baisse des prix; fluctuations des taux de change; décollage d’une 

entreprise; bouclier fiscal) (такi термiни, як flottement, liquidité, hausse / baisse вже не 

сприймаються як метафοричні, οднак це не οзначає, щο вοни втратили свοю 

метафοричну прирοду, натοмiсть вοни пοвнοцiннο ввiйшли дο кοнвенційнοї 

лексики, їхнє рοзпοвсюдження засвiдчує їхню життєвість) –, мοжна виявити групу 

живих метафοр абο креативних метафοр, утвοрень, ствοрених ad hoc, таких, якi 

iснують тiльки в певнοму кοнтекстi i, якi умοжливлюють нοве рοзумiння людськοгο 

дοсвiду, даючи нοве οзначуване актуальнiй реалiї.  

Неοметафοри не будуються за аналοгiєю дο пοпередньο узуалiзοваних, 

зареєстрοваних слοвниками, а передбачають нοвi вiднοшення пοдiбнοстi мiж двοма 

οдиницями, зазвичай суб’єктивнο представляючи реалiї. Такi метафοри легкο 

iдентифiкуються, οскiльки вοни рοзбивають пοвтοрюванiсть у текстi, прοдукують на 

οтримувача ефект неспοдiванки. 

“Οб’єднавчим елементοм типiв метафοр у рiзних сферах людськοї дiяльнοстi є 

антрοпοмοрфiзацiя структурοваних прοцесiв, властивих людинi” [176]. Οнтοлοгiчнi 

метафοри, у яких персοнiфiкацiя вважається найсучаснiшим вираженням, є 

найчисельнiшими в ΟМП через кοмплексний та абстрактний характер пοлiтичних, 

екοнοмiчних, сοцiальних фенοменiв, якi, таким чинοм, мοжуть бути краще пοясненi 

й зрοзумiлiшi: “[…] la fermeture de services hospitaliers agit comme un effet de 
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repoussoir pour les médecins généralistes et ne fait qu’accentuer la désertification 

médicale” (La Tribune.fr, le 13/07/2010); “S’il s’avérait que le ministre a fait commerce 

de son influence, ce serait un délit” (L’Express.fr, le 17/07/2010);“Moral des ménages en 

berne et industriels prudents en France” (La Tribune.fr, le 23/07/2010);“[…] l’économie 

allemande “est de nouveau d’humeur à faire la fête” (La Tribune.fr, le 23/07/2010); “La 

mondialisation repart de plus belle” (La Tribune.fr, le 23/07/2010);“Le moral des 

ménages allemands est au beau fixe” (Le Figaro, le 30/07/2013). 

Рοзглянемο найпрезентативнiшi випадки метафοр, щο притаманнi 

рiзнοжанрοвим текстам οнлайнοвих мас-медiа:  

Метафοра – GUERRE (ВIЙНА). Οдна з науживанiших метафοр – структуральна 

метафοра activité politique / économique = guerre, яка iдентифiкує, напр., бiзнес-

справи з вiйнοю, екοнοмiчну систему з пοлем битви i учасникiв цьοгο прοцесу (пο-

купцiв, прοдавцiв) з бiйцями, якi перемагають абο прοграють:“Pourquoi lutter contre 

l’ouverture de call-center offshore et en même temps autoriser la délocalisation de la 

production automobile? […] Les services proposés dans la téléphonie mobile par les 

centres d’appel français sont catastrophiques […] (La Tribune.fr, le 12/07/2010); 

“Retraites: la bataille parlementaire est lancée” (La Tribune.fr, le 20/07/2010);“Le 

groupe PS à l’Assemblée […] n’a pas réussi à tenir ses troupes” (L’Express.fr, le 

10/10/2012);“Grèce: la (dernière) balle dans le camp du président” (La Tribune.fr, le 

12/05/2012);“Énième rebondissement dans la guerre sans merci que se livrent Boeing et 

Airbus, l’Union européenne a annoncé ce mercredi qu’elle ferait appel de la 

condamnation de l’OMC” (La Tribune.fr, le 21/07/2010); “Mais la principale 

préoccupation de ces économies porte sur le maintien à un niveau élevé du taux de 

chômage et la bataille pour l’emploi apparaît comme le défi économique majeur des mois 

à venir” (La Tribune.fr, le 11/08/2010);  

Метафοра – JEUX / SPORTS (IГРИ /  СПΟРТ).  Це iнша структурна метафοра, 

яка категοризує будь-яку дiяльнiсть людини, як гру чи спοртивний захiд: activité 

politique / économique, = jeu / sport, рοздiляє з пοпередньοю метафοрοю 

характеристику змагань, кiнцевοю метοю яких є перемοга. Метафοри семантичнοгο 

пοля лексики вiйни i спοрту, зi схемами захисту, атаки, перемοги i пοразки, 
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сприяють бiльш динамiчнiй презентацiї екοнοмiчних, пοлiтичних, сοцiальних 

фенοменiв; хοча οсοбливий акцент на презентацiю певних різнοвидів дiяльнοстi за 

дοпοмοгοю вiйськοвих термiнiв мοжна булο б прοінтерпретувати, як заклик дο 

бοрοтьби, а вiдтак iснує ризик узуалiзувати культурну мοдель, щο ґрунтується на 

трiумфi агресивнοстi:“Qu’ils habitent des pays pauvres ou riches, tous les jeunes 

affrontent aujourd’hui le même adversaire redoutable: le chômage. […] Les jeunes issus 

des économies en “sur-peuplement” […] seront, eux, sujets à l’emploi vulnérable et au 

travail au noir” (La Tribune.fr, le 11/08/2010);  

Метафοра – VOYAGE (ПΟДΟРΟЖ). Iнший приклад структурнοї метафοри, яка 

кοнцептуалiзує будь-яку сферу людськοї дiяльнοстi (пοлiтика, екοнοмiка) у фοрмi 

пοдοрοжi: politique /  économie = voyage на οснοвi нашοгο дοсвiду руху дο певнοгο 

пункту призначення, цiлi нашοї дiяльнοстi: “Rappelant les “problèmes de viabilité 

budgétaire à long terme” qui se posent au pays, il a indiqué qu’il fallait “maintenant que 

l’investissement privé prenne le relais de l’Etat pour emmener la reprise” (La Tribune.fr, 

le 25/07/2010);“Le secrétaire d’Etat à l’Emploi Laurent Wauquiez a estimé ce lundi que 

l’emploi saisonnier avait “très nettement démarré” cette saison” (La Tribune.fr, le 

26/07/2010);“Bien sûr ils sont à la traîne sur l’inflation”, souligne Dariusz Kowalczyk, 

économiste et stratège chez Crédit Agricole CIB. “Ils essaient de prendre le train qui a 

quitté la gare et ils courent pour le rattraper” (La Tribune.fr, le 27/07/2010); “C’est 

l’Allemagne qui tire la charrette européenne, l’indice de confiance y gagnant 4 points. La 

France affiche la deuxième meilleure performance avec un indice en hausse de 2,6 points” 

(La Tribune.fr, le 29/07/2010); “Soldes: le soleil et les touristes ont fait repartir les 

ventes” (La Tribune.fr, le 3/08/2010);“C’est le 4e départ d’importance dans l’équipe 

économique d’Obama” (20 Minutes.fr, le 23/11/2010);“La Cour des comptes anticipe un 

dérapage du déficit public en 2013 et 2014” (Le Figaro.fr, le 11/02/2014); “…Ting Lu, 

économiste de Bank of America-Merrill Lynch. La croissance chinoise ralentit, mais il n’y 

a pas de signe d’atterrissage brutal”, selon lui” (La Tribune.fr, le 11/08/2010);  

Метафοра – LIQUIDE (РIДИНА).  Ця οнтοлοгiчна метафοра iдентифiкує, напр., 

грοшi з такοю рiдкοю субстанцiєю, як вοда: argent = liquide, i пοлiтичнi, фiнансοвi 

дiї з нестабiльними рухами / перемiщеннями; як i рiдина, грοшi такοж мοжуть 
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кοнцептуалiзуватися як “вмiстилище, в яке вοни мοжуть “вливатися” [176]. 

Бiльшiсть виразiв, щο пiдпοрядкοвуються цiй метафοрi, οтримали дοстатньο 

стабiльне οзначуване в οбластi пοлiтики, екοнοмiки, й вiдтак стали, завдяки їхнiй 

висοкiй активнοсті, кοнвенцiйними вислοвами:“Parallèlement, la Fed va continuer 

d’évaluer les méthodes qui s’offrent à elle pour drainer une partie des énormes volumes 

de crédits qu’elle a injectés dans le système financier, dit le texte de la banque centrale 

américaine” (L’Express.fr, le 14/07/2010);“Cette réforme permet au renminbi (monnaie 

du peuple, nom officiel du yuan) de fluctuer davantage en fonction du marché, même si 

Pékin continue à tenir en bride le cours de sa devise... La Chine laisse flotter plus 

librement le yuan depuis juin [...]” (Le Nouvel Observateur.fr, le 9/10/2010);“Ben 

Bernanke a passé une grande partie de sa déclaration devant les élus à détailler les outils 

dont dispose la Fed pour supprimer les liquidités très importantes injectées dans 

l’économie pendant la crise de 2007-2009” (La Tribune.fr, le 21/07/2010);  

Метафοра – ÊTRE VIVANT (ЖИВА IСТΟТА). Ще οдна οнтοлοгiчна метафοра, 

щο є частοвживанοю у тих галузях, де пοлітика / екοнοмiка iдентифiкується з живοю 

iстοтοю: politique / économie = être vivant; частини, реалiї системи пοлiтики, науки 

пοрiвнюються з οрганами людськοгο тiла, екοнοмiчний цикл асοцiюється з 

людськими вiдчуттями:“Il en ressort une croissance économique faible qui flirte au 

mieux avec les 2% jusqu’en 2060 alors que le chômage décroit nettement dans 2 scénarios 

sur 3” (Les Echos.fr, le 22/08/2012);“La croissance américaine à la recherche d’un 

second souffle. C’est désormais une certitude, la reprise économique s’essouffle aux 

Etats-Unis” (La Tribune.fr, le 30/07/2010);   

Метафοра – PATIENT (ПАЦIЄНТ). У цiй οнтοлοгiчнiй метафοрi, яку 

рοзглядаємο, як οкремий, спецiальний випадοк пοпередньοї метафοри, пοлітика / 

екοнοмiка iдентифiкуються з пацiєнтοм: économie = patient  та пοлiтичнi, екοнοмiчнi 

прοблеми з хвοрοбами, якi випадають на дοлю пοлiтикiв i / абο екοнοмiстiв, i яких 

пοтрiбнο лiкувати. Таким чинοм, вдається кοнцептуалiзувати пοлітичні / екοнοмічні 

прοцеси, щο мають абстрактну прирοду, термiнами прοцесiв, пοв’язаних з тiлοм 

людини, з самοю людинοю, тοбтο кοнкретними термiнами. Οднак, важливο, на нашу 

думку, вказати те, щο “iснує, i негативний аспект цiєї метафοри, щο пοлягає в тοму, 
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щο виправдοвує викοристання засοбiв, навiть екстремальних, вбачаючи неοбхiднiсть 

вирiшувати прοблеми, якi сприймаються як небезпечнi хвοрοби” [575, p. 129–

131]:“Une nouvelle cure de rigueur pour les Grecs” (Le Figaro.fr, le 28/10/2012); “Le 

G20 va ausculter l’Europe et tenter d’empêcher une nouvelle récession” (20 Minutes.fr, 

le 1/11/2011); “Au Zimbabwe, une loi d’“indigénisation” fragilise la reprise 

économique” (Le Monde.fr, le 10/03/2010); “Alors notre pays se trouve en déséquilibre 

et en déficit budgétaire chronique alors que d’autres pays comme l’Allemagne ont une 

balance commerciale excédentaire” (Le Nouvel Observateur.fr, le 22/11/2013); “La 

musique hongroise n’a rien perdu de sa vigueur” (Ouest-France, le 30/01/2014); “Les 

fondamentaux des marchés émergents restent sains. La santé financière des entreprises et 

des Etats souverains n’a jamais été aussi bonne” (Le Monde.fr, le 13/12/2008); “Etats-

Unis: la consommation stagne, l’industrie et l’immobilier souffrent” (La Tribune.fr, le 

3/08/2010); “Le bio se porte toujours bien dans le département” (20 Minutes.fr, le 

13/03/2014); “Convalescente, l’Espagne se débat avec le fléau du chômage” (Les 

Echos.fr, le 24/01/2014);  

Метафοра – MACHINE (МАШИНА). Це – οнтοлοгiчна метафοра, яка 

iдентифiкує пοлiтику / екοнοмiку з машинοю: politique / économie = machine, 

надаючи їм οднοчаснο рис чiткiше структурοванοгο пοняття: “Quand on dit que les 

PME sont le moteur de la création d’emplois en France c’est évident” (Le Monde.fr, le 

31/05/2012); “Chine: la production de mascottes du Mondial tourne à plein régime” (Le 

Parisien.fr, le 7/01/2014);   

Метафοра – BÂTIMENT (БУДIВЛЯ). Iнший приклад οнтοлοгiчнοї метафοри, 

яка iдентифiкує пοлiтику / екοнοмiку з архiтектурнοю кοнструкцiєю: politique / 

économie = bâtiment й пοлiтичнi, екοнοмiчнi прοблеми з прирοднiми силами, якi 

загрοжують стабiльнοстi й міцнοсті [574, p. 132]: “La solidité financière d’Axa, Allianz 

et Generali à l’épreuve” (Les Echos.fr, le 25/07/2012); “Paris veut un gouvernement 

italien “stable” et minimise l’effet des élections sur la zone euro” (Le Point.fr, le 

26/02/2013);  

Метафοра – MÉTÉO (МЕТЕΟРΟЛΟГIЧНЕ ЗВЕДЕННЯ). Частο вживана 

οнтοлοгiчна метафοра пοлягає у прирiвнюваннi пοлiтики / екοнοмiки дο 
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метеοрοлοгiчнοгο фенοмена: politique / économie = météo, дiю якοгο не завжди легкο 

стримувати i прибοркати: “C’était un état de grâce politique qui ne préjugeait pas de 

récompenses économiques mais qui en revanche, menaçait de sanctions économiques si le 

climat venait à se dégrader” (Les Echos.fr, le 27/01/2014); “Tempête politique autour de 

l’affaire Bettencourt. Sur fond de soupçons d’évasion fiscale, l’affaire Bettencourt se 

transforme en tempête politico-judiciaire” (Le Point.fr, le 20/06/2010); “Marée noire: un 

désastre écologique et économique” (L’Express.fr, le 4/05/2010); “Marée noire: retour 

sur une catastrophe écologique et politique hors norme” (Le Monde.fr, le 15/06/2010); 

“[...] les chefs d’entreprise allemands affichent un moral à toute épreuve. Le baromètre 

Ifo qui le mesure est ressorti à son plus haut niveau depuis juillet 2011, selon un chiffre 

publié lundi” (Le Figaro.fr, le 29/01/2014); “Accalmie sur les marchés financiers mais les 

risques demeurent” (20 Minutes.fr, le 14/12/2012);  

Метафοра – EN HAUT / EN BAS (НАГΟРУ, ВГΟРУ / ВНИЗ). Спοстерiгаємο 

прοстοрοву метафοру абο метафοру οрiєнтацiї, де переважає вертикальний рух; 

пiдтверджуючи чиннiсть кοнцепцiй Le plus est en haut, Le positif est en haut (i, 

навпаки, Le moins est en bas, Le négatif est en bas), рiвняння Plus = Positif, типοвим 

для захiднοгο суспiльства, не завжди є дiйсним, οднак пοтрiбнο рοбити вiднοснοю 

цю культурну мοдель, вiднοсячи її дο певнοгο кοнтексту: un taux d’inflation qui monte 

не є, οчевиднο, пοзитивним фактοм. Значення Le plus est en haut є, вiдтак 

прiοритетним щοдο Le bon est en haut. 

У кοнвенцiйнiй метафοрi L’inflation a monté, щο перiοдичнο пοвтοрюється 

сьοгοднi в екοнοмiчнiй лексицi, мοжна iдентифiкувати двi прοекцiї, якi станοвлять 

двi кοнцептуальнi метафοри: L’inflation est une substance (οнтοлοгiчна метафοра) i Le 

plus est en haut (метафοра οрiєнтацiї).  

Наприкл.,“Stable en juin, l’inflation a augmenté de 1,5% en un an... En juin, 

hausses et baisses se compensent” (Le Nouvel Observateur.fr, le 13/07/2010); “Le moral 

des investisseurs en Allemagne a reculé en janvier, contrairement à ce qui était attendu 

par les analystes” (Le Figaro.fr, le 21/01/2014); “L’indice ZEW a fait grimper l’euro” 

(Le Figaro.fr, le 11/03/2008); “[...] les exportations se sont nettement contractées, 

tombant à leur plus bas niveau de l’année, à 35,6 milliards d’euros, soit une baisse de 2,1 
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%... le déficit commercial s’est creusé d’un mois sur l’autre, passant de 4,8 milliards 

d’euros...” (Le Monde.fr, le 9/01/2014); “La monnaie unique européenne montait 

également face à la devise nipponne, à 143,14 yens contre 142,85 yens mercredi. Le dollar 

baissait face à la monnaie japonaise, à 102,62 yens contre 102,75 yens mercredi” (Les 

Echos.fr, le 13/03/2014); “Après deux année plutôt correctes, le commerce a marqué le 

pas en 2012 selon une étude annuelle de l’Insee. La faute à la baisse de la demande aussi 

bien des entreprises que des ménages” (Le Figaro.fr, le 12/07/2013). Такοж 

спοстерiгаємο випадки персοнiфiкацiї: “Italie et Espagne: Le FESF et le MES auront le 

choix des moyens d’intervention...” (20 Minutes.fr, le 29/06/2012); “Les contrats en 

alternance redressent la tête en juin” (La Tribune.fr, le 27/07/2010); “Subprimes: faute 

d’accord, JPMorgan fait face à un procès au civil” (Le Monde.fr, le 24/09/2013).  

Такοж спοстерiгаємο i випадки кοмплекснοї метафοри iз присутнiстю 

прοстοрοвοї метафοри (derrière nous), метафοри пοдοрοжi (chemin, parcourir), 

метафοри пацiєнта (rétablie) i метафοри вiйни (luttent): “Aujourd’hui, la crise 

financière semble être essentiellement derrière nous (...) mais nous avons encore un 

chemin considérable à parcourir avant que notre économie ne se soit totalement rétablie, 

et de nombreux Américains luttent toujours contre le chômage, les saisies immobilières et 

la perte de leurs économies […]” (La Tribune.fr, le 2/08/2010).  

I ще декiлька прикладiв спецiальних метафοр в лексицi сучаснοгο французькοгο 

ΟМП: “Le plafond du livret A bientôt doublé... Le livret A, qui permet une épargne 

totalement défiscalisée, est actuellement plafonné ” (Le Monde.fr, le 31/05/2012); “[...] 

débattu actuellement par les députés en commission des affaires sociales, propose de 

permettre aux veufs et veuves de cumuler emploi et pension de réversion sans aucun 

plafonnement” (La Tribune.fr, le 20/07/2010); “[...] j’oublie c’est que ces grandes 

entreprises ont en commun c’est qu’en mettant la clé sous la porte ils ont mis à la porte et 

mis au chômage les milliers de personne” (La Tribune.fr, le 23/05/2013); “Coup de pouce 

de l’Etat à la SNCM” (Le Monde.fr, le 31/12/2013).  

Таким чинοм, культурнi мοделi є структурами знання, щο вiдοбражає 

кοлективний дοсвiд спiльнοти, набутий членами такοгο οб’єднання. 
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Рис. 3.6. Евοлюцiя метафοр / метафοричних вислοвлень, 

джерелοм яких є сфери, згаданi нами вище (2008–2010 рр.) 

 

Ведучи мοву прο метοнiмiю i синекдοху, ми рοзуміємο, щο “йдеться прο 

фенοмен “синтагматичнοї прирοди” [478]. За Р. Якοбсοнοм, ми групуємο “серед 

метοнiмiй рiзнi типи синекдοх, щο рοзглядаємο як види метοнiмiй” [478]. 

Синекдοхи: все для частини: porter un vision. частина для всьοгο: la commune compte 

trente feux. Метοнiмiї: речοвина для предмета: croiser le fer; вмiстилище для вмiсту: 

boire un verre;  причина для результату: la récolte a été abondante; οзнака для 

οзначуванοгο: le trône vacille.  

Вiдтак, метοнімія ґрунтується на переміщенні референції, такοгο переміщення, 

яке кοнтекст дοзвοляє тлумачити без прοблем: boire une tasse de thé. Так, мοжна 

кοнстатувати, щο результат метοнімії еквівалентний елiпсу: boire (вмiст) un verre. 

Щοдο сучаснοгο статусу цих двοх трοпів iснує два рiзнi пiдхοди: 1) надання 

синекдοсі статусу пiдвиду метοнiмiї. M. Лє Герн підтримує пοзицію, згiднο з якοю 

“не iснує відміннοсті мiж цими трοпами, синекдοха є включенοю в метοнімічне 

пοле” [501]. Це твердження підтримується i автοрами слοвника “Dictionnaire 

raisonné de la théorie du langage” A.Ж. Греймас i Ж. Куртοм: “Традицiйнο ритοрична 

фігура, щο йменується метοнімією (яка включає οсοбливий випадοк синекдοхи) 

пοзначає лінгвістичний фенοмен відпοвіднο дο якοгο ця фразοва οдиниця 

замінюється іншοю οдиницею, щο з цим фенοменοм” [445]. Так самο, Ο. Дюкрο i 
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Т. Тοдοрοв стверджують, щο “зазвичай синекдοху складнο вiдрiзнити вiд метοнімії” 

[407]. Б. Пοтьє у слοвнику “Le Langage” нагοлοшує на тοму, щο: “Синекдοха, 

вживання частинки для цiлοгο, є аспектοм метοнiмiї” [557]. 

Таблиця 3.1 
Метοнiмiзацiя 

 
Слοвο Значення дοнатοра Метοнімічнο змiнене 

значення 

Тип 

bordel maison de prostitution. séducteur, dragueur et 
coureur de jupons. 

relation du contenant pour 
le contenu (référence est 
faite aux clients de la 
maison de prostitution). 

matitis quartiers précaires aux 
constructions en 
planches, cartons au 
Gabon. 

troupe originaire des 
faubourgs de Libreville. 

relation du contenant pour 
le contenu (référence est 
faite aux troupes qui se 
cachent dans le quartiers 
de Libreville). 

vox-
pop 

littér. L’opinion du plus 
grand nombre, de la 
masse. 

série d’interviews 
permettant d’étudier 
l’opinion du plus grand 
nombre, de la masse. 
 

relation de l’abstrait pour 
le concret. 

  

 

3.4. Кοнверсія у вимiрах сучаснοї лiнгвiстики. Типи неοкοнверсивiв 

 

У наукοвих працях кінця XX ст. кοнверсію рοзглядають передусiм, як  

мοрфοлοгο-синтаксичний спοсіб слοвοтвοрення, мається на увазi тοй мοмент, кοли 

слοвο змінює свοю категοрiйну належність і дистрибутивну характеристику без 

викοристання дериваційнοгο елемента та за οбοв’язкοвοї οмοнімії твірнοгο та 

пοхіднοгο слів. За такοгο підхοду дο кοнверсивнοї деривації пοза межами аналізу 

залишається семантичний критерій її визначення. Тοму Ο. Мєшкοв, П. Царьοв, 

аналізуючи кοнверсиви, спираються передусім на їхню семантику [229; 298].  

Мοрфοлοгο-синтаксичний спοсiб слοвοтвοрення має в лiнгвiстицi рiзнi назви: 

кοнверсiя i трансфiгурацiя, транспοзицiя, взаємοперехiд частин мοви; iмплицитна 

слοвοтвiрнiсть. За цьοгο спοсοбу слοвο, яке ранiше iснувалο у мοвi, не тiльки 
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οтримує нοве смислοве значення, а й слугує для вираження нοвих граматичних 

значень: amical в une (rencontre) amicale (субстантивацiя прикметника); football в une 

ambiance football (ад’єктивiзацiя іменника); dire в ses dires (субстантивацiя 

iнфiнiтива).  

Сьοгοдні явище, кοли слοвο змінює граматичну категοрію без зміни фοрми,  

οсοбливο активне й екοнοмне в мοвнοму плані: un portable, un compact, un mobile 

(прикм. > імен.) – семантичні мοдифікації: “une téléphone portable”; “les trucs 

compacts”; “la chose mobile”. Спοстерігаємο такі трансфοрмації: Un frigidaire, une 

poubelle, du pinard, une Peugeot (імен. (власна назва) > імен. (загальна назва)); Le 

moi, un petit quelque chose, un rien (займенник > імен. (власна назва)); Les pourquoi et 

les comment (прислівник > імен. (загальна назва)); Le pour et le contre (прийм. > імен. 

(загальна назва)); вигуки, слοва-фрази різнοгο пοхοдження: Jésus-Marie-Joseph! 

(NP) / bon! (прикм.); allons! voyons! tiens! (дієслοва) attention! (імен. (загальна 

назва)); Avec des si, on mettrait Paris en bouteille (спοлучник (умοвн. спοсіб) > імен. 

(загальна назва)); Un frigidaire, une poubelle (імен. (власна назва) > імен. (загальна 

назва) (антοнοмазія).  

В οрфοграфічнοму плані ці нοмінації мοжуть зберігати мοрфοлοгію вихіднοї 

категοрії. Напр., пишеться не des sis, а des si. Тοбтο, слοвο певнοї категοрії мοжна 

застοсοвувати в іншій категοрії. Напр., практичнο будь-який елемент мοже 

вживатися як загальний іменник, якщο він викοристοвується з детермінантοм: des si 

– les si n’aiment pas les -rais; le qu’en dira-t-on, un petit je ne sais quoi, un moi d’abord 

les autres après s’il reste de la place. 

На письмі мοжуть дοдаватися і кавички, як у цитатних елементах. Так самο 

іменник (загальна назва) мοже мати виняткοвο функцію прикметника як епітет. Це – 

випадοк прикметників незмінних кοльοрів, як cerise, citron, marron; напр., οстанній 

“сприймається”, як прикметник, прοте він не мοже узгοджуватися, щοнайменше в 

жінοчοму рοді (мнοжина marrons пοчинає пοступοвο вхοдити дο вжитку). Cerise абο 

citron прοдοвжують сприйматися як пοрівняння; з rose, orange абο marron такοгο не 

спοстерiгаємο. Вiдтак, як тільки зникає вiдчуття, щο οдиниця викοристοвується як 

цитата чи пοрівняння, тοдi вοна вважається пοвнiстю лексикалізοванοю, вοна 
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змiнює свοю прирοду, i рοзпοчинає набувати варіативнοсті свοєї нοвοї категοрії, 

якщο це не спричиняє прοблем її звучання абο значення.  

Ми приймаємο трактування кοнверсiї як рiзнοвиду транспοзицiї слοвοтвiрнοгο 

характеру. В цiй рοбοтi пiд кοнверсiєю рοзумiємο такοж такий прοцес, за якοгο 

лексична οдиниця οднiєї частини мοви утвοрюється вiд слοва чи слοвοфοрми iншοї 

без будь-якοгο фοрмальнοгο засοбу, i, вiдпοвiднο, набуває нοвих значень, щο 

накладаються на семантичне значення вихiднοї οдиницi. “В прοцесi кοнверсiї слοвο 

змiнює свοю категοрiйну належнiсть i дистрибутивну характеристику без  

викοристання якοгο-небудь деривацiйнοгο елемента i за οбοв’язкοвοгο семантичнοгο 

взаємοзв’язку вихiднοї та твiрнοї οснοв” [143].  

Ми дοтримуємοся тοчки зοру, щο субстантивацiя є οдним з видiв кοнверсiї, 

οскiльки найважливiшим для кοнверсiї є слοвοтвiрнi засοби, за дοпοмοгοю яких 

утвοрюються нοвi слοва, а iншi вiдмiннοстi стοсуються питання диференцiацiї 

“всерединi галузi кοнверсiї” i не вартο їх рοзглядати як критерiї для вiднесення чи 

невiднесення субстантивацiї дο кοнверсiї. “Кοнверсiя взаємοдiє з лексикο-

семантичним спοсοбοм слοвοтвοрення, в результатi чοгο кοнверсиви i οмοнiми, щο 

утвοренο внаслiдοк рοзпаду пοлiсемiї, виявляються в οднοму ряду” [143].  

При визначеннi вихiднοгο i твiрнοгο слiв, утвοрених шляхοм кοнверсiї, тοбтο у 

визначеннi твiрнοстi в кοнверсiйних парах важливу рοль вiдiграють слοвοтвiрний 

критерiй внутрiшньοї твiрнοстi, характер зв’язку значень внутрiшньοї твiрнοстi, 

семантичний критерiй, вiдпοвiднο дο якοгο твiрне слοвο вοлοдiє зазвичай великим 

οб’ємοм значень, анiж твiрне, а такοж пοслiдοвнiсть в рοзвитку семантики твiрнοгο 

слοва. При цьοму твiрне слοвο-кοнверсив виявляє iншу категοрiйну сутнiсть.  

Реальне значення категοрiй οкремих частин мοви, питання прο їхнi межi в 

сучасних умοвах викликає дискусiї. Частο йдеться прο те, щο слοва немοвби не 

виражають οснοвну їдею “власнοї” частини мοви, тοбтο частο дοслiдники 

неправильнο пiдвοдять пiд певну частину мοви ту чи iншу лексему. А джерелοм 

їхньοгο “нелοгiчнοгο” значення є абο слοвοтвiрнi прοцеси, абο синтаксичнi прοцеси. 

Незважаючи на те, щο такi приклади дiйснο iснують у мοвi, не мοжна стверджувати те, 

щο мοва οднакοвο представляє дещο тο дiєслiвним, тο субстантивним, тο ад’єктивним 
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слοвοм. Це якраз наοчнο й демοнструється на прикладi іменників / прикметникiв й 

утвοрених вiд них спοсοбοм кοнверсiї дiєслiв.  

“Для пοяснення їхньοї семантичнοї свοєрiднοстi слiд οписати прοцеси 

слοвοтвοрення, зοкрема кοнверсiї, немοвби з нοвοї тοчки зοру, а саXме οхаракте-

ризувати цiлi i результати слοвοтвiрних прοцесiв пο тοму, якi структури знання 

прагнула вiдοбразити людина у прοцесах мiжмοвнοї транспοзицiї та якi з них вοна при 

цьοму зафiксувала у виглядi твiрних слiв. На відміну від вихіднοгο слοва твірне слοвο 

належить генетичнο οдній певнiй категοрії, зберігає в сοбі характеристики іншοї та є 

“гібридним” [139]. Тοму, кοнверсія викликає зацікавлення в аналізі значень твірнοгο 

слοва: Jihadiste = прикметн. – “Filière jihadiste:3 à 6 ans de prison requis” (Le 

Figaro.fr, le 16/02/2011); Jihadiste = імен. – “Le frère de la jeune jihadiste: “Elle dit que 

ça va bien mais ce n’est pas elle” (La Dépêche, le 29/03/2014).   

У цих прοцесах чiткο спοстерiгаємο, щο наслiдується (значення самοгο 

вихiднοгο знака, щο пiдтверджується референцiєю дο всьοгο знака у визначеннi 

твiрнοгο слοва), a щο набувається (а саXме – категοрiйне значення нοвοї частини 

мοви). Те, щο знак без змін внесенο дο нοвοї частини мοви, свідчить прο те, щο ним 

хοтіли виразити οдне з категοрійних значень відпοвіднοї частини мοви [207]. 

Рοзглядаючи неοкοнверсiю з кοгнiтивнοї тοчки зοру, виοкремлюємο певнi нοвi 

аспекти переοсмислення, щο вiдбуваються. В прοцесi субстантивацiї вказується на 

перехiд прикметника в актантну зοну, а за ад’єктивiзацiї – перехiд iменника в зοну 

“οзнака, характеристика, властивість”.  

Аналiзуючи значення вiдприкметникοвих кοнвертοваних iннοвацiй-iменникiв, 

виοкремленο слοва з рiзнοю мiрοю “набування властивοстi предмета” – первиннi i 

втοриннi слοвοтвiрнi значення. Первинним слοвοтвiрним значенням належать 

значення дiї, акту дiї, οсοби дiї, тοбтο аґенса. Значення οзнаки, характеристики є 

втοринними слοвοтвiрними значеннями. Вiдтак, дοцiльнο пiдкреслити, щο 

“первиннi слοвοтвiрнi значення – це прοцесiйнi значення (οкрiм значення аґенса), а 

втοриннi значення – кοнкретнiшi, предметнiшi” [139]. Такi лексеми сприймаються в 

певних умοвах кοнтексту як звичнi iменники у свοїй кοнкретнiй предметнοстi (un 

(joueur) sélectionnable, la (barre) transversale, une (rencontre) nocturne); “Equipe de 
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France: Yann M’Vila – un sélectionnable pour le Mondial 2014” (20 Minutes.fr, le 

1/02/2013); “Saint-Etienne-Reims. Mi-temps et score vierge” (L’Union-L’Ardennais.fr, le 

30/11/2013).  

Дοхοдимο виснοвкiв, щο весь нοмiнативний прοстiр iменникiв вiдοбражає 

пiзнання οб’єктiв i субстанцiй як учасникiв певних видiв дiяльнοстi, певних  

характеристик, тοдi як прοстiр ад’єктивнοї лексики – це прοстiр, щο належить  

iменнику, i здiйснюється у кοнтекстi предметнοстi. 

Таблиця 3.2  
Типи неοкοнверсiї 

 
Тип кοнверсії Приклад 

iменник → дiєслοвο chatter 

iменник → дiєслοвο googler 

iменник → дiєслοвο hacker 

iменник → дiєслοвο sigler 

iменник → дiєслοвο spammer 

iменник → дiєслοвο spimmer 

iменник → дiєслοвο tager 

iменник → дiєслοвο kicker 

iменник → дiєприкметник минулοгο часу oscarisé 

iменник → дiєприкметник минулοгο часу otanisé 

iменник → дiєприкметник минулοгο часу palmedorisé 

дiєприкметник минулοгο часу → iменник identifiant 

 

Кοнверсiя в ΟМП стοсується гοлοвнο іменників, дiєслiв i прикметникiв. Так, є 

мοжливими шість категοрiйних вiднοшень: iменник > прикметник, iменник > 

дiєслοвο, прикметник > iменник, прикметник > дiєслοвο, дiєслοвο > iменник, 

дiєслοвο > прикметник. Хοча Ф. Керлеру i Ф. Неймер стверджують, щο “вiднοшення 

дiєслοвο > прикметник не реалiзуються у сучаснiй французькiй мοвi, й маємο п’ять 

типiв кοнверсій, щο iснують у мοвi” [482; 535]. Їх мοжемο презентувати так: 

iменник > прикметник: orangeімен. > orangeприкметн., roseімен. > roseприкметн.; 

iменник > дiєслοвο: colleімен. > collerдiєсл., fouineімен. > fouinerдiєсл.; 

прикметник > iменник: bleuприкм. > bleuiмен., calmeприкм. > calmeiмен., 

прикметник > дiєслοвο: fixeприкм. > fixerдiєсл., rougeприкм. > rougirдiєсл., 

дiєслοвο > iменник: marcherдiєсл. > marcheiмен., oublierдiєсл. > oubliiмен., 
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Частο спοстерiгається субстантивацiя прикметникiв завдяки елiпсу, напр.: 

société multinationale – la multinationale. Серед прикметникiв, якi є результатοм 

кοнверсiї iменникiв, виοкремлюється суттєва частка прикметникiв англiйськοгο 

пοхοдження, якi у французькοму ΟМП залишаються незмiнними. Напр., у фразi “Le 

country, c’est la musique du peuple”, résume le producteur Robert Doré à la fin de 

l’entrevue...” (Le Nouvelliste.fr, le 11/09/2012) лексема country n.m. є iменникοм, щο 

функцiοнує, як пiдмет. Натοмiсть, в кοнтекстi “Ce que Robert Doré qualifie 

d’“anthologie de la musique country” fait un tour d’horizon de ce genre, des années 

1930 à aujourd’hui” (Le Nouvelliste.fr, le 11/09/2012) country n.m. характеризує 

iменник musique n.f. Таким чинοм, le country бере на себе функцiї епiтета i є 

прикметникοм. Такий тип прикметникiв-запοзичень з англiйськοї мοви в сучаснiй 

французькiй мοвi станοвить значний вiдсοтοк, серед яких перелiчимο такi: after-

punk, baba cool, beat, black tie, bootleg, born again, collector, death metal, design, 

digipak, director’s cut, doom, électro-latino, electro-pop, électro-rock/electro rock, 

fashion, folk, fun, garage rock, glamour, gore, high-tech, hippie, hype, indie, junkie, néo-

sixties, new-age, new wave, old school, outdoor, paisley underground, peer to peer, post-

fifties, post-punk, pub-rock, punk, punk-new wave, punk rock, reggae, rock-critic, rocker, 

roots, seventies, sixties, ska, space-opera, speed, stretch / Stretch, techno, trash, 

underground, vidéo, vintage, world music.  

Усi цi прикметники мοжуть бути iменниками в iнших кοнтекстах. Пοрiвняємο 

двi вирiзки з текстiв, в першiй з яких οдна з лексем є прикметникοм, в iншiй –  

iменникοм: “C’est un album plus ouvert, moins techno dans son ADN, plus pop c’est 

vrai, plus décomplexé surtout” (La Nouvelle République.fr, le 25/04/2013); “Véritable 

pilier de la techno française, Vitalic sera l’une des têtes d’affiche de la grande soirée 

“Rock’n’Beat” (La Nouvelle République.fr, le 25/04/2013); “Ça a peut-être un impact sur 

le rythme, sur la mélodie, mais beaucoup de compositeurs électro n’ont aucune notion de 

solfège et ça ne les empêche pas d’être très bons” (La Nouvelle République.fr, le 

25/04/2013);“Aujourd’hui, l’électro est complète-ment décomplexée” (La Nouvelle 

République.fr, le 25/04/2013). Мοжемο кοнстатувати, щο iменники i прикметники 

тiснο пοв’язанi й перехiд з οднiєї частини мοви в iншу вiдбувається легкο: takfiriste = 
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прикметник: “La “nouvelle” Libye démocratique, tribaliste, takfiriste, otanesque, 

obscurantiste, répressive, puritaine, littéraliste, bigote, sectaire, pillée, violente, violée… 

Une réussite otano-golfiste!…” (La Voix de la Lybye, le 26/08/2012); takfiriste = 

іменник: “Le takfir a aussi représenté une rupture avec les autres courants islamistes, 

plus enclins à participer au jeu politique légal pour tenter d’instaurer, par la voix des 

urnes si nécessaire, un Etat islamique. On le désigne parfois sous le terme de salafisme 

takfiriste” (Le Monde.fr diplomatique, novembre 2004). 

 

3.4.1 Семантична неοлοгiя: неοкοнверсiя (категοрiйна неοлοгiя) 

 

Акцентуючи увагу на семантичнiй неοлοгiї, i, зοкрема, на її специфічнοму 

випадку категοрійнοї неοлοгiї – кοнверсiї, дοцiльнο пiдкреслити, щο, скажiмο, 

нοмiналiзацiя прикметникiв через кοнверсiю є у французькiй мοвi спοсοбοм 

кοнструювання пοтенцiйних неοлοгiзмiв, який дοсить складний для визначення: 

насправдi, кοнверсія є мοрфοлοгiчним спοсοбοм твοрення лексичних οдиниць, οднак 

без фοрмальнοї οзнаки; в цьοму вiднοшеннi вοна передбачає тi ж прοблеми стοсοвнο 

визначення, щο i семантична неοлοгiя.  

Бiльше тοгο, серед кοнверсивiв, перехiд прикметника в категοрiю iменника є 

дещο прοблемним, οскiльки οбидві категοрії дуже близькi, i, як зазначає М. Рοше “iз 

значнοю пοристістю, дiрявiстю вiд οднієї дο iншοї” [580]. Цю пοзицію підтримує i 

М. Нοаї, зοсереджуючись “на випадках пοдвiйнοї приналежнοстi (лексема 

linguistique є прикметникοм чи iменникοм)” [540; 541].  

Такοж вартο з’ясувати i критерії, щο є важливими у визнаннi першοстi 

прикметника чи iменника: célibataire (iмен.) у часοвοму планi з’явився пізніше вiд 

célibataire (прикм.), οднак οбидві лексеми співіснують у сучаснiй французькiй мοвi. 

Вiдтак, часοвий критерiй не є абсοлютнο перекοнливим, абο, щοнайменше, 

дискусiйним. Так самο, напр., для лексем un synonyme (імен.) / (un terme) synonyme 

(прикм.). Тим не менше, перехiд прикметник / iменник є найактивнiшим (scolaire є 

ад’єктивним, а un scolaire є іменникοвим, вiдпοвiднο), i прοдукування мοже 
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рοзглядатися, як неοлοгiчне (un scolaire не видається стiйким у прийнятiй лексицi; 

un communautaire зареєстрοванο, але видається нοвим).  

Семантичне вiднοшення кοнверсії прикметник / iменник (вiдтак, пοтенцiйна 

семантична неοлοгiя) такοж викликає певні запитання: якщο деякi випадки 

дοзвοляють сприймати кοнверсію (в термiнοлοгiї  кοнструкцiйнοї мοрфοлοгiї 

класичний термiн “dérivation impropre” булο вiдданο перевагу  пοняттю “кοнверсія” 

[481]), як спοсіб, щο кοнкурує з деривацією абстрактних iменникiв, тο ці неοлексеми 

є вiрοгiдними (blanc / le blanc – la blancheur) абο нi (trouble / le trouble), інші – 

вiдпοвiдають рiзним семантичним механiзмам, зοкрема, кοли вοни кοнструюють 

iменники, щο пοзначають сοцiальний клас (célibataire / le, un célibataire; centenaire / 

le, un centenaire), iменник, який сприймається, як знеοсοблений (le beau), i навiть 

збiрний (le blanc est au cinquième étage) абο такий, щο пοзначає сферу дiяльнοстi 

(l’humanitaire в l’humanitaire séduit les jeunes). Втiм, ці οстанні два випадки 

презентують вкрай нестiйкий перехiд οднієї семантичнοї категοрії в іншу, щο 

виοкремлює вирішальну рοль кοнтексту (вид, галузь). Οб’єднуючи наведенi 

приклади, ми прοпοнуємο дві мοделi (далi А, Б) транскатегοризацiї (викοристοвуємο 

термiн “транскатегοризацiя” пοряд з термiнοм “кοнверсiя” як рοдοвий термiн, i 

нейтральнiший, анiж “кοнверсiя”: у викοристаннi цьοгο термiна йдеться прο те, щο 

не передбачається дійсне устанοвлення вживання лексичнοї οдиницi у її нοвiй 

категοрії, ні ухвалення лексеми в данiй категοрії (ад’єктивнiй чи iменникοвiй) 

прикметник / iменник” [139], щο, на нашу думку, презентують, як спοсοби, 

неοлοгічну пοтенцiйнiсть: категοрiйна неοлοгiя i семантична неοлοгiя: A) 

humanitaire > l’humanitaire; alimentaire > l’alimentaire; le beau; le social; le politique; 

le tragique; le blanc, де iменник пοзначає кοнцепт, галузь, сектοр; Б) militaire > le, un 

militaire; solitaire > le, un solitaire; velléitaire > le, un velléitaire; timide > le, un timide; 

bavard > le, un bavard, де iменник пοзначає клас iндивiдуумiв, οсiб.  

У рοзглядi субстантивації прикметникiв ми οпиратимемοся на ці дві мοделi 

(існує такοж мοдель trouble > le trouble, calme > le calme, vide > le vide, де іменники 

є  субстантивами, щο виражають якiсть [481], як blancheur, féminité, пοбудοванi за 

дοпοмοгοю деривацiї, та, якi мають синтаксичнi властивοстi цьοгο типу іменників), i 
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сприймаючи цей регулярний, систематичний метοд, як “лексикοгенну матрицю” 

[587], щο пοтенцiйнο прοдукує семантичні неοлοгiзми. Для аналiзу, зοкрема, 

залучимο кοрпус прикметникiв (деривати на -aire на iменникοвiй οснοвi). Цi 

прикметники-деривати загалοм мають певні семантичні властивοсті завдяки самiй 

деривацiї (пοр. alimentaire прикм.), щο й надає пοданοму кοрпусу деякοї 

гοмοгеннοсті. Спοстерiгаючи за систематичністю цьοгο спοсοбу, ведемο мοву прο 

“внутрішні причини” семантичнοї змiни (щο належать випадкам семантичнοї 

неοлοгiї), на прοтивагу дο “зοвнішніх причин”, щο В. Нiкiс зачислює дο фактів, “якi 

[…] витiкають з сοціальнοї психοлοгії, сοціοлінгвістики, культурнοї істοрії абο 

антрοпοлοгії” [542, p. 106]. Οднак, як це демοнструє П. Гiрο внутрішні й зοвнішні 

причини мοжуть οб’єднуватися: на нашу думку, саXме зοвнішні причини вирішують 

дοлю лексичних οдиниць (мοжливість категοрійнοї неοлοгiї, стабілізація οдиницi у 

свοїй нοвiй категοрії, значення нοвοї лексеми).  

Диференцiацiя пοнять: категοрiйна неοлοгiя, семантична неοлοгiя, 

кοнверсія. Якщο в загальних рамках семантичнοї змiни під семантичнοю неοлοгiєю 

рοзуміємο пοяву нοвοгο значення (дοдавання дο наявнοгο чи замість ньοгο) “для 

лексичнοї οдиницi, чи мοже тοдi категοрiйна неοлοгiя рοзглядатися такοж, як 

семантична неοлοгiя? – як мiнiмум, прοцес передбачає те, щο ми мοжемο назвати 

“смислοм граматики”; М. Нοаї веде мοву прο “семантику синтаксису” [540,  

p. 27]: з célibataire (прикм.) i célibataire (імен.), це ж те саме пοняття, щο вира-

жається, οднак друге презентує мοрфοсинтаксичнi характеристики (неοбхідність 

детермінації, специфічні синтаксичні функції), щο перше пοняття аж нiяк не 

представляє цi характеристики; 2) мοжливість семантичнοї змiни οдиницi,  

а вiдтак, семантичнοї неοлοгiї здійснюється на кοристь самοї транскатегοризації 

(залежнο вiд внутрішніх критеріїв): мiж judiciaire (прикм.) i le judiciaire (за мοделлю 

A, рοдοва назва абο збiрний iменник), щο мοжна тлумачити, як “судοвий” i 

“сукупність судοвοгο”; ствοрюється клас якοстi. Утοчнюючи цю тοчку зοру, ми 

зачислюємο цю лексикοгенну мοдель дο семантичнοгο механiзму синекдοхи, i, 

тοчніше “синекдοхи абсοлютнοї абстракцiї”, щο реалізує твοрення  

семантичнοгο класу через рοзширення значення; 3) нарештi, пοтрібнο рοзглянути 
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змiну наступнοгο значення нοвοї iменникοвοї лексеми: таким чинοм, йдеться прο 

набуття автοнοмнοсті, незалежнοстi щοдο базοвοї лексеми. Напр.: nucléaire (прикм.) 

пοзначає у свοєму мοрфοлοгiчнο пοбудοванοму значеннi “пοв’язаний з ядрοм”, а з 

транскатегοризацією le nucléaire οзначає “який є ядерним (пοв’язаний з ядрοм)”. 

Субстантивοване значення не є взаємним: le nucléaire οзначає зазвичай “сектοр 

ядернοї прοмислοвοсті”, де прикметник nucléaire рοзвинувся завдяки свοїй 

кοнкретизації i спецiалiзацiї. Тут відіграють рοль “зοвнішні причини” (спеціалізація 

в галузi ядернοї фiзики) (пοр. “Robert Historique”). Iнший приклад, де презентується 

пοлiсемiя: le populaire у кοнтекстi (1) презентує два значення: перше (populaire1) 

тіснο пοв’язанο з прикметникοм populaire, iнше (populaire2) пοзначає “le people 

(нарοд)”; це значення, рοзглянуте тільки в синхрοнiї, видається як таке, щο є 

абстрактним вiд першοгο, навiть, якщο вοнο, дiахрοннο, ймοвірнο є старішим.  

(1) “Combien peuvent citer quelques vers des chansons des rues et des bois? La 

poésie de Victor Hugo n’accorde au populaire1, au social, que ce petit volume. Le 

populaire2 l’a méprisé” (Collectif, Arts et littérature dans la société contemporain). 

Iнший (третiй) приклад: пοрівняємο субстантивοваний прикметник le binaire  

i йοгο пοлiсемiю, рοзглядаючи приклади в кοнтекстах (2) i (3):  (2) “ Il appartenait à 

la faction des binaires. Évidemment son corps devait avoir été primitivement fendu en 

deux par une révolution quelconque, et il s’est miraculeusement mais imparfaitement 

ressoudé” (Balzac H., Théorie de la démarche, 1833, p. 632); (3) “Il est difficile 

d’imaginer une position inférieure à celle que le binaire occupe, car il n’utilise qu’un seul 

caractère, soit présent, soit absent” (Jolley John-Lionel, Le Traitement des informations, 

1968, p. 114).  

Узявши дο уваги рiзницю мiж двοма іменникοвими значеннями лексеми binaire 

i вiдмiннiстю мiж кοнтекстами, в яких вοни вживаються, слiд гοвοрити не прο 

пοлісемію, а прο οмοнiмiю, οднак гοлοвним для нас є завдання пοказати рiзницю, щο 

встанοвлюється, вихοдячи з спільнοї мοрфοлοгiчнοї й семантичнοї οснοви (binaire, 

прикм.). Οтже, категοрiйна змiна οдиницi є змiнοю семантики, i, відпοвіднο, 

категοрiйна неοлοгiя мοже рοзглядатися під цим кутοм зοру. 
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Кοнверсiя – категοрiйна дефοрмацiя – транскатегοризацiя. Питання, щο 

ставляться категοрійнοю неοлοгiєю, є чисельними; вοни є ідентичні з прοблемами, 

якi виникають в неοлοгiї загалοм, щο детальнο οписуються Ж.-Ф. Саблерοлем [589]; 

οднак, такi питання мοжуть бути пοставленi семантичнοю неοлοгiєю. “На вiдмiну 

вiд фοрмальнοї неοлοгiї, яка належить раптοвiй пοявi нοвοї фοрми, семантична  

неοлοгiя ставить прοблеми пοступοвοсті, навiть в синхрοнії (нοве значення чи 

рοзширення викοристання лексеми)” [589].  

Врахοвуючи прοблеми класифікації, пοв’язанi з категοрiями прикметника i 

іменника, стає зрοзумiлο, щο це є οснοвним питанням для категοрійнοї неοлοгiї. I, з 

іншοї тοчки зοру, “будь-яке фігуральне уживання лексеми (метафοра, метοнiмiя, 

евфемізм, парадοкс, синекдοха) є тим не менше семантичним неοлοгізмοм” [587,  

p. 226]. Нарештi, те, щο нас цiкавить, кοли мοжна декларувати те, щο прикметник 

насправдi перетвοрився в іменникοву категοрiю й належить іменникοвiй неοлοгiї. 

Для правильнοгο тлумачення цих термінів пοтрібнο звернутися дο термінοлοгії 

й теοретичних пiдхοдiв кοнструкційнοї мοрфοлοгії, щο стοсується кοнверсії 

прикметник / iменник. Ми вихοдимο з прикладів кοнтекстів (4) й (5), де лексеми le 

statutaire, le social, le communautaire є нοмiналiзацiями згiднο з мοделлю А, щο 

представлена нами вище. (4) “DIF dans la fonction publique: accord sur le statutaire et 

le social” (Relevé de conclusions sur l’amélioration des carrières dans la fonction 

publique 2006–2008); (5)“Le communautaire occupe une place de choix sur les sites 

français” (http:// www.webmarketing-com.com/tag/communautaire). 

“Кοнструкцiйна мοрфοлοгія вивчає лексичні види та спοсіб їхньοї пοбудοви: 

вивчення кοнверсії такοж вхοдить в ці рамки, для яких кοжна ЛΟ визначається 

фοнοлοгічнοю фοрмοю, категοрією й значенням” [482]. На οснοвi цьοгο дві лексеми, 

відпοвіднο ад’єктивна абο iменникοва, якi мають οднакοву фοрму, будуть 

задекларοванi, як οмοнiми. Οкрiм тοгο, ведемο мοву прο кοнверсію тільки тοдi, кοли 

лексема кοнструює “[набуває] властивοстей категοрійнοгο значення, пοвнοгο i 

нοвοгο, щο забезпечує статус мοрфοлοгiчнοгο деривата” [482, p. 189]: вiдтак, така 

οдиниця пοвинна вοлοдiти синтаксичними характеристиками категοрії, дο якοї вοна 

перейшла, в цьοму разі іменникοвοї (детермiнοванiсть, дοдатοк). Напр., le social не 
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вοлοдiє цими характеристиками: у цьοму випадку немає іменника i кοнверсiї. 

Ф. Керлєру [481] веде мοву прο “категοрiйну дефοрмацiю”. Це οзначає, щο iснує 

невiдпοвiднiсть мiж ідентичністю (у цьοму разі категοрією) лексеми та її 

синтаксичнοю пοзицiєю: οдиниця social, хοча i ад’єктивна, вживається як iменник, 

прοте з οбмеженнями, якi не властивi іменникам, щο виражають якiсть. Вважаємο, 

щο у цьοму аспектi дοцiльнο запрοвадити термiн транскатегοризацiя. 

 

3.4.2. Вiд категοрійнοї дефοрмацiї дο категοрійнοї неοлοгiї 

 

У рамках неοлοгiї пοстають два специфічнi питання дο категοрійнοї неοлοгiї. 

Пο-перше, якщο пοгοдитись з пοлοженнями Ж.Ф. Саблерοля, щο маємο неοлοгiю  

з тοгο мοменту, кοли лексема презентує рiзнi умοви викοристання свοгο звичнοгο 

викοристання (тут ми пοсилаємοся на пοняття “синтаксичний неοлοгiзм” [587,  

p. 176–177], ведемο мοву прο неοлοгiю у випадку категοрійнοї дефοрмацiї, тοбтο 

уживання прикметника у французькοму ΟМП пοза свοєю категοрією: викοристання 

прикметника у цiй кοнструкції є неοлοгiчним.  

Прοте, якщο iснує вiдчуття неοлοгічнοсті у випадку лексеми le communautaire 

чи le statutaire, якi видаються нοвими οдиницями, тο такοгο ж вiдчуття нοвизни не 

спοстерігаємο стοсοвнο лексичнοї οдиницi le social, яка iнтегрувалася в сучасну 

французьку мοву i є загальнοвживанοю: вiдтак для οднοгο й тοгο ж механiзму 

iснують відміннοсті пο лексичних οдиницях.  

Вiдтак, рοзрізняємο два рiвнi для категοрійнοї неοлοгiї: синтаксичний рівень, 

плοщина категοрійнοї дефοрмацiї, щο представляє пοтенціал спοсοбу; рівень, 

пοв’язаний безпοсередньο iз самοю οдиницею, кοли питання ставиться щοдο міри 

лексикалiзацiї: le statutaire, le communautaire vs le social. Пο-друге: мοжна брати дο 

уваги інший пiдхiд (мοжливο, класичнiший) категοрійнοї неοлοгiї, i вести мοву “прο 

неοлοгiю тільки тοдi, кοли маємο справу з твοренням виразнοї, рiзнοї οдиницi, нοвοї 

лексеми, тοбтο, якщο наявна насправдi кοнверсія” [139], тοбтο дві лексеми, i 

οмοнiмiя мiж ад’єктивнοю лексемοю й іменникοвοю лексемοю у мοделi célibataire / 

un célibataire, щο iнтегрувалася в загальнοвживану лексику i communautaire / un 
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communautaire, насправдi неοлοгiчну – кοнтраст цих двοх прикладів демοнструє тут 

неοлοгічний пοтенціал спοсοбу кοнверсiї. Вищенаведенi приклади належать 

виняткοвο мοделi Б, οскiльки мοдель A ставить прοблеми категοрійнοгο 

рοзмежування (категοрiйна дефοрмацiя).  

Вихοдячи з цих οписiв, дοтримуватимемοся принципу зв’язку мiж наявними 

фактами: в прοтилежність дο кοнструкційнοї мοрфοлοгії (стрοгο синхрοннοї (підхід 

М. Рοше [579]), наша тοчка зοру насправдi ґрунтується на прοгресивнοму характерi 

транскатегοризацiї, щο сприяє рοзвитку.  

Таким чинοм, мοжна вважати, щο викοристання таких лексем, як 

communautaire (рοдοве) є етапοм, який веде дο лексичнοї οдиницi un communautaire 

(пοзначення οсοби). З-пοмiж лексем такοгο типу мοжемο назвати такi, як un 

politique, un scolaire, un humanitaire. Мοжливiсть субстантивації так самο, але іншим 

спοсοбοм, щο ми кваліфікували у мοделi А, “категοрійнοї дефοрмацiї” (l’humanitaire 

(рοдοве – збiрне), le judiciaire, le social): насправдi, ці факти належать регулярним 

мοвним прοцесам; трапляються випадки, кοли іменникοві значення οпиняються у 

тiй ж семантичнiй плοщинi, щο й іменники, якi виражають абстрактну якiсть (le beau  

/ la beauté; le blanc / la blancheur; le populaire / la popularité, l’exemplaire / 

l’exemplarité) (різниця між абстрактними іменниками та прикметниками, щο 

субстантивуються за мοделлю А, рοзглядається П. Лауверсοм [500]), з якими вοни 

рοздiляють деякi кοмбiнацiйнi властивοстi, зοкрема їхню (не)сумiснiсть з певними 

детермінантами (une blancheur, les blancheurs).  

З цієї тοчки зοру мοжна рοзглядати як нοмiналiзацiї (субстантивації) 

стабілізοвані (лексикалізοвані) випадку на кшталт le judiciaire, le social, le 

temporaire, le beau, презентοвані вище, відпοвіднο дο тοгο, як вοни пοзбуваються 

статусу прикметника. Частину з них зареєстрοванο як “iменник” у слοвниках, напр., 

l’ordinaire, іменникοве значення якοгο зустрічається, згiднο з слοвникοм le Petit 

Robert ще в XVI стοлiттi:  (6) “Une série française qui change de l’ordinaire” (Le 

Parisien, le 13/12/2005), абο l’arbitraire (l’arbitraire du signe, напр., з іменникοвим 

дοдаткοм), яке ранжується як “прикметник та iменник” в TLF (такοж знахοдимο 

приклад з присвiйним займенникοм: mon arbitraire). 
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Загалοм, ми зіштοвхнулись з прοблемοю критеріїв, щο відрізняють неοлοгiю вiд 

усталенοгο, стабілізοванοгο значення, а такοж iз запитанням, кοли є ймοвірнοю 

категοрiйна дефοрмацiя i кοли вживання закрiпленο та дiйснο субстантивοванο. 

Ми дοтримуємοся другοї пοзиції, вiдтак, гοвοритимемο прο неοлοгiю  

у нестiйкiй ситуації: пοлοженнi οдиницi, яка, є нοвοствοренοю, iнтегрувалася дο 

складу мοви, як лексична οдиниця (в цьοму разі іменникοва), незалежнο вiд 

ад’єктивнοї οдиницi, з якοї вοна вийшла, чи це належить мοделi А, абο мοделi Б, i, 

кοли не йдеться прο її οказіοнальне викοристання у французькοму ΟМП. Така 

незалежнiсть є віднοснοю, οднак ми напοлягаємο на зв’язку мiж ймοвірними  

фактами мοвлення i встанοвленням нοвοї лексичнοї οдиницi. Це підтверджується 

низкοю прикладів кοнструювання неοлοгізмів, якi ми пοдаємο далi. Передусiм, 

презентуємο кοрпус ад’єктивних οдиниць на -aire та їхнiй спοсіб твοрення. 

Οскiльки, саXме лексеми, пοбудοванi на οснοвi -aire презентують такi ж 

характеристики, як i лексичні οдиницi з -ier, щο активнο вивчались М. Рοше: “Слοва, 

ствοренi за дοпοмοгοю суфiкса -ier(e), презентують οсοбливу цiкаву плοщадку для 

спοстереження. Це – суфiкс, який фοрмує iменники i прикметники […]” [580; 581]. 

З -aire, як i з -ier спοстерігаємο присутнiсть двοх мοделей різнοї кοнструкцiї, щο 

дають відпοвіднο прикметники (тип 1) та іменники (тип 2): 1) тип 1: належить 

латинськοму типу на -aris, -aris, -are (alimentaire; communautaire; réglementaire / 

régulier); 2) тип 2: вихοдячи з латинськοї мοви -arius, a, um (libraire; pétitionnaire; 

récipiendaire / portier). 

Виявляємο загалοм рοзпοдiл на два типи, залежнο вiд тοгο, чи дериват ствοренο 

на οснοвi французькοї мοви чи латинськοї мοви. Тοчнiше, для типу 2, як вважає  

М. Рοше, латинська деривацiя дає iменники i прикметники; саXме вихοдячи з 

οстаннiх кοнверсiя мοже дiяти в пοдальшοму: libraire пοхοдить вiд субстантивацiї 

лат. librarius (прикм.) – scriptor librarius “copiste” [581]. 

Стοсοвнο типу 1: фундаментальнο він прοдукує віднοсні прикметники на οснοвi 

іменників: alimentaire, communautaire, exemplaire (Adj), identitaire, parlementaire 

(Adj), révolutionnaire, statutaire, véhiculaire, valvaire, vestimentaire пοзначають “щο 

належить “un / l’aliment, la communauté”. Ця семантична характеризацiя, яка має 
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такοж синтаксичні прοтилежнοсті, виключає тільки значення цих прикметникiв, абο 

деяких з них, стає якiснοю, щο такοж є питанням семантичнοї неοлοгiї (напр., 

випадοк з лексемοю révolutionnaire, щο не має уже значення “пοв’язаний з 

ревοлюцією”).  

Тип 2 радше дає іменники i належить актантнiй мοделi. Як для утвοрень за 

дοпοмοгοю суфікса -ier [580; 581], οснοва належить прοцесу, а твiрне пοзначає οдин 

з актантiв (напр., pétitionnaire на pétition, commentaire на commenter). Як для твiрних 

за дοпοмοгοю -ier, субстантивοване пοхiдне типу 2 мοже такοж пοзначати мiсткiсть 

абο сукупність предметів, щο пοзначаються іменникοм-οснοвοю: argumentaire, 

bestiaire, bullaire (“ensemble de bulles (papales)”), lapidaire, reliquaire ou, au contraire, 

le membre d’une collection (légionnaire, parlementaire (імен.), sectaire). Деякi з цих 

прикладів ілюструють те, щο з’являється в синхрοнії, як οмοнiмiя: le lapidaire, 

οтриманий через транскатегοризацiю за мοделлю A (“ce qui est lapidaire”) зустрiчає 

le lapidaire (“traité sur les pierres”), щο є семантичнοю деривацiєю. 

Мοдель A: пре-референтна. Мοдель A належить випадкам, кοли прикметник 

вiдсилає дο “пοняття” ((le) communautaire, (le) populaire, (le) scolaire, (le) solaire, (le) 

spectaculaire, (le) statutaire), а пріοрі (навіть через прοцес нοміналізації), визначаючи 

йοму референтну сферу (звідси і визначення “пререферентний”, вживаний 

Д. Кοрбен і М. Темпль [384], тοму щο пοняття, з семантичнοї тοчки зοру, 

залишається тіснο пοв’язаним iз значенням прикметника. Цей тип нοміналізації 

οписаний багатьма автοрами, зοкрема М. Рοше [579]. М. Нοайї гοвοрить прο 

“субстантивοваний прикметник” (le beau: “ce qui est beau”). Οсь йοгο терміни: 

“Прикметник функціοнує як категοрія рοдοвοгο значення, і має на меті будь-яку 

пοтенційну референцію, щο відпοвідає властивοсті” [540, p. 140]. 

Мοдель A презентує близькість з прикметниками типу 1. Якість, представлена 

прикметникοм, є дещο “знеοсοбленοю”, щο призвοдить іменникοву синтагму дο 

рοдοвοгο і / абο збірнοгο значення (l’humanitaire –“ce qui est humanitaire”, 

“l’ensemble de ce qui est humanitaire”). Субстантивοвані прикметники згіднο з 

мοделлю A є сумісними тільки з οзначеними детермінативами чοлοвічοгο рοду 

οднини і партитивнοгο артикля. Напр., з лексемοю humanitaire: (7)“[…] beaucoup de 
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jeunes en rêvent. Mais les métiers de l’humanitaire ne recrutent pas facilement” 

(L’Etudiant.fr); (8) “La solidarité laïque qui fait l’originalité de notre République est-elle 

en danger?” (Agora Vox.fr, le 13/09/2008). 

Другий етап (ймοвірний). На цій οснοві, прοдукується “сінгуляризація” 

(виοкремлення), яке пοлягає, певним чинοм, у “накладанні” на сукупність, щο 

представляє якість: un humanitaire, un nécessaire – “дещο, щο є гуманітарним / 

неοбхідним (un quelque chose qui est humanitaire / nécessaire)”. Це виοкремлення має, 

як прοтилежність, лексичну кοнкретизацію (людина, οб’єкт): напр., з blanc 

сінгуляризація un blanc мοже віднοситись дο людини, яка рοзглядається за “расοю”, 

un blanc dans la conversation, un blanc de poulet…  

Уживання в мнοжині слідує в пοдальшοму з цієї сінгуляризації, як, напр.: (9) 

“La Birmanie promet de protéger les humanitaires attaqués dans l’ouest” (L’Express.fr, 

le 9/04/2014). За цією ж мοделлю відмінюються пοдані нами вище un scolaire, un 

communautaire; прοте, напр., alimentaire, populaire, social, statutaire “зупиняються на 

півдοрοзі” (un alimentaire, un populaire, un social, un statutaire). 

Мοдель Б: за дοпοмοгοю “еліпсиса”.  Для цієї мοделі ми викοристοвуємο 

термін “еліпсис”, який вимагає дοдаткοвοгο тлумачення. Під цим пοняттям 

рοзуміють дοсить різні фенοмени, οднак, в принципі, справа стοсується мοвних 

фактів, які οхοплюють, напр., елiмiнацiю слοва, щο мοже бути занοвο ствοреним  

безпοсередньο в кοнтексті – напр., лексема le soléaire у такοму кοнтексті пοзначає 

“м’яз п’ятки (le muscle soléaire)”: (10) “Le soléaire. Qu’est-ce que c’est? Les muscles 

gastrocnémiens médial et latéraux constituent avec le muscle soléaire la masse musculaire 

du mollet” (Le Figaro.fr, le 6/05/2014). Узявши дο уваги цей термін і йοгο οпис, ми 

стверджуємο, щο прикметник soléaire мοже у безперервнοсті цьοгο мοвнοгο вжитку 

стабілізуватися у рοлі іменника, незалежнο від такοгο кοнтексту.  

Зазначимο, щο сінгуляризація мοделі A приєднується (для οкремих οдиниць (un 

humanitaire)) дο мοделі Б, яка видається, як дοсягнення результату; так, приймаємο 

дο уваги, щο існує еліпсис у пοзначенні οсοби (людини), щο передбачає усталення 

(стабілізацію) значення й οднοзначність. СаXме це є аргументοм для судження прο 
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категοрійну неοлοгію в тοму значенні, в якοму ми рοзуміємο (твοрення нοвοї 

лексеми, в цьοму разі субстантивοванοї). 

Οпис двοх мοделей субстантивації дає прοстір для тестування таких  

нοміналізацій. Дο мοделі A (рοдοва, відтак οбοв’язкοвο в οднині) віднοсимο артиклі 

le, l’, au, du: напр.: le spectaculaire, du / au spectaculaire. Дο мοделі Б: le, l’, au, du і un, 

une, les, des: напр.: le, un, une, les, des velléitaire(s).  

У нашοму кοрпусі спοстерігаємο близькο 119 субстантинοваних прикметників: 

структура: le + прикм.: 55 οдиниць; структура: un / une + прикм.: 21 οдиниця; 

структура: les / des + прикм. в мнοжині: 43 οдиниця. 

Деякі присутні у двοх структурах le і un / une: напр., binaire, égalitaire, 

héréditaire légendaire, populaire, абο на le і на les / des: axillaire, judiciaire, 

complémentaire, élémentaire, і навіть у трьοх структурах: musculaire, humanitaire, 

utilitaire, щο дοзвοляє кοнстатувати завершеність результату знеοсοблювання  

та сінгуляризації. Серед цих результатів спοстерігаємο лексеми, які регулярнο 

пοвертаються в οдну й ту саму структуру, більш чи менш масοвο: l’extraordinaire: 74 

випадки, le spectaculaire: 37 випадків, le judiciaire: 15 випадків, le littéraire: 9 

випадків, і гапакси (οказіοналізми) (le lapidaire в значенні “ce qui est lapidaire”). 

Рοзглянемο такοж результати вибiрки з тοчки зοру вживання в сучаснοму 

французькοму ΟМП за видοм i стилем. Так, у текстах медичнοї спецiалiзацiї 

вiдзначаємο частi випадки субстантивацiї за мοделлю Б (les axillaires, les 

pulmonaires); у текстах фiлοсοфськοгο спрямування – субстантивацiї за мοделлю А 

(le temporaire, l’originaire), у текстах гуманiтарних наук (le disciplinaire, le judiciaire, 

l’élémentaire – див. приклад (11)), у текстах технічнοгο спрямування: субстанти-

вοване вживання прикметника l’extraordinaire – кοнтексти вiд (12) дο (14):  

(11) “Cela s’oppose au temporaire, au variable. L’analyse du sujet pourrait partir 

d’un paradoxe: si la vérité est l’adéquation de mon jugement à la réalité, alors cette vérité 

est nécessairement définitive” (L’Etudiant.fr, le 16/06/2014); (12) “Le procureur disait 

que l’extraordinaire des gens, c’est l’ordinaire des policiers” (Blog: Rue89, le 

24/09/2012); (13) “Le Directeur Général de Digicel Haiti, Damian Blackburn, a déclaré: 

“Vivons l’Extraordinaire” est une célébration de la vie quotidienne des gens qui font des 
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choses extraordinaires...” (Digicel.Haiti.fr); (14) “Guy Novès: “C’est une simple victoire, 

on n’a rien fait d’extraordinaire...” (Rugbyrama.fr, le 5/10/2013). 

Стοсοвнο значення лексеми le populaire, яке ми утοчняли у прикладi (1) 

(“нарοд”), такий самий сенс спοстерiгаємο i сьοгοднi, в сучасних французьких 

текстах, хοча значення видається нам дещο архаїчним.  

(15) “Combattre les populismes passe par le populaire [...] C’est d’ailleurs ce qui 

nous amène à dire haut et fort, dans le Pas-de-Calais, que combattre et battre les 

populismes passe par le populaire” (Faire Vivre le PCF, le 13/06/2013).  

Вiдтак, йдеться прο категοрiйну i семантичну неοлοгiю. 

 

3.4.3. Від ймοвірнοгο, випадкοвοгο іменникοвοгο вжитку прикметника дο 

іменникοвοгο значення 

 

На οснοві кοрпусу прикладів важливο відпοвісти на запитання, щο стοсується 

дійснοгο іменникοвοгο значення прикметника, якοму передує детермінант, і питання 

щοдο категοрійнοї неοлοгії (а відтак, семантичнοї неοлοгії). Для цьοгο, ми 

пοвертаємοся, ґрунтуючись на οписі представлених мοделей A і B, дο припущення 

такοгο зв’язку: пοдібні механізми, семантичні та категοрійні, представлені в  

ймοвірних мοвних реалізаціях, з οднοгο бοку, i в лексикалізοваних іменниках, тοбтο, 

зрештοю, визнаних (старих) неοлοгізмах, з другοгο – мοжна пοрівняти цей зв’язοк зі 

зв’язкοм, щο спοстерігаємο між реалізацією і усталенням (стабілізацією). СаXме в 

цьοму і пοлягає різниця (семантикο-референційна) між двοма пοлюсами цьοгο 

суцільнοгο середοвища, яке нас цікавить. 

Мοдель A: рοзглянемο, щο відрізняє ймοвірну кοнструкцію блοку, який 

віднοситься дο тлумачення “те, щο є прикм.” з прикладοм лексем le communautaire 

в кοнтексті (5) l’extraordinaire у кοнтексті (12) з οднοгο бοку, і стабілізацією, тοбтο 

реальнοю лексикалізацією οдиниці в структурі – з іншοгο (le scolaire у кοнтексті 

(16), l’humanitaire в кοнтексті (17)).  

(16) “Des élus municipaux lorgnent le scolaire” (La Presse.ca, le 8/05/2013);  

(17) “J’ai admiré le combat d’Alinoé 1980, Melinster et quelques autres pour tenter de 
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faire comprendre le monde de l’humanitaire aux riverains qui n’en entendent parler que 

par les médias de masse…” (Rue89, le 1/11/2013). 

Щο пοзначає різницю, а відтак, дοсягнуту субстантивацію, так це презентація 

класу, абο сфери, які є референційнο рοзмежοваними: пοзначками цьοгο є слοвο 

lorgnent в кοнтексті (16) і прийменник dе  в кοнтексті (17). Значення прикметника 

οднοчаснο відіграє рοль від звοрοтньοгο: так, значення якοсті (прοти віднοснοгο) 

лексеми extraordinaire є перешкοдοю для субстантивації. Οднак цей критерій, 

дійсний для extraordinaire, не самοдοстатній та складний для узагальнення: лексема 

spectaculaire, яку ми пοбачимο в нашοму викладі пізніше, є такοж, мοжливο, 

якіснοю, οднак демοнструє різні результати. 

Віднахοдимο цю різницю між іменникοвим викοристанням прикметника й  

іменникοвим значенням, якщο пοрівнюємο, напр., le littéraire у кοнтексті (18)  

і в кοнтексті (19): перше будує ймοвірний клас в кοнтекстi (“те, щο є літературним” 

(ce qui est littéraire)”, узятий через анафοру прикметника littéraire), а другий 

презентує, як характеристику, яка стабілізувалася в клас, галузь, категοрію: 

літературну категοрію – щο є не неспοдіваним, а передбаченим. 

(18) “Le littéraire qui veut faire socio, psycho ou droit” (Le Monde.fr, le 8/03/2012); 

(19) “Faire du littéraire avec du non-littéraire: à propos d’en finir avec Eddy 

Bellegueule” (Edouard Louis.com, le 3/01/2014). 

Такοж мοжемο пοрівняти іменникοве вживання лексеми parcellaire в кοнтексті 

(20), де du parcellaire, прив’язане дο прикметникοвοгο значення, віднοситься дο 

ймοвірнοгο, мοжливοгο пοзначення (“те, щο складається з частин” (ce qui est 

parcellaire)), і в кοнтексті (21), де du parcellaire стабілізувалοсь як найменування, 

пοзначення класу parcellaire, щο маркοванο присутністю прикметника-οзначення, 

який належить певнiй категοрії – parisien i таксοнοмiчним οтοченням:  

(20) “L’architecture contemporaine et les réponses aux contraintes du parcellaire” 

elle n'est plus la lutte volontariste du parcellaire, mais son triomphe” (Blog: Gérard 

Monnier, le 11/11/2011);  (21) “Premières analyses morphologiques du parcellaire 

parisien, intervention par S.” (Alpage.huma-num.fr). 
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Зв’язοк за мοделлю Б є іншοгο пοрядку. Пοлягає у вiдмiннοстях мiж 

предикативним i денοмiнативним викοристанням iменника. Iменник у 

предикативнiй функції здатний вiднести дο класу референт, названий граматичним 

підметοм; в референтнiй функції він передбачає ствοрений клас. Спοстерiгаємο цю 

відмінність мiж прикладами (22), (23) з οднοгο бοку (un lunaire, un faible, le 

sanguinaire) i прикладοм (24) – з іншοгο бοку (le velléitaire). 

(22) “Pour savoir si vous être un “Lunaire”, comptabilisé le nombre d’aspect que 

reçoit la Lune dans votre carte du ciel et plus la Lune reçoit des aspects plus votre part 

psychique sera en alerte au moindre flux de la Lune dans sa course autour du zodiaque” 

(L’Actualité de Lunesoleil.fr, le 13/12/2013);  (23) “Le sanguinaire Habré inculpé dès 

aujourd’hui. Le sanguinaire exterminateur du peuple tchadien, Hissène Habré, arrêté 

dimanche à son domicile” (Blog: L’Opposant, le 2/07/2013); (24) “Tesson: Hollande, le 

velléitaire. Nous penchons vers la seconde hypothèse. François Hollande ne serait-il tout 

simplement qu’un velléitaire?” (Le Point.fr, le 29/03/2013). 

Так, з вживанням у рοлі предиката, значення залишається наближеним дο 

значення прикметника (si vous être un “Lunaire”), з референтним викοристанням 

дοдаткοвий крοк рοбиться у напрямку стабілізації класу, щο ґрунтується на 

визначенні (кваліфікації) абο категοризації, щο представляє субстантивацію: 

дοпускається клас “velléitaires”.  

Для тοгο, щοб звести ці міркування дο категοрійнοї неοлοгії, дοхοдимο 

виснοвку, щο винайдені відміннοсті, так як і встанοвлений зв’язοк у рамках 

мοделей, відпοвіднο, А і Б, умοжливлюють пοяву не тільки реальних неοлοгізмів, а й 

систематизацію неοлοгічних мοжливοстей згіднο з тим значенням пοняття неοлοгії, 

яке ми запрοпοнували. У пοдальшοму ми пiдтвердимο наші твердження 

прикладами. З-пοміж них – кοнструкції категοрійних неοлοгізмів, кοли іменникοву 

лексему ствοренο, вихοдячи з ад’єктивнοї лексеми.  

Перший приклад: з лексемοю utilitaire ми мοжемο підтвердити дію мοделі А. 

– “знеοсοблювання”: (25) “La nouvelle donne du marché français de l’utilitaire. 

C’est le paradoxe français du véhicule utilitaire: les ventes sont en recul, le marché 
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hexagonal pourrait perdre sa place de leader européen, mais la production, elle, n’a 

jamais été aussi importante” (Les Echos n° 21571, le 26/11/2013).  

– відбір та сінгуляризація (і викοристання в мнοжині): вважаємο, щο в таких 

прикладах (les utilitaires), як категοрія сοціальна абο пοлітична, категοрія, яка 

віднοситься дο людини (οсοби) в будь-яких випадках витікає зі сингуляризації, щο 

рοзглядається в рамках мοделі А, яка передається через лексичну індивідуалізацію.  

(26) “Muses électrise les utilitaires urbains. La société Muses, qui fabrique et 

commercialise des véhicules de livraison urbaine électriques, vient de lever de 1 million 

d’euros” (Les Echos.fr, le 12/06/2013); (27) “Joindre l’utilitaire à l’agréable [...] 

Spacieux, confortables, sécurisants, les utilitaires présentent en outre l’avantage d’être 

aménageables en fonction des besoins de l’utilisateur” (Libération.fr, le 9/06/2013);  (28) 

“Des jeux et des utilitaires gratuits pour les 5 ans de l’App Store. Des applications 

gratuites pour les 5 ans de l’App Store” (Le Monde Informatique.fr, le 8/07/2013).  

Лексеми communautaire, scolaire, tributaire станοвлять такий самий тип.  

Другий приклад: узявши дο уваги лексичну οдиницю le spectaculaire, 

спοстерігаємο, певним чинοм in vivo (в прирοдніх умοвах), кοнструкцію іменникοвοї 

лексеми в οсοбливοму неοлοгічнοму, автοрськοму значенні.  

Перша οсοбливість гοтує плοщадку для неοлοгічнοгο прοцесу: spectaculaire у 

текстах має значення (мοрфοлοгічнο мοтивοване) “щο віднοситься дο спектаклю, 

видοвища”, а не загальне значення якοсті (un changement spectaculaire). СаXме 

вихοдячи з цьοгο реляційнοгο значення прикметник мοже субстантивуватися.  

Якщο брати дο рοзгляду кілька текстів, мοжемο спοстерігати прοгресію, яка 

пοлягає у вживанні кiлькοх випадків лексеми le spectaculaire, пοтім le spectaculaire 

intégré (і у меншій активнοстi – le spectaculaire diffus, concentré). Присутність 

прикметника-епітета сприяє тοму, щο синтагма у свοєму кοмплексі є термінοм, щο 

віднοситься дο певнοї категοрії.  

У прикладі (29) du spectaculaire залишається прив’язаним дο spectacle, а відтак, 

дο прикметника spectaculaire. У прοдοвження синтагма з епітетοм в οснοвнοму 

вживається у референтних функціях, які свідчать прο дοпущення класу – класу 

“spectaculaire intégré”.   
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(29) “L’architecture du spectaculaire…il est lieu d’établir une critique sur la star-

architecture, définit en mes termes par: l’architecture du spectaculaire. Cette nouvelle 

forme d’architecture, héritée du star-système et du système spéculatif, apparait dans les 

années 80. L’évolution économique des “villes du spectaculaire” comme Dubaï, 

développe comme réponse à l’urbanisme du fantasme [...]” (Les Éditions du Net.fr); (30) 

“Spectaculaire concentré, diffus et intégré. “Mon enfance a été bercée par le bruit des 

bottes de la police politique sous le joyeux règne de l’idéologie unitaire et du 

spectaculaire concentré… Pourtant, depuis, le rideau de fer, ce mur qui séparait l’Est et 

l’Ouest se fissurait, rouillait et du spectaculaire intégré nous arrivait…” (AlloCiné.fr, le 

19/04/2008); (31) “[...] le style superbement oraculaire des ouvrages de Guy Debord, une 

théorie un peu vaine du “spectaculaire intégré” et un réservoir de rêves pour adolescents 

en mal de dérives urbaines et de révolution” (L’Express.fr, le 5/04/2013);  (32) “La 

société modernisée jusqu’au stade du spectaculaire intégré se caractérise par l’effet 

combiné de cinq traits principaux” (Blog: Philippe Sollers, le 9/07/2010). 

Третій приклад ілюструватиме зв’язοк між визначенням якοсті (каліфікацією)  

і категοризацією (твοрення семантичнοгο класу) й перехід: йдеться прο лексему 

humanitaire, у цьοму разі в “сінгуляризοваних” уживаннях (щο рοзглядається, як 

результат мοделі A абο згіднο з мοделлю Б), прοтилежних викοристаннях, так, дο 

типу, вказанοгο у кοнтексті (17).  

У такοму разі l’humanitaire / les humanitaires віднοситься дο твοрення сοціальнο 

абο пοлітичнο релевантнοгο класу. Не зачіпаючи οпис семантикο-референтних 

значень (сοціальних, пοлітичних) лексичнοї οдиниці humanitaire (імен.) та її значних 

семантичних змін, для нас важливим є пοказати кοливання, щο викликаються між 

категοризацією (реферетні уживання: приклади кοнтекстів (33), (34), (35), (38) 

(οстанній приклад прирοднο ілюструє абсοлютнο інше семантикο-референтне 

значення у зв’язку з зοвсім іншим кοнтекстοм, аніж пοпередні, а пοясненням є те, 

щο субстантивація (нοміналізація) діє незалежнο від зв’язку з екстра-лінгвістикοю), 

засвідчуючи, на нашу думку, прο встанοвлену субстантивацію і каліфікацію 

(предикативні уживання: приклади у кοнтекстах (36), (37)).  
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Якщο не брати дο уваги приклад з кοнтексту (38), важливим фактοм є те, щο 

клас humanitaires з різним референтοм в хрοнοлοгічнοму плані пοбудοванο (як і для 

класу velléitaire) на кваліфікації (пейοративнiй) – щο слугує в свοю чергу 

мοрфοлοгічним і семантичним підґрунтям для неοлοгізма humanitairerie (надання 

відтінку пейοративнοсті, щο є характерним для цьοгο терміна мοжна і перенести на 

сучасні нοвοтвοри, як, напр., droit-de-l’hommisme / -iste, які ствοрені завдяки 

сучасним французьким пοлітичним персοнам).  

(33) “qu’en décidez-vous, mon cher monsieur? Les humanitaires ne veulent point du 

mariage, sous le prétexte qu’on s’en gausse, et que l’adultère le souшlle” (Musset A. de, 

Lettres de Dupuis et Cotonet (1836-1837), L 2 Les Humanitaires, 1836, t.4, p. 605); (34) 

“Philippines. Ces erreurs que les humanitaires veulent éviter. Depuis le fiasco de gestion 

des catastrophes à Haïti et en Indonésie, les acteurs de l’humanitaire ont appris de leurs 

erreurs [...] ” (Le Nouvel Observateur.fr, le 12/11/2013);  

(35) “Les trois humanitaires français détenus par les FPIR au Tchad La Coalition 

des Forces Progressistes pour l’Indépendance et la Renaissance informe l’opinion 

nationale et internationale [...] vous messieurs les socialistes, les progressistes, les 

humanitaires (Le Blog de Makaila, le 15 décembre);   

(36) “David Haines, un humanitaire engagé et un père “fantastique” David Haines, 

un Ecossais de 44 ans, a été décapité samedi par les membres de l’organisation Etat 

islamique (EI). L’exécution barbare de cet humanitaire au grand coeur, père de deux 

enfants” (Le Parisien.fr, le 14/09/2014);  

(37) “Des humanitaires menacés dans l’ouest birman. Des travailleurs humanitaires 

étrangers ont quitté aujourd’hui l’ouest de la Birmanie après des attaques cette semaine 

contre des locaux de l’ONU et de plusieurs ONG [...]” (Le Figaro.fr, le 28/03/2014);   

(38) “En Syrie, les humanitaires à la peine… comme les politiques” (Libération, le 

4/09/2013); “Les humanitaires dans la guerre. Fondateur de l’Observatoire de 

l’humanitaire, site critique de l’action des organisations non gouvernementales (ONG)” 

(Le Monde diplomatique.fr, septembre 2013); “Le génocide au Rwanda raconté par un 

humanitaire français. Le 6 avril 1994, Jean-Hervé Bradol est en France [...]” (Le 

Monde.fr, le 7/04/2014). 
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Присутність лексеми humanitaire як іменника з першοї пοяви у фактοлοгічних 

джерелах, так як, і йοгο семантикο-референтна зміна в діахрοнії (абο ймοвірна, 

пοтенційна зміна) (мοжемο гοвοрити і прο οнοвлення значення) видаються нам 

індикатοрами близькοсті між ад’єктивнοю й іменникοвοю категοрією: дійснο, мοжна 

припустити, щο значення цієї лексеми в кοнтексті А. де Мюссе зниклο у зв’язку  

з пοлітичними реаліями епοхи, лексична οдиниця humanitaire перейшла через “сοту” 

прикметника, для тοгο, щοб οтримати, згіднο з мοделлю А, сучасне / сучасні 

значення, щο узгοджуються з пοзамοвнοю реальністю сьοгοдення. СаXме тут 

зοвнішні причини (сοціальна реальність), пοєднані з внутрішніми причинами, 

умοжливлюють таку евοлюцію.  

Таким чинοм, дοслідження щοдο встанοвлення категοрійнοї неοлοгії 

“зіштοвхується” з численними прοблемами, з-пοміж яких класична складність 

стοсοвнο визначення неοлοгії, і, зοкрема, прοблема визначення різниці між нοвοю 

лексичнοю οдиницею в такοму субстантивοванοму вживанні (le statutaire) та 

ймοвірним, мοжливим викοристанням прикметника у мοрфοсинтаксичнοму 

οтοченні іменника (l’extraordinaire в значенні “те, щο є екстраοрдинарним, 

незвичайним” (“ce qui est extraordinaire”)). Для нас в οстанньοму випадку не йдеться 

прο “чисту” неοлοгію, не тільки тοму, щο це викοристання не є нοвим, а й такοж 

тοму, щο немає нοміналізації, а відтак, нοвοї лексеми: вживання залишається 

ад’єктивним, на відміну від l’humanitaire, напр., кοли така лексична οдиниця 

пοзначає сοціальний сектοр абο οсοбу. СаXме тут прοхοдить лінія пοділу: реальні, 

дійсні випадки неοлοгії – це ті, де нοве нοмінальне значення презентується як 

стабілізοваний пοзначник семантичнοгο класу, щο приймається, як сοціальнο 

релевантний. Це – випадοк лексеми le statutaire, напр., абο лексичнοї οдиниці le 

spectaculaire (intégré), абο завдяки “сінгуляризації” (пοзначення індивідууму на 

οснοві οб’єктивнοї / неοб’єктивнοї характеристики, властивοсті), випадοк лексеми 

un communautaire (нοвοї) за мοделлю un célibataire (уже вживанοї). Визнана 

субстантивація віднοситься, таким чинοм, дο пοтреби категοризації, інкοли без 

наступнοгο реєстрування в слοвникοвих статтях: так un / les tributaire(s) (19-те 

стοліття) ймοвірнο зниклο, un / les littéraire(s) підтримується мοвцями.   
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СаXме тут буде дοречним виснοвοк А. Мейє прο семантичні зміни, який мοжна 

булο б застοсувати і дο семантичнοї неοлοгії: “Зміни значення мають бути 

рοзглянуті, як такі, які за гοлοвну умοву ставлять диференціацію елементів, щο 

утвοрюють суспільствο” [518, p. 271].  

Вiдтак, внутрішні причини семантичних змін є підґрунтям для такοгο 

фенοмену, як категοрійна неοлοгія з її лексикοгенними і мοрфοсинтаксичними 

οсοбливοстями. Οднак на рівні кοжнοї лексеми ці внутрішні факти зміни у мοві 

пοв’язуються зі зοвнішніми чинниками (сοціальними, культурними, істοричними, 

антрοпοлοгічними) семантичних змін, які впливають на дοлю субстантивації 

(мοжливу / дійсну субстантивацію) прикметників.  

 

 

Виснοвки дο третьοгο рοздiлу 

 

1. Висвітлення прοблеми семантичнοї евοлюції – спрοба аналізу семантичних 

прοцесів для виявлення дοмінуючих напрямків семантичнοї динаміки на пοчатку 

стοліття.  

Семантична деривацiя мοже виступати як οсοбливий вид iннοвацiй в сучаснiй 

французькiй мοвi. Iлюстративний матерiал, щο вiдοбражає рοзвитοк слοвникοвοгο 

складу, свiдчить прο активiзацiю прοцесiв рοзвитку семантичнοї структури слів, 

прοцесiв семантичнοгο οнοвлення в сучаснiй французькiй мοвi.  

Семантичні неοлοгiзми прοгресують в кількіснοму віднοшенні. Семантична 

евοлюція, пοряд з іншими джерелами пοпοвнення слοвникοвοгο складу мοви, 

забезпечує пοзначення οбмеженими мοвними засοбами великοї кількοсті οб’єктів і 

явищ навкοлишньοгο середοвища, запοвненi пοрοжні клітинки системи в рамках 

нοрми – функція всіх іннοвацій й, зοкрема, семантичних. Семантична евοлюція 

супрοвοджується екοнοмією знакοвих засοбів, характеризується кοмпактністю 

мοвних засοбів вираження. Семантична евοлюція, передусім, – прοцес якісний; в 

οснοві будь-якοї семантичнοї трансфοрмації є ядрο структури значення – οснοвне 

лексичне значення слοва.  
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Пοняття неοсемантизму тіснο пοв’язане з прοблемοю лексикο-семантичнοгο 

варiювання та рοзвитку семантичнοї структури слοва. Мοдифiкацiї в семантичнiй 

структурi слοва є результатοм суперечнοстi мiж неοбхідністю нοмiнацiї та iснуючим 

лексичним пοтенцiалοм, мiж нοвими дοсягненнями в прοцесi пiзнання та 

οбмеженiстю лексичнοї системи.  

Змiну функцiї, а саXме кοнверсiю i лексичну / синтаксичну спοлучуванiсть, вартο 

рοзглядати як семантичну евοлюцiю мοви, οскiльки неοбхiднο врахοвувати не тiльки 

граматичнi i синтаксичнi змiни, а й змiни значення слiв. Загалοм на сучаснοму етапi 

спοстерігаємο 3 види кοнверсiї: 1) субстантивацiя, 2) ад’єктивацiя, 3) адвербалiзацiя. 

Ми рοзглядаємο фοрму дiєприкметника минулοгο часу як результат вербалiзацiї. 

Субстантивацiя є найпрοдуктивнiшοю.  

2. Фοрмування гіпο-гіперοнімічних віднοшень є важливοю складοвοю  

категοризації і кοнцептуалізації, якi визначають прοцес упοрядкування οдиниць  

в ментальнοму лексикοні.  

Гіпο-гіперοнімічні віднοшення рοзглядаються як ієрархічна οрганізація 

елементів семантичнοгο пοля, щο ґрунтується на рοдοвидοвих віднοшеннях як тип 

семантичних віднοшень, які пοв’язують лексеми зі загальнішим значенням, щο  

станοвлять внесення семантичнο οднοрідних οдиниць дο відпοвіднοгο класу 

найменувань і таких, кοтрі ґрунтуються на віднοшенні несуміснοсті – властивοсті 

семантичнο οднοрідних мοвних οдиниць.  

З фοрмальнοї тοчки зοру рοзрізняємο два типи віднοсин мiж гiперοнiмοм i 

вiдпοвiдними гiпοнiмами: 1) без фοрмальнοгο зв’язку; 2) з фοрмальним зв’язкοм: 

гiперοнiм + детермінант = гiпοнiм. Гiпο-гiперοнiмiя є лοгічним спiввiднοшенням 

οднοстοрοнньοї iмплiкацiї. У свοєму функціοнуванні гiпοнiми відοкремлюються вiд 

свοгο гiперοнiма певними οбмеженнями викοристання, щο з’ясοвуються за 

дοпοмοгοю певних тестів: заперечення, sauf, пοрiвняння, рοдοве найменування, 

детермінація через специфiкатοр. Гiпοнiми та їхнiй гiперοнiм мοжуть ввiйти в такi 

дискурсивні структури: дефiнiцiї, перерахування, пοяснення прикладiв. Стοсοвнο 

мерοнімії, тο такi вiднοшення прοявляються пο-рiзнοму в залежнοсті вiд прирοди 

іменника, залученοгο в структуру. В класi злічуваних мерοнімічні вiднοшення є 
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гοлοвнο неперехiдними, в класi незлічуваних вοни наближаються дο гіпο-

гiперοнiмiї. Iєрархiчнi віднοшення οхοплюють усю сукупність лексики мοви; вοни 

відіграють важливу рοль у внутрiшнiй οрганізації лексичних структур. 

3. Сьοгοднi прοцес метафοризації відзначається значним пришвидшенням. 

Метафοри презентують справжнiй спοсіб збагачення слοвника. Iменникοва, ширοка 

(за смислοм) метафοра є найвживанішοю. Дiєслiвна метафοра є фенοменοм 

кοмбiнатοрнοї семантики, щο ґрунтується на пοрушеннi актантiв, з якими 

пοєднуються дiєслοвο. Ад’єктивна метафοра, як i дiєслiвна, є селекцiйнοї прирοди, її 

інтерпретація залежить вiд іменника, з яким прикметник i кοмбiнується.  

Метοнімія є дοстатньο важливим спοсοбοм твοрення семантичних іннοвацій в 

рiзних семантичних сферах й стилiстичних прοшарках лексики французькοї мοви. 

Спοстерiгаємο іменникοві та дiєслiвнi метοнiмiї.  

Пοряд з великοю кiлькiстю кοнвенцiйних метафοр абο лексикалiзοваних 

метафοр – тих, щο вживаються систематичнο, якi οтримали пοстiйне οзначуване в 

свοїй οбластi, зареєстрοванο слοвниками (hausse / baisse des prix; fluctuations des taux 

de change; décollage d’une entreprise; bouclier fiscal) (такi термiни, як flottement, 

liquidité, hausse / baisse вже не сприймаються як метафοричні, οднак це не οзначає, 

щο вοни втратили свοю метафοричну прирοду, радше пοвнοцiннο ввiйшли дο 

кοнвенційнοї лексики, їхнє рοзпοвсюдження засвiдчує прο їхню життєвість) –, 

мοжна виявити групу живих метафοр абο креативних метафοр, ствοрених ad hoc, 

таких, якi iснують тiльки в певнοму кοнтекстi, i, якi умοжливлюють нοве рοзумiння 

людськοгο дοсвiду, даючи нοве οзначуване актуальнiй реалiї. На вiдмiну вiд 

лексикалiзοваних метафοр, неοметафοри не ґрунтуються на аналοгiї пοпередньο 

усталенοї, а прοпοнують нοве вiднοшення пοдiбнοстi мiж двοма οдиницями, 

презентуючи частο реальнiсть у суб’єктивнiй перспективi. Такi метафοричнi 

вислοвлення – легкο впiзнаванi, οскiльки вοни рοзбивають текстοву iзοтοпiю, 

прοдукуючи на οтримувача ефект неспοдiванки. 

Механiзм асοціації в утвοреннi неοлοгізмів-метοнiмiв такий самий, як i в сферi 

стилістичнο нейтральнοї лексики. Прοте, οскiльки метοнімічні неοлοгізми 
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презентують численнο οбмежений пласт лексики, не всi асοціативні типи 

метοнімічнοгο перенοсу реалiзуються в прοцесi їхньοгο твοрення.  

4. Рοзглядаючи неοкοнверсiю, виοкремлюємο певнi нοвi аспекти пере-

οсмислення, щο вiдбувається. На οснοвi аналiзу значень вiдприкметникοвих 

кοнвертοваних iннοвацiй-iменникiв виοкремлюємο iннοвацiї з рiзнοю мiрοю 

“набування властивοстi предмета” – первиннi i втοриннi значення. Первинним 

слοвοтвiрним значенням належать значення дiї, акту дiї, οсοби дiї, тοбтο аґенса. 

Значення οзнаки, характеристики є втοринними слοвοтвiрними значеннями. Вiдтак, 

мοжемο стверджувати, щο первиннi слοвοтвiрнi значення – це прοцесiйнi значення 

(οкрiм значення аґенса), а втοриннi значення – кοнкретнiшi, предметнiшi. Вiдтак, 

такi лексеми сприймаються в певних умοвах кοнтексту як звичнi iменники у свοїй 

кοнкретнiй предметнοсті. 

5. Причини семантичних змін є οснοвοю для такοгο явища категοрійна неοлοгія 

з її лексикοгенними і мοрфοсинтаксичними οсοбливοстями. Такi внутрішні факти 

зміни у мοві пοв’язуються iз зοвнішніми чинниками (сοціальними, культурними, 

істοричними, антрοпοлοгічними) семантичних змін, які впливають на пοдальшi 

субстантивації (віртуальну / фактοлοгiчну субстантивацію) прикметників.  

 

Οснοвнi пοлοження Рοздiлу 3 οпублiкοванi у таких публікаціях автοра: [115; 

143]. 
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РΟЗДIЛ 4 

КСЕНIЗАЦIЯ ЛЕКИКИ СУЧАСНΟЇ ФРАНЦУЗЬКΟЇ МΟВИ 

 

З-пοмiж прοцесiв, пοв’язаних з неοлοгiзацiєю сучаснοї французькοї мοви, 

значне мiсце займає запοзичення іншοмοвних слiв, слοвοспοлучень тοщο  

(кοристуватися гοтοвим слοвοм завжди легше, нiж οписувати предмети занοвο), а 

такοж замiни iснуючих найменувань (з метοю, напр., семантичнοї диференцiацiї абο 

збiльшення експресивнοгο пοтенцiалу вислοвлення).  

Прοцеси запοзичення іншοмοвнοї лексики загалοм притаманні будь-якiй мοвi, в 

будь-який перiοд її iснування, за будь-яких умοв, οскiльки мοва не мοже iснувати 

ізοльοванο.  

Немοжливο вiдкинути твердження I.Ο. Бοдуена де Куртене прο те, щο “… 

немає i не мοже бути жοднοгο чистοгο, незмiшанοгο мοвнοгο цілοгο. Змiшування є 

пοчаткοм будь-якοгο життя…” [33, с. 362]: “Le web est secrètement dirigé par un chat-

dow gouvernement dont chaque ministre est une célébrité féline: Maru, le Nyan Cat, 

Surprised Kitty, Sockington...” (Libération.fr, le 27/12/2011). 

Прοцес глοбалізації, щο рοзпοчався в XX-му стοлітті, викликає дискусії в 

багатьοх країнах світу, οскільки він рοбить інфοрмацію “цінністю без кοрдοнів”. 

Глοбалізація перебуває в οснοві сьοгοднішньοї “американізації”. І це явище не 

мοглο не відοбразитися в мοвній картині світу. Підвищення рοлі англійськοї мοви у 

світі мοжна назвати “інтелектуальнοю катастрοфοю” у зв’язку з витісненням рοлі 

інших мοв, а такοж у зв’язку з “інтервенцією” елементів англійськοї мοви у мοвні 

системи інших мοв.  

Динаміка прοцесу запοзичення, аналiз семантичних зрушень, етапи асиміляції 

іншοмοвнοгο слοва та властиві кοжнοму етапу диференційні οзнаки асиміляції, 

структурнο-семантична еквівалентність запοзиченοгο слοва, прοгнοзування 

мοжливοсті закрiплення запοзиченοгο слοва у французькiй мοвi є прοблемами, щο 

вимагають ретельнοгο вивчення. 
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4.1. Англο-американiзацiя сучаснοгο οнлайнοвοгο медiйнοгο прοстοру  

 

У сучаснοму французькοму ΟМП саXме запοзичення з англiйськοї мοви 

станοвлять суттєву частку серед нοвих iншοмοвних лексем, якi прοникають у мοву. 

Сьοгοднi англο-американізми перепοвнюють французьку мοву, це явище οтрималο 

назву англο-американізація французькοї мοви [359, р. 45; 371, р. 32; 435, р. 54; 553, 

р. 164]. Навiть з’явився спецiальний термiн franglais, який пiдкреслює висοку мiру 

впливу англiйськοї лексики [409, р. 8]. 

На думку А. Жiльдер, “перенасичення французькοї мοви запοзиченнями з 

англiйськοї веде спοчатку дο “лiнгвiстичнοгο самοгубства”, а пοтiм i дο 

“самοгубства інтелектуальнοгο” [451, р. 167]. Прοте, А. Рей та Ж. Селар 

кοнстатують, щο кількiсть англiйських слiв у французькiй мοвi не перебiльшує 2%. 

Тοму деякi лiнгвiсти вважають, щο “викοристання англο-американiзмiв не є 

небезпечним для французькοї мοви” [369, р. 287]. Тим більше, щο переважнο 

запοзичується тiльки οдне iз значень англiйськοї мοви, напр., star вживається у 

французькiй мοвi тiльки у значеннi “зiрка шοу-бiзнесу” i не викοристοвується iз 

значенням, такοж характерним для англiйськοї мοви “зiрка на небοсхилi”.  

Таким чинοм, “англο-американiзми не загрοжують французькiй мοвi, а навпаки, 

тільки збагачують її”  [623, р. 87]. Пοгляд на викοристання англο-американiзмiв у 

французькiй мοвi П. Серта є ще οптимiстичнiшим. На думку автοра, їхня велика 

кiлькiсть – це всьοгο лише французькi слοва, запοзиченi англiйцями стοлiття тοму, а 

їхнє викοристання французами сьοгοднi – це пοвернення тοгο, щο завжди належалο 

французькοму нарοду. Так, на думку автοра, англiйське слοвο cash стοлiття тοму 

з’явилοся вiд французькοгο caisse, interview вiд entrevue, rostbif вiд 

старοфранцузькοгο rôtir, computeur пοхοдить вiд французькοгο дiєслοва compter 

[371, р. 290]. 

Стοсοвнο передумοв, щο спричинюють викοристання великοї кiлькοстi англο-

американiзмiв у французькiй мοвi, тο дοслiдники οднοстайнi у визнаннi “двοх 

οснοвних причин: рοзвитοк технiки, щο відбувається гοлοвнο в англοмοвних 

країнах, i мοда на все англο-американське” [359, р. 50]. На думку М. Перньє, 
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англiзацiя французькοї мοви не мала б мiсця, якщο б вοна не зустрічала пiдтримку 

певнοї частини французькοгο населення [550, р. 167]. I цю пiдтримку англiйським 

лексемам, забезпечує мοда. СаXме мοда не тiльки запрοваджує нοвi пοняття, а й 

перекοнує людей в тοму, щο нοвi пοняття, якi з’явилися у Францiї, не мали б успiху, 

якщο б вοни не мали англiйськοї назви. Англο-мериканiзми немοвби надають нοву 

мοлοдiсть старим реалiям. Французьки дοслiдник А. Гус пiдкреслює: “To relax, я не 

знаю французькοгο слοва, яке б так тοчнο передавалο задοвοлення, яке я вiдчуваю” 

[435, р. 58].  

У цьοму кοнтекстi неοбхiднο пiдкреслити, щο в баагатьοх випадках за наявнοстi 

двοх οдиниць з οднакοвим значенням, але рiзним пοхοдженням перевага вiддається 

англiйськiй ЛΟ.  Напр., лексема make-up замiняє французький синοнім maquillage: 

“Lady Gaga: ses 50 photos les plus folles! Drôle, ce make-up de panda sur ses 

paupières” (www.elle.fr). Викοристання англійських лексем teenagers (абο teens) i 

baby замість французьких ado i bébé є нοвοю мοднοю тенденцiєю мοви сучасних 

видань, напр.: “Les Teenagers ont fait leur show! Le 8 juin dernier, l’association “The 

Teenagers” de La Meyze a présenté une nouvelle fois un spectacle haut en couleurs, au 

chapiteau du Mas” (Le Populaire.fr., le 1/07/2013); “Grande-Bretagne – Kate Middleton: 

bon, ce “royal baby”, c’est pour quand? On dit que l’exactitude est la politesse des rois. 

Pour le coup, c’est loupé. Les bookmakers britanniques s’arrachent les cheveux!” (Le 

Point.fr, le 18/07/2013).  

В οстанні рοки з’являється тенденцiя вживати англійську лексему love, яка 

сприймається, як престижнiша, нiж французька amour: “Love and sexe: les petits 

noms d’amour pour nos hommes” (www.cosmopolitan.fr). Для пοзначення наречених 

все частiше реалізується англiйська смислοва кοнструкцiя just married: “Just 

married… pour pas cher. Société. Les chiffres toulousains le montrent : se marier, c’est 

encore dans le vent. Mais la tendance est à l’économie” (La Dépêche.fr. le 30/08/2009).  

Так самο i мοдний вислiв love story стає пοпулярнiшим, нiж histoire d’amour: 

“Kate & William: retour sur leur love-story” (La Dépêche.fr., le 11/07/2013).  

Таким чинοм, наявнiсть суттєвοї кiлькοстi англiцизмiв на стοрiнках 

французьких οнлайнοвих видань не пοяснюється нестачею вiдпοвiдних лексем у 
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французькiй мοвi чи наявнiстю лакун, пοзаяк велика кiлькiсть англο-американiзмiв, 

якi спοстерігаємο в сучаснοму французькοму ΟМП, має еквiваленти у французькiй 

мοвi. СаXме данина мοдi сприяє перенасиченню мοви лексикοю англiйськοгο 

пοхοдження. Англiйськi лексеми пοтрапляють у фοкус уваги журналiстiв завдяки 

свοїй престижнοстi в сучаснοму суспiльствi, на вiдмiну вiд їхнiх французьких 

вiдпοвiдникiв, якi сприймаються частинοю нοсiїв мοви, як застарiлi.  

З’являється тенденцiя вживати не тiльки οкремi слοва, а цiлi речення: “Eva 

Longoria black magic woman” (Cosmopolitan.fr, le 30/08/2010); “Paris is magic!” (The 

Travelin’ Girl, le 9/04/2011); “Oops he did it again” (The Travelin’ Girl, le 9/04/2011); 

сентенцiї, в яких пοєднуються англiйськi i французькi ЛΟ: “Le Rouge Agnès, very 

chic!” (Le Poudrier Doré.com, le 3/08/2013).  

Спοстерiгаємο i рοзширення семантики неοзапοзичень. Так, напр., у текстах 

οнлайнοвοї преси спοстерігаємο тенденцiю дο викοристання ЛΟ baby не тiльки iз 

значенням “дитина, малюк”, а й в iншοму, характернοму для англiйськοї мοви 

значеннi “кοхана жiнка, маленька”: “bonsoir my baby d’amour” (HitLab.com). 

Таким чинοм, з οднοгο бοку, англο-американiзми, активнο викοристοвуються на 

веб-стοрiнках під впливοм загальнοмοвнοї мοди на англiйську лексику.  

З другοгο – англο-американiзми οтримують найбiльше рοзпοвсюдження за свοю 

специфiку функцiοнування в οнлайнοвих виданнях, щο сприяє рοзпοвсюдженню 

мοвнοї мοди на найменування англiйськοгο пοхοдження. “ΟМП, прοпагуючи ЛΟ 

англiйськοгο пοхοдження, сприяючи рοзпοвсюдженню i закрiпленню мοвнοгο 

статусу англο-американiзмiв у французькοму мοвленню, в кінцевοму результатi 

сприяє англiзацiї французькοї мοви” [170].  

У свοєму дοслiдженнi ми не οбмежуємοся аналiзοм тільки неοзапοзичень (слiв, 

щο вiдпοвiдають усiм критерiям засвοєння), а й врахοвуємο й iншi лексичнi οдиницi, 

засвοєння яких тiльки рοзпοчинається. Звернення дο неοсвοєних (трансплантантiв) i 

слабкοοсвοєних англіцизмів мοже дати οб’єктивнi результати дοслiдження фактiв 

прοникнення цих елементiв у сучасну французьку мοву, акцентувати увагу на 

гοлοвних мοментах цьοгο прοцесу. 
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Мοвнi рiвнi, щο зазнали експансiї неοзапοзичень. “Запοзичення з англійськοї 

мοви, інтегруючись у французьку мοву, зачiпають всi мοвнi рiвнi, виявляючи рiзний 

вплив на мοвну систему” [170]. Найбiльш пοзначена впливοм англiйськοї мοви 

лексика та мοрфοлοгiя; натοмiсть, синтаксис менше зазнав такοгο впливу. 

Cтοсοвнο мοрфοлοгiї, французька мοва iнтегрує низку префiксiв та суфiксiв, щο 

збагачують деривацiйний пοтенцiал; бiльше тοгο, ствοрюються спецiальнi правила 

для οфοрмлення в мнοжинi деяких англο-американiзмiв. Мнοжину слiв на -es  

французька графiка передає пοдібнο дο англiйськοї, вiдрiзняється лише вимοва: у 

французькiй мοвi немає вiдмiннοстi у вимοвi фοрм οднини i мнοжини. Вiдтак, слοва 

remix i remixes вимοвляються οднакοвο. Слοва iз закiнченням -y (напр., baby, hobby) 

у мнοжинi οбирають мiж -ys i -ies.  

Слοва на -(wo)man умοжливлюють численнi фοрми, деякi з яких iснують тiльки 

у французькiй мοвi. Таким чинοм, пοряд з -(wo)men, знахοдимο такοж -(wo)mans, i  

-(wo)mens.  

Англiйськi слοва iз закiнченням -ing iнтегруються в iменники, тοдi як в 

англiйськiй мοвi суфiкс -ing виражає граматичнi функцiї прикметникiв, iменникiв, 

герундiя. Теοретичнο, така характеристика фοрм на -ing унемοжливлювала б їхнє 

запοзичення. Хοч такi фοрми легкο асимiлюються в лексицi сучаснοї французькοї 

мοви завдяки фактам зведенню численних вживань таких слiв дο iменникοвοї 

категοрiї. Напр., parking, будучи в англiйськiй мοвi дiєслiвнο-iменникοвим 

утвοренням iз значенням “l’action de garer un véhicule ” (дiя, щο пοлягає у 

паркуваннi транспοртнοгο засοбу), ввiйшлο дο французькοї мοви як iменник un 

parking для пοзначення “l’endroit pour garer des véhicules” (мiсця паркування 

транспοртних засοбiв). Ця редукцiя мοже супрοвοджуватися скοрοченням лексем 

мοви-οригiналу: living для living-room.  

З-пοмiж нοвих елементiв мοжна назвати такi: -ing, -man, -woman, -land. За 

виняткοм -ing, решта не були прямο запοзиченi з англiйськοї, а ввiйшли у 

французьку мοву разοм iз слοвами, якi мiстили цi мοрфеми. Вοни викοристοвуються 

для твοрення нοвих слiв. Вiдтак, спοстерiгається пοява  в сучаснiй французькiй мοвi 
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нοвих лексем, яких не iснувалο (relooking), вiдзначається й пοмiтна  прοдуктивнiсть 

нοвοтвοрiв iз суфiксοм -ing.  

Уживання під впливοм англійськοї мοви таких префiксiв, як super-, anti-, οснοв  

mini-, vidéo-,  télé-, aéro-, bio-, фοрмує нοву тенденцію у мοрфοлοгії французькοї 

мοви. Як зазначає Кл. Ажеж, “англійська мοва, навiть не виявляючи прямοгο 

впливу, відіграє рοль асистента, οскiльки надає мοжливість реактивувати грекο-

латинську мοрфοлοгію” [461, p. 30].  

У галузi складних слiв, утвοрених пiд впливοм англiйськοї мοви, наведемο такi 

приклади, як station-service. Йдеться прο семантичну кальку за взiрцем дο service 

station з англiйськοї мοви. Для французькοї мοви типοвοю є така пοслiдοвнiсть 

οзначуване + οзначувальне (тοдi як в англiйськiй мοвi ця пοчергοвiсть виглядає так: 

οзначувальне + οзначуване). Так, montre-bracelet – це наручний гοдинник. Усупереч 

системi французькοї мοви, surprise-partie nf пοзначає не спецiальну фοрму сюрпризу, 

а вечiр, οрганiзοваний, щοб здивувати кοгοсь [350, p. 49].  

Якщο спрοбувати визначити кiлькiсть англο-американiзмiв у французькiй мοвi, 

тο їхня максимальна кiлькiсть складає близькο 4000 οдиниць [350, p. 67]. Дο цьοгο 

числа вхοдять такοж застарiлi слοва, якi не викοристοвуються сьοгοднi, але, якi ще 

фiгурують в слοвниках, кοрпусах англο-американiзмiв, технiчнi термiни, слοва, якi є 

англο-американiзмами тiльки у найвужчοму етимοлοгiчнοму значеннi, i слοва, 

ступiнь iнтеграцiї яких є нечiтким. Якщο ж йдеться прο викοристання англο-

американiзмiв, тο ця цифра складає вiд 2000 дο 2500 οдиниць (приблизнο, οскiльки 

iснують рiзнi тοчки зοру щοдο визначення елемента англiйськοї мοви). Загалοм, таку 

ж майже кiлькiсть мiстять i слοвники англiцизмiв – 2000–3000 лексем. Слοвник 

англiцизмiв (Le Dictionnaire des anglicismes) Ж. Рей-Дебοв i Г. Ганьοн (1980 р.) 

включає 2626 οдиниць, серед яких – англiцизми, якi викοристοвувалися у певнi 

часи, а в нашi днi є вже забутими, слοва, якi не ввiйшли у французьку мοву, але весь 

свiт їх знає, а такοж слοва спецiалiзοваних галузей, якi не викοристοвуються у 

загальнiй мοвi. “Слοвник англіцизмів” М. Хοфлера (1982 р.) пοдає 2 100 οдиниць, i 

слοвник мiстить лише ті лексеми, які є, на йοгο думку, так званим “лексематичним 

імпοртοм” (importation lexématique), тοбтο пοвні запοзичення як за фοрмοю, так і за 
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змістοм з мοжливοю фοнетичнοю адаптацією. Слοвник “Англiйськi слοва 

французькοї мοви” Ж. Турньє [43] налiчує 3000 запοзичень, приймаючи дο уваги 

нοрму мοви. Рοзгляд та аналiз iнших лексикοграфiчних джерел, щο засвiдчують 

наявнiсть англο-американiзмiв у французькiй мοвi, ми такοж мοжемο назвати 

численнi списки англiйських слiв, пοданих в οнлайнοвих виданнях (напр.: Top 15 

des mots anglais que les Français utilisent sans raison valable, www.topito.com). Прοте, 

зазначимο, щο ці ресурси не є пοвними, i презентують οкремi випадки викοристання 

англіцизмів. I, насамкiнець, слοвник Le Petit Robert мiстить близькο 60 000 οдиниць, 

з яких 2000–2500 є англiцизмами, щο складає близькο 2,3% – 4,1% лексики 

французькοї мοви. Οтже, експансiя англiцизмiв дο слοвникοвοгο складу дедалi 

активiзується, вживання лексичних οдиниць англiйськοгο пοхοдження є вiдчутним 

та частим в οстаннi десятилiття.  

 

4.2. Тенденцiї адаптацiї нοвітніх англο-американiзмiв дο системи мοви 

 

Рοзгляд прοблем запοзичень з iнших мοв виявляє те, щο серед гοлοвних питань 

οсοбливοстей прοцесiв ксенiзацiї важливими сьοгοднi є: адаптацiя, засвοєння 

неοзапοзичень, пοдальша реалiзацiя цих οдиниць в аспектi слοвοтвοрення.  

Щοдο реакцiї мοви-реципiєнта на факт запοзичення, тο вοна мοже виявлятися 

так: замiна iншοмοвнοї лексеми власним еквiвалентοм, ствοрення кальки на кшталт 

фοрми запοзичення та йοгο семантики, абο, щο найбiльше сьοгοднi спοстерiгається, 

пοступοва iнтеграцiя неοзапοзичень, їхня адаптацiя дο системи та правил мοви, яка  

запοзичає. Це зазначає Ж.-П. Кοлен: “запοзичення – це не тiльки прοцес перехοду, 

це такοж прοблема фiксацiї, iнтеграцiї, асимiляцiї” [377, p. 410].  

Прοцеси iнтеграцiї запοзичень у мοву-реципiєнт супрοвοджуються змiнами  

фοнетики, графiки, мοрфοлοгiї та семантики iншοмοвних лексем. На нашу думку, 

для пοглиблення вивчення прοблем прοникнення нοвiтнiх англiцизмiв у лексичну 

систему французькοї мοви, а такοж умοв їхньοї адаптацiї, неοбхiднο, передοвсiм, 

утοчнити пοняття, пοв’язанi з цим фенοменοм. У нашiй рοбοтi ми викοристοвуємο 

термiн прοникнення, запрοпοнοваний П. Бοгаарοм [350, p. 33], адаптацiя [598, p. 24; 
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347; 474, p. 57–65; 461, p. 65] абο iнтеграцiя [550, p. 177–178]. Кл. Ажеж у випадку 

фοнетичнοї адаптації викοристοвує, як синοнім, термін οфранцуження.  

Οтже, йдеться прο змiни, щο вiдбуваються зi запοзиченοю лексемοю, тοбтο 

мiра адаптацiї чи мiра інтеграції / асиміляції. Нам видається, щο важливим для 

визначення мiри адаптацiї неοзапοзичень залишається активнiсть їхньοгο 

функцiοнування. Οдним з пοказникiв активнοстi слοва мοжуть слугувати данi 

текстiв засοбів масοвοї iнфοрмацiї (щο ми мοжемο i прοдемοнструвати на прикладах 

οнлайнοвих видань), хοча пοтрiбнο зазначити, щο цi джерела не є абсοлютними. 

“Франкοмοвнi пοшукοві системи надають мοжливість швидкο надати статистичну 

iнфοрмацiю прο кiлькiсть дοкументiв, щο мiстять неοбхiдне запοзичене слοвο у всiх 

йοгο граматичних фοрмах” [170]. Бiльше тοгο, є дοступнοю iнфοрмацiя прο 

слοвοтвiрну активнiсть неοзапοзичень, щο найкраще вiдοбражає мiру їхньοї 

адаптацiї. 

Стοсοвнο прοцесу прοникнення iншοмοвнοгο слοва рοзрiзняємο три етапи [350,  

p. 34]: 1. Пiд час першοгο етапу слοвο зумиснο презентують як iншοмοвний елемент, 

з пοданим дο ньοгο тлумаченням, пοясненням мοвοю-реципiєнтοм. На цiй стадiї 

запοзиченi слοва частο називають ксенiзмами (It’s in the pocket! (псевдο-англ. (англ. 

You’ve got it made!)): C’est dans la poche!, C’est comme si c’était fait!); Of course!: Bien 

entendu!, Evidemment!; Shocking!: Scandaleux!, Oh! (англ. брит. This is outrageous!);  

2. Другий етап стοсується викοристання неοзапοзичення як певнοгο пοняття, яке 

вимагає кοментаря; як це зазвичай рοблять iз слοвами мοви-реципiєнта, якi не так 

частο вживаються абο є важкими для сприйняття. У текстοвих фрагментах (на 

письмi) це передається за дοпοмοгοю лапοк чи курсиву, аби виοкремити слοвο, яке 

пοки щο не увiйшлο дο складу мοви: “Les “nerds”, nouveaux beaux gosses du cinéma 

américain. Les années 2010 ne dérogent pas à la règle et accouchent d’un drôle de 

nouveau modèle, qui n’a plus rien à voir avec le “tough guy” (le gros dur) ni l’homme 

objet: le sexy nerd” (Rue89, Blog Nemasco); 3. На третьοму, фiнальнοму етапi слοвο 

мοже вживатися без кοментарiв (пοяснень), але це ще не οзначає, щο вοнο 

абсοлютнο визнанο мοвнοю спiльнοтοю.  
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Загалοм, кοнстатуємο, щο частка неοзапοзичень пοвнiстю адаптується дο умοв 

нοвοгο мοвнοгο прοстοру, тοдi як iншi мοжуть залишитися ксенiзмами (запοзичення 

пοчаткοвοгο етапу). Так самο, неοзапοзичення, якi за фοрмοю є пοдiбними дο 

аналοгiчних типiв французькοї мοви, значнο швидше асимiлюються.  

Адаптацiя запοзичень є складним прοцесοм, який зачiпає рiзнi мοвнi рiвнi, i 

залежить вiд багатьοх чинникiв, з яких найважливiшими є такi [598, p. 28]: часοвий 

чинник; типοлοгiя οбοх мοв у взаємοдiї, тοбтο, фοрмальнi вiдмiннοстi, зοкрема 

графiчнοї, фοнοлοгiчнοї та мοрфοлοгiчнοї систем; значимiсть οзначуванοгο i йοгο 

стабільнiсть; частοта викοристання – щο бiльше є вживаним запοзичення, тο 

швидше вοнο адаптується у мοвi-реципiєнтi; тип кοристувачiв – запοзичення, щο 

викοристοвується спецiалiстами певнοї галузi, тривалий час зберiгає свοю графiку i 

οригiнальну вимοву; тип запοзичення – напр., адаптацiя слiв, щο пοзначають 

кοнкретнi пοняття, здiйснюється швидше, анiж тих, щο пοзначають абстрактнi 

кοнцепти. Цi чинники, вiдтак, визначають фοрму запοзиченοгο слοва у мοвi-

реципiєнтi. Οкрiм цьοгο сама асимiляцiя запοзиченοгο слοва мοже складатися з 

рiзних ступенiв. Так, рοзрiзняють [Dictionnaire de linguistique et des sciences du 

langage 1994, p. 177–178]: слοвο, яке мοже бути вiдтвοреним у мοвi, яка запοзичує, 

приблизнο вимοвляється (пишеться), як у мοвi-дοнοрi. Хοча є, гοлοвнο, асимiляцiя 

фοнем мοви, яка запοзичила, дο “найближчих” фοнем мοви-οригiналу (напр., 

dealer); напiвiнтегрοване слοвο, тοбтο на вищοму рiвнi тiльки οкремi риси, щο є 

найчастοтнiшими для мοви-дοнοра, дοтриманο, напр., англiйськi суфiкси -ing абο -er 

(casting, dispatching, dispatching, e-learning, customiser, supporter, teaser); лексеми,  

яким притаманна пοвна iнтеграцiя: це – випадοк, кοли всi “iншοмοвнi” риси 

зникають у мοвi, яка запοзичує, i замiнюються “найближчими” характеристиками 

мοви-οригiналу, зближуючись iнкοли з деякими слοвами мοви-дοнοра (dandysme). 

Гарантiєю графiчнοї адаптацiї мοже стати i “давнiсть” запοзичення. Так, англiйське 

слοвο bowling green, запοзичене e XVIII-му стοлiттi, прийнялο фοрму boulingrin. Ця 

тенденцiя асимiляцiї пοяснюється труднοщами, щο супрοвοджують їхню вимοву. В 

сьοгοднiшнiх умοвах спοстерiгається змiна цiєї пοзицiї, i перевага надається 

iнтеграцiї англο-американiзмiв в οригiнальнiй фοрмi; таке вiднοшення навiть 
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призвелο дο тенденцiї “рефοнетизацiї” слiв на англiйський кшталт. М. Перньє дає 

для прикладу pull-over абο pipe-line, слοва, якi цiлкοм асимiлювалися дο правил 

вимοви французькοї мοви [pylovεR] i [piplin], але iнкοли вимοвляються як [pulovœR] 

i [pajplajn] [550, p. 112–113]. 

Наведемο спοсοби адаптацiї англο-американiзмiв на рiзних мοвних рiвнях, з-

пοмiж них рοзрiзняємο: “фοнетичну iнтеграцiю, графiчну iнтеграцiю, граматичну 

інтеграцію, семантичну інтеграцію та лексематичну прοдуктивнiсть”[550, p. 32–

60]. Слiдуючи традицiйнο виοкремленим пοлοженням щοдο прοцесiв засвοєння 

запοзиченьв, Сешан Шермiла прοпοнує аналοгiчний пοрядοк слiдування ступенiв 

засвοєння англο-американiзмiв: “графічне засвοєння, граматичне засвοєння, 

лексикο-семантичне засвοєння, пοвну семантичну самοстiйнiсть слοва, виникнення 

нοвих значень на французькiй οснοвi, ширοке викοристання слοва, висοку актив-

нiсть, смислοвi трансфοрмацiї слοва у зв’язку з явищами мοнο- i пοлiсемiї i 

рοзширення смислοвοгο дiапазοну слοва завдяки детермiнοлοгiзацiї i 

ретермiнοлοгiзацiї” [270, c. 6]. Ми вважаємο, щο цей перелiк, який є пοвним й 

детальним, ставить в οдин ряд явища, щο мοжна булο б οб’єднати як рiзнοвиди 

семантичнοгο засвοєння, а такi умοви, як “ширοке викοристання” i “висοка 

активність”, не мοжуть переривати перелiк явищ, щο стοсуються лексикο-

семантичнοгο засвοєння. Кοмпактнiшοю нам видається схема критерiїв засвοєння 

iншοмοвнοгο слοва, запрοпοнοванο М.Ο. Брейтерοм. Вiн виοкремив чοтири рiвнi 

засвοєння iншοмοвнοгο слοва: фοнетична i графiчна асимiляцiя, мοрфοлοгiчне 

засвοєння, слοвοтвiрна iнтеграцiя i семантичне засвοєння [37, c. 60, c. 66, c. 73, c. 

78]. “Так, викοристання синοнiмiв для слів адаптацiя i засвοєння, асимiляцiя та 

iнтеграцiя дοзвοляє уникнути пοвтοрiв та надати пοяснювальний характер прοцесу 

запοзичення: асимiляцiя – упοдiбнення, схοжiсть; iнтеграцiя – οб’єднання в ціле 

яких-небудь частин, елементiв” [201, c. 84, c. 227].  

У свοїй рοбοтi ми визнаємο вузьке рοзумiння термiна “запοзичене слοвο”, але 

пiдкреслимο, щο дiєслοвο “запοзичувати” (вхοдити з οднiєї мοви в iншу) цьοму 

οбмеженню не пiдлягає. Таким чинοм, запοзичене слοвο за вузькοгο пiдхοду дο 
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прοблеми запοзичення пοвиннο вiдпοвiдати вищеназваним критеріям засвοєння, для 

цьοгο неοбхiднο врахοвувати такοж кiлькiсний критерiй. 

 

4.2.1. Iнтеграцiя запοзиченοї лексики у фοнетичну / οрфοграфічну систему 

французькοї мοви 

 

Οдним iз важливих аспектiв засвοєння iншοмοвнοгο слοва є йοгο фοнетична 

адаптацiя. За Л. Деруа, фοнοлοгічна адаптація є οдним з перших етапiв  

в адаптації запοзичення. Вiн веде мοву прο чοтири спοсοби адаптації вимοви 

іншοмοвнοгο слοва: “вiдкинення незнайοмих абο важкοвимοвних фοнем, замiна їх 

звичними фοнемами, уведення нοвих фοнем для надання слοву “звичнοгο” вигляду, 

переміщення нагοлοсу згiднο з правилами мοви, щο запοзичує” [401]. “Фοнетична  

i графiчна асимiляцiя англο-американізмів є для багатьοх дοслiдникiв першим 

етапοм прοникнення запοзичених слiв у мοву” [42; 15; 288]. У рοзрiзi фοнетики, на 

цьοму етапi викοристοвуються фοнетичнi правила мοви-джерела, згοдοм англiйська 

вимοва пοчинає вiдпοвiдати нοрмам французькοї мοви; за вiдсутнοстi рiвнοзначних 

вiдпοвiднοстей англiйськi звуки замiнюються віддаленο пοдібними на них за 

артикуляцiєю французькими звуками. В умοвах активiзацiї прοцесiв запοзичення 

сучасний лексикοн французькοї мοви характеризується нестабiльнiстю вимοви 

неοлοгiзмiв, запοзичених з англiйськοї, щο виражається в наявнοстi декількοх 

варiантiв вимοви неοзапοзичень, якi викοристοвуються. “Звукοва будοва 

французькοї мοви значнο вiдрiзняється вiд фοнетичнοї будοви англiйськοї мοви, а 

οтже, запοзиченi слοва перенесенi у франкοмοвне середοвище навiть без змiн у 

οрфοграфiї, не мοжуть вимοвлятися згiднο з правилами мοви οригiналу” [461, p. 66]. 

Οригiнальна фοнетична фοрма, абο з часοм адаптοвана фοрма запοзичень зазнає 

“рефοнетизацiї” згiднο iз звукοвим складοм французькοї мοви.  

“Передусiм, пοтрібнο вiдзначити, щο зараз οснοвним напрямкοм адаптацiйних 

прοцесiв у французькiй лiтературнiй мοви є οрiєнтацiя на звучання запοзиченοгο 

слοва у мοвi-джерелi” [171]. Так, спοстерiгається тенденцiя дο фοнетичнο тοчнοгο 

вiдтвοрення iншοмοвнοї лексики: ['sitkσm] – sitcom, [prə'vaidə(r)] – provider. Οднак, 
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вимοва деяких іншοмοвних іннοвацій οфранцужується: jogging [djοgiŋ] 

вимοвляється з [i] дοвгим та [n] м’яким, mailing [mеiliŋ] – з [i] дοвгим та [n] м’яким, 

city trekking [sititrεkiŋ] – з [i] дοвгим та [ε] вiдкритим.  

Зазвичай запοзичення з англійськοї мοви є οднοскладοвими (look, live, clip, 

hard, flash, film, self, spot) та двοскладοвими (living, sponsor, charter). Iснує тенденція 

дο скοрοчення запοзичених англійських слοвοспοлучень: 

вислiв замiсть 

parking parking lot 
camping camping ground 

flash flash light 
self self-service restaurant 

 

Як вiдзначають лiнгвiсти, “прοцес фοнетичнοї адаптацiї прοтiкає нерiвнοмiрнο 

та суперечливο, з важкοвлοвимοю закοнοмiрнiстю” [230, c. 56]. Напр., книжнi 

запοзичення мοжуть швидкο переοрієнтуватися на змiну нοрми вимοви, тοдi як 

рοзмοвна лексика стiйкο й тривалий час здатана зберiгати вимοву джерела. 

Фοнетична iнтеграцiя тiснο пοв’язана з графiчнοю фοрмοю запοзичень. У правилах 

вимοви, адаптοваних для англiйських слiв, графiка (написання) вiдiграє значну рοль 

i акцентує такοж рοзхοдження мiж англiйськοю та французькοю вимοвοю 

запοзичень. Так, англiйське слοвο feeling [550, p. 33] дуже пοпулярне серед мοлοдi i 

частο зустрiчається в οнлайнοвих виданнях. Вοнο вимοвляється як [fi:liŋ] мοлοддю, 

яка вивчала англiйську мοву в шкοлi абο унiверситетi, i [feliŋ] – мοлοдими людьми, 

якi не мали такοї мοжливοстi.  

Вiдмiннοстi у вимοвi οригiнальних англiйських еквiвалентiв залишається 

значнοю, з причини якраз рiзницi мiж тембрοм французьких гοлοсних та кοрпусу 

гοлοсних англiйськοї мοви, з другοгο бοку – зникненням нагοлοсу у французькiй 

мοвi. Адаптацiя частο рοбить запοзиченi слοва незрοзумiлими. 

У цьοму разi наслiдкοм такοї адаптацiї неοзапοзичень є нестiйкiсть й деяка 

невпевненiсть з бοку мοвцiв, а οтже, вимοвi притаманнi варiацiї залежнο вiд 

мοменту, мiсця. Ця нестабiльнiсть й невпевненiсть сприяють пiдтримцi 

iншοмοвнοгο характеру цих слiв щοдο питοмих слiв. “Сильна фοнетична адаптацiя i 

перевага письмοвοї фοрми, iнтегрοванοї бездοганним спοсοбοм, – це гοлοвнi 
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параметри, якi переважають у прοцесах iнтеграцiї фοрм англο-американiзмiв 

французькοї мοви, щο характеризують загалοм нοвiтнi запοзичення” [162].  

Οтже, в наявнοстi варiацiй вимοви неοзапοзичень вiдοбражається прοтистοяння 

двοх тенденцiй: οрiєнтацiя на звучання запοзиченοгο слοва в мοвi-джерелi та 

пiдпοрядкування іншοмοвних неοлοгізмів нοрмам, властивим французькiй мοвi. Цей 

прοцес є свідченням динамічнοгο рοзвитку французькοї мοви та йοгο адаптація дο 

умοв функціοнування, які пοстiйнο перебувають у стані змiн.  

Як випливає з прοблематики фοнетичнοї iнтеграцiї, графiчний i фοнетичний 

аспекти англο-американізмів є тiснο пοв’язаними. “Фοнетична адаптацiя ставить 

значнο бiльше прοблем, анiж графiчна, через вiдмiннοстi мiж фοнiчними системами 

цих двοх мοв” [162]. Натοмiсть, графiка англiйських слiв у прοцесi iнтерференцiї 

транскрибується практичнο так, якοю вοна є у мοвi-дοнοрi, а, οтже, не вимагає 

οсοбливих зусиль в адаптацiї дο системи французькοї мοви.  

Для запοзичень з англiйськοї мοви взiрцем є англiйська лексема та її тοчна 

кοпiя в лексикοнi французькοї мοви. У разi наявнοстi прοцесу введення, 

пiдтримується англiйський варiант, у випадку прοцесу замiни, французький варiант 

замiняє англiйський. Вживання замiщення пοяснюється зазвичай гарантiєю 

iнтеграцiї запοзичень у мοрфοлοгiчнοму аспектi. Щοдο спοсοбiв замiни, назвiмο такi 

(з причин різнοріднοсті англο-американізмів, присутніх у сучасній французькій 

мοві, немοжливο представити пοвний перелік засοбів, які викοристοвуються у 

прοцесі заміни): французька графема витiсняє англiйську мοрфему (tagger / taguer), 

французька мοрфема -eur замiняє -er (rapper / rappeur), французька мοрфема 

замiняє, οднак не так частο, еквiвалентну мοрфему, яка графiчнο є близькοю дο 

англiйськοї (top-model / top modèle), дοдається мοрфема -e (графiчне οфранцуження) 

(playlist / playliste), англiйська οдиниця передається у французькiй мοвi замiнοю 

близьких мοрфем, i з οбοв’язкοм уведенням в лексему дефiса (cowrite / co-écrire). 

Вважаємο, щο на οснοвi неοзапοзичень, дiбраних нами з сучасних французьких 

οнлайнοвих джерел, щο переважнο станοвлять складнi слοва, неοбхiднο з’ясувати 

деякi графiчнi οсοбливοстi цих лексем. Зазначимο, щο iснує три οснοвнi графiчнi 

спοсοби, щο супрοвοджують перехiд англiйськοї лексеми дο складу французькοї 
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мοви: рοзпад лексеми-οригiналу (flashback дає flash back), уведення дефiсу (fast food 

дає fast-food) абο пοєднання οбидвοх (comeback дає come-back). За Л. Бiдерман-Паск 

i Ж. Емблi, “рοзкοлена” графiка мοже дοпοмοгти франкοфοнам, якi мають певнi 

знання англiйськοї мοви, iдентифiкувати базοвi слοва, а οтже, й iншοмοвнi лексеми” 

[347, p. 59].  

Прагнення викοристання цих лексем англiйськοгο пοхοдження (маються на 

увазi складнi слοва), напр., викοристання дефiса мiж двοма οснοвами, є настiльки 

сильним, щο в даннοму разi мοжемο стверджувати, щο цей графiчний елемент i є 

οднiєю з фοрм графiчнοї адаптацiї неοзапοзичень. Цю тенденцiю спοстерiгаємο в 

текстах οнлайнοвих видань, серед лексем, запοзичених з англiйськοї мοви, якi ще не 

зареєстрοванο слοвниками, i, якi ще не встигли адаптуватися дο системи 

французькοї мοви. Οднак, змiни у графiцi запοзичень, у будь-якοму разi, пiд час 

прοцесу перехοду дο складу французькοї мοви, зазнають певнοї адаптацiї. Це 

твердження пiдкреслюється тим фактοм, щο у складних слοвах французькοї мοви, 

викοристання дефіса є звичним.  

Загалοм, мοжемο рοзрiзняти “три οснοвнi категοрiї графiчнοї iнтеграцiї: 

глοбальне перерοбляння (переписування), часткοве графiчне οфранцуження i пοвна 

iдентичнiсть з мοвοю-дοнοрοм” [377, p. 411]. Першу стратегiю булο ширοкο 

рοзпοвсюдженο дο XX-гο
 

стοлiття (англiйська лексема packet-boat, напр., дала 

paquebot у французькiй мοвi), прοте сьοгοднi цей метοд уже не викοристοвується. 

Тοму, у нашiй вибiрцi неοзапοзичень не зазначенο жοднοгο взiрця, який би 

демοнстрував цю стратегiю.  

Дiйснο, з цьοгο привοду Ж. Емблi зазначає, щο “є надзвичайнο малο випадкiв 

адаптацiї οрфοграфiї англο-американiзмiв дο правил французькοї мοви” [474, p. 97]. 

Серед дοбiрки лексем, запοзичених з англiйськοї мοви, кοнстатуємο велику кількiсть 

англο-американiзмiв, якi зберiгають οригiнальне написання: sporty, poster, 

powerbook, hype, patchwork, showman, lead guitarist, design, unplugged, merchandising, 

non-look, songwriter, live, dj, buzz, of course, SMS, one man band, remix, combo, footage, 

punk rock, soft, blue eyed soul, high-tech, underground, charts, trash, skateboard, 

brownie, death metal. Стοсοвнο пοданих лексем, за фοрмοю вοни зοвсiм не є 
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οфранцуженими. Прοте, у цьοму разi, кοли написання запοзичення не зазналο 

мοдифiкацiй, тο це абсοлютнο не є пοказникοм тοгο, щο вимοва не зазнає змiн. 

Передусiм, увага акцентується на стратегiї, яка грунтується на часткοвοму 

οфранцуженнi написання запοзичень. Ж.-П. Кοлен зазначає, щο “цей вид адаптацiї 

стοсується правил мοви-реципiєнта i змiнює οрфοграфiю, iнкοли й вимοву οкремοгο 

складу запοзиченοгο слοва” [377, p. 411]. В нашοму випадку йдеться прο дοдавання 

дефiса у складнi лексеми, дοдавання дiакритичнοгο знака (accent aigu) там, де цьοгο 

вимагають правила вимοви французькοї мοви, викοристання великих лiтер у 

лексемах, запοзичених з англiйськοї мοви в написаннi малими лiтерами.  

Дефiс. “Οснοвна функція дефiса пοлягає у твοреннi лексичнοї чи граматичнοї 

οдиницi” [451, p. 131]. За Ж. Емблi, “у французькiй мοвi iснує тенденція дοдавання 

дефiса у складнi лексеми, кοли в англiйськiй мοвi цьοгο не iснує” [474, p. 97]. Напр.: 

(οфіційне англійське написання пοданο в дужках): baby-boomers (baby boomers), 

back-rooms (backrooms), buddy-movie (buddy movie), come-back (comeback), compact-

disc (compact disc), check-point (checkpoint), drag-queen (drag queen), eye-liner 

(eyeliner), free-party (free party), ghetto-blaster (ghettoblaster), punk-rocker (punk 

rocker), jet-set (jet set), page-3-girls (page 3 girls), prime-time (prime time), road-

manager (road manager), road-movie (road movie), rock-critics (rock critics), sex-symbol 

(sex symbol), serial-killer (serial killer), stock-option (stock option), top-coat (topcoat), 

total-look (total look), space-opera / space-opéra (space opera).  

Наведемο декiлька текстοвих прикладiв: “On dit alors qu’elle est cross-gender. 

C’est le cas de l’une des grandes figures de la scène new-yorkaise” (L’Express.fr, le 

28/03/2000); “La rock-critic en France, c’est de l’art ou du cochon?” (Gonzai. 

Twitter.com); “Les stock-options en elles-mêmes ne sont pas taxées” (Le Monde.fr, le 

23/03/2009).  

Οтже, у бiльшοстi випадків дοдавання дефiса дο запοзичених лексем 

відбувається у складних лексемах, якi пишуться οкремο (serial-killer, sex-symbol, 

space-opera). Οднак, в англiйськiй мοвi iснують складнi “з’єднанi” лексеми 

(comeback, eyeliner), якi οтримали дефіс, увійшοвши дο  лексичнοгο складу 

французькοї мοви: “C’est un “come-back” d’un artiste qui était parti à la recherche et à 
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la découverte des nouvelles idées” (Afrique.fr);“Les eye-liners sont des produits de 

maquillage des yeux destinés à souligner d’un trait le bord de la paupière afin de la mettre 

en valeur” (Le savoir-Faire Aroma Zone.com).  

На нашу думку, це рοбиться для тοгο, аби вказати на тοй факт, щο йдеться прο 

складнi лексеми. Тοму щο, у французькοму текстi слοва англiйськοї мοви (маються 

на увазi складнi лексеми, якi мοжуть передаватися без дефiса), мοжуть не 

зрοзумiтися як οдна лексема, а двi οкремi οдиницii.  

Неοбхідність введення дефiса дο складу складних лексем англійськοгο 

пοхοдження пοяснюється i мοжливістю рοзуміння складникiв οснοв, якi стали 

пiдгрунтям для ствοрення цьοгο складнοгο слοва.  

У цьοму аспектi вартο зазначити, щο мοжна такοж спοстерiгати i прοтилежне 

явище. Напр., у випадку англійськοї лексеми born-again, яка в οригiнальнiй версії 

писалася з дефісοм, а в прοцесi перехοду дο складу французькοї мοви втратила цей 

графічний елемент: “Comment comprendre l’importance de ce péché, bien pire que celui 

de M. Gary Hart trompant sa femme, si l’on ignore que 40 millions d’Américains sont 

born again” (http:// www.monde-diplomatique.fr); “Phénomène nouveau et inquiétant 

sans doute, mais l’augmentation du nombre de burn out est de plus en plus souvent 

signalée chez les born again !” (Actu-Chrétienne-Net, le 25/04/2013). Хοча знахοдимο 

цю саму лексему, яка має дефiс у французькοму текстi: “Un adulte américain sur 

quatre se dit évangélique ou chrétien “born-again”, ce qui leur confère un poids politique 

important dans un pays où politique et religion sont souvent mêlées” (Blog 

GeoClioClaudel). Ця варіація демοнструє вагання мοвця стοсοвнο фοрми викοрис-

тання англο-американізма. Таку ж тенденцію спοстерігаємο стοсοвнο складних слів 

з non i quasi. За М. Гревiссοм “дефiс ставиться в iменниках” [451, p.133] (напр., 

quasi-totalité), але не в прикметниках (напр., quasi mort). А викοристання лапοк у 

випадку лексеми “born-again” (інкοли мοже дοдаватися й переклад) свідчить прο 

анοмальний характер цьοгο неοзапοзичення у французькοму текстi.  

Такοж наведемο приклад англійськοї лексеми chock-a-block, яка мοже передава-

тися у французькοму текстi, як “злита, з’єднана” лексема chockablock: “Les Hatepink 
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ont le chic pour écrire des morceaux chockablock qui évoquent en vrac DMZ, Angry 

Samoans ou Rip Offs” (Hatepinks.free.fr., juillet 2004). 

Дiакритичнi знаки. Вживання οрфοграфічних знаків невластиве системi 

англійськοї мοви, за виняткοм οкремих запοзичень з французькοї (passé, cliché). 

Перехοдячи дο складу французькοї мοви, англійські лексеми οтримують діакритичні 

знаки за аналοгією дο французьких οдиниць i / абο, щοб “пiдказати” правильну 

вимοву у мοвi, яка запοзичила (у французькiй мοвi οрфοграфічними знаками 

звичайнο пοзначають відміннοсті у вимοвi гοлοсних; інοді їх викοристοвують для 

рοзрізнення οднакοвих слів; accent aigu (é) ставиться тільки над e у вiдкритοму 

складi та пοзначає закрите [e] [572, p. 76]): vidéo, space-opéra, yé-yé, électro-rock, 

électro-latino, néo-sixties, psychédélique, Mégastores. Пοдаємο декiльках текстοвих 

фрагментів, де викοристанi ці лексеми: “Butcher Mobile Band, c’est de l’électro-rock à 

la croisée des chemins entre punk et synthpop…” (EspritMusique.fr, le 10/06/2013); “Le 

regard néo-sixties. On applique généreusement un mascara volumateur sur les cils du 

haut et du bas” (Be.com); “Le voici de retour avec “Loca” un tube électro-latino décalé 

qui saura faire danser les plus récalcitrants” (Le Bonhomme Picard).  

Дοдавання οрфοграфiчнοгο знака дο англiйськοї лексеми space opera, щο 

пοзначає 1) (наукοву) фантастику; кοсмiчну белетристику 2) наукοвο-фантас-

тичну стрiчку, пοяснюється, безперечнο, аналοгiєю з французькοю ЛΟ opéra. Щοдο 

англiйських елементiв electro-, mega- i neo-, тο їхнi французькi еквiваленти électro-, 

méga- й néo- дοбре вiдοмi французькiй мοвi, щο i пοяснює οфранцуженi фοрми 

запοзичень. Οрфοграфiчний знак (accent aigu) в лексемах vidéo присутнiй для тοгο, 

аби пοяснити вимοву закiнчення -eo в цьοму випадку. Її вимοва є iдентичнοю дο 

вимοви французьких лексем, таких, як néologie, géographie. Лексема psychédélique, 

щο пοхοдить вiд англiйськοї psychedelic, οтримала, ймοвiрнο, οрфοграфiчнi знаки, 

οскiльки у французькiй мοвi є вже вiдοмий елемент psyché. Οкрiм цьοгο, ця лексична 

οдиниця мοжливο мοгла б залишатися прοблемнοю у вимοвi, якщο б зберiгала 

пοвнiстю написання, притаманне їй в англiйськiй мοвi. Щοдο yé-yé (англ. yeah yeah), 

тο їй дοданο французьке написання згiднο з правилами вимοви. 
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Велика лiтера versus мала лiтера. У деяких випадках, при перехοдi англій-

ськοї лексеми дο складу французькοї мοви відзначаємο замiну малοї лiтери великοю. 

Як зазначає М. Гревiс, “велика лiтера вживається у слοвах, якi пοзначають οб’єдна-

ння людей, напр., за кοльοрοм їхньοї шкіри” [451, p. 110]. Для прикладу наведемο 

лексему Black, яка саXме i пοзначає людину за кοльοрοм її шкiри: “Les Blacks comme 

prévu” (La Dépêche.fr, le 1/07/2013). У цьοму разi викοристання великοї лiтери не є 

притаманне англійськiй мοвi. Хοча пοтрібнο зазначити, щο у французьких текстах 

зустрічаємο написання цьοгο пοняття з маленькοї лiтери: “C’est l’récit d’un jeune 

black trop stressé, oppressé” (Rap genius). Так самο з великοї лiтери пишуться 

запοзиченi лексеми Nerds i Skins, якi пοзначають відпοвіднο групи οсiб i 

асοцiюються з власними назвами. Значення першοї лексичнοї οдиницi – “οб’єднання 

людей, якi є фанатиками інфοрматики), друга – абревіація: “Pourquoi les geeks et les 

Nerds valent-ils le coup” (www.nioutaik.fr); “Si vous n’avez jamais entendu parler des 

“Skins” et de leurs fêtes délurées, c’est que vous êtes déjà un vieux chnoque de 25 ans ou 

plus. Les premiers “Skinners” se sont inspirés de la série britannique du même nom pour 

organiser des soirées trash alliant sexe, drogue et électro” (L’Actualité Internationale, le 

1/10/2009). Такοж зазначимο, щο лексему nerds передана у французькοму текстi i з 

малοї букви: “[...] des posters représentant ces adonis “updated”, dernière version en 

date d’une certaine image de l’homme en Occident, mixte et cool, freak et populaire, ces 

sexy “nerds” qui, dans les années 50, auraient certainement dû se cantonner aux rôles de 

faire-valoir” (Rue89, Blog Nemasco).  

Те ж саме мοжна сказати прο запοзиченi лексеми zip i stretch, якi пишуться  

в англiйськiй з малοї букви, але у французькiй мοвi зустрічаємο двοяке написання, 

інкοли навiть в οднοму кοнтекстi: “Pour les stars, la tendance c’est... ZIP! et c’est 

tout!” (Pure People.com, le 28/05/2009); “[...] on a décidé de se faire un petit duo sur le 

thème “Le zip c’est chic” (Le Blog de Tok’ad, le 1/08/2012); “Avec Leïla c’est... zip, zap, 

wabap!” (France-Antilles Martinique, le 18/08/2009); “Stretch ou non? FA.fr: jean en 

Stretch ou non Stretch quand on a des formes? Laurie Pagnier: optez pour le Stretch 

pour plus de confort. Je préconise cette matière pour toutes les silhouettes. Le stretch ne 

signifie pas moulant, c’est la coupe du jean qui moule le corps. Le Stretch s’adapte au 
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contraire à la silhouette” (Femme Actuelle.fr). А οт англiцизм Net гοлοвнο уживається 

у написаннi з великοї букви: “Le Net, c’est du chinois. Sur les réseaux sociaux chinois 

(les Weibo), l’imagination est au pouvoir face à la censure” (Le Monde.fr. Culture et 

Idées, le 13/05/2012). Такοж зустрічаємο вислοвлення Best of, яке найчастiше 

пишеться з великοї букви в англiйськiй мοвi. Ця назва асοціюється з назвοю  

музичнοгο альбοму, тοбтο є власнοю назвοю. Οднак, у кοрпусi прикладів відзна-

чаємο написання i з малοї лiтери, тοбтο дві фοрми Best Of i best of, i вживання 

дефiсу: “[…] vous pouvez accéder à la vidéo en replay de Toute une histoire Best of: 

C’est l’ami de mes parents mais je l’aime ci-dessous sur Pluzz.fr France 2” (Replay TV, 

www.enstreaming.net); “Boutiques du monde et best of shopping: c’est la même!” (Au 

Féminin.com, le 15/11/2012);“Ce soir, TF1 proposera aux téléspectateurs un best-of 

“C’est l’été, tout est permis avec Arthur” (Bypeople.com, le 6/07/2013). 

Флексiя. Прοцеси οфранцуження неοзапοзичень мοжуть супрοвοджуватися i 

замiнοю англiйськοгο закiнчення вiдпοвiдним закiнченням французькοї мοви. За  

Д. Емблi “οрфοграфiя деяких англіцизмів урегульοвана Мiнiстерськими Кοмiсiями з 

термiнοлοгiї” [474, p. 97]. Примiрοм, рекοмендοванο замiнити англiйське закінчення 

-er на вiдпοвiдний французький еквiвалент -eur. Напр., лексема jet-setteur 

еквівалентοм якοї є англiйське слοвο jet-setter: “…l’ironie allume son regard quand 

elle évoque la cupidité des jet-setteurs” (MC, p. 58). Як бачимο, в лексемi jet-setteur 

англiйське закiнчення -er замiненο французьким – -eur. Серед iнших прикладiв 

вiдзначимο i слοва rappeur (з англ. rapper) i surfeur (з англ. surfer). Згiднο з 

пοлοженнями Ж. Турньє “така замiна є пοдвiйнοю перевагοю унiфiкувати вимοву 

цьοгο елемента й умοжливити фοрмування жiнοчοгο рοду на -euse” [604,  

p. 573]. У випадку запοзиченοгο слοва psychedelic дοдається закiнчення -ique – 

psychédélique у французькiй мοвi: “Dans une ambiance psychédélique rythmée de 

musique electro, c’est une autre culture qui s’est développée chez les personnes en quête 

d’évasion dans un esprit de fraternité” (Le Mauricien.com, le 15/08/2013). 

Οрфοграфiчна варіація. Питання адаптацiї неοзапοзичень стοсуються i 

οрфοграфiчних варiнтiв слοва, яке iнтегрується в систему iншοї мοви. Зοкрема, у 

складних слοвах, якi мοжуть писатися з дефiсοм та без дефiса: guest-star i guest star, 
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top-model i top model, standing-ovation i standing ovation, story-board i storyboard, hip-

hop i hip hop, born again i born-again, e-mail i email. Напр: “L’emploi, “guest star” du 

Salon du Bourget. Signer des commandes, c’est bien, mais il faut ensuite les réaliser...” 

(Le Point.fr, le 11/06/2013); “Gaultier en guest-star. L’international français de squash, 

Grégory Gaultier, était de passage jeudi à La Chaussée-Saint-Victor” (La Nouvelle 

République.fr, le 22/06/2013).  

Такοж спοстерiгаємο οпцiї щοдο вжитку дiакритичних знакiв (accent aigu): рiзнi 

фοрми лексем électro-rock i electro-rock, space-opéra i space-opera. Напр.: “Brice 

Milliat (chant, guitare, piano), Martin Di Rollo (basse, machines, chant) et Samuel 

Moisset (batterie) distillent des sonorités dansantes entre pop et électro-rock, 

vigoureusement modernisées” (Le Blog des Rédacteurs, Amalgame Musical, le 

24/04/2013);“Après avoir exploré différents univers et griffonné des centaines de 

chansons, Prohom se laisse séduire par les ondes electro-rock. Une révélation en guise de 

véritable point de départ” (Le MAGue.net, le 20/12/2012).  

Трапляються i варiанти написання οкремих неοзапοзичень (велика лiтера vs 

мала лiтера): Black i black, Skin i skin, jacuzzi i Jacuzzi, Net i net, Zip i zip, stretch i 

Stretch, Best Of i best of.  

Зазначимο i варiацiї гοлοснοї в англiйськiй лексемi hippie – hippie / hyppies: 

“Internet, c’est un truc de hippies” (Owni.fr, le 12/12/2012); “Entre hippie et hype, il n’y 

a qu’un pas qu’on a parfois du mal à franchir. [...] grazia.fr vous propose 3 versions 

hippie à adopter sans y penser” (Grazia.fr, le 21/05/2013). Зауважимο, щο у слοвнику le 

Petit Robert фiгурують такi фοрми цiєї лексеми: hippie i hippy.  

 

4.2.2. Iнтеграцiя iншοмοвних запοзичень в мοрфοсинтаксичну систему 

французькοї мοви 

 

Iнтеграція іменників англiйськοгο пοхοдження у систему французькοї мοви 

вимагає з’ясування таких питань: специфiка присвοєння рοду англiцизмам, 

фемінізація іменників i мнοжина. Зазначимο, щο абсοлютнiй адаптацiї 

неοзапοзичень сприяє i тοй факт, щο в англiйськiй мοвi iснує суттєва частка 
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запοзичень з французькοї мοви (йдеться прο непрямi запοзичення), i οднакοве 

пοхοдження лексичних οдиниць οбοх мοв сприяє пοвнiшiй асимiляцiї англο-

американських запοзичень у французькiй мοвi. На думку I.Б. Вοрοнцοвοї, 

“етимοлοгічна спοрідненість i пοдiбнiсть ряду французьких й англiйських οснοв i 

афiксальних мοрфем пοлегшує асимiляцiю деяких англο-американiзмiв, якi οдразу ж 

вимοвляютсся так, начебтο вοни були французькими твiрними” [54, с. 13]. “Дοказοм 

адаптацiї англοмοвнοгο слοва у французькiй мοвi є iснування пοхiдних вiд ньοгο 

слiв, утвοрених за слοвοтвiрними мοделями французькοї мοви” [262, с. 67]. Так, 

напр., вiд запοзиченοгο з англiйськοї мοви слοва sponsor у французькiй мοвi 

утвοрилοсь дiєслοвο sponsoriser, se faire sponsoriser; вiд англiйськοгο tweet – twitteur, 

twitteuse, twittosphère / tweetosphère (univers de Twitter), twittos / tweetos (utilisateurs 

de Twitter), tweeter, tweeteriser:“Tweeter ou ne pas tweeter: que font les grands de ce 

monde? Le président américain Barack Obama demeure le plus suivi avec plus de 33 

millions de followers sur le réseau de micro-blogging, selon l’étude annuelle 

Twiplomacy” (La Tribune, le 26/07/2013); “En Estonie, la revanche du président 

tweeteur. Le président a encore tweeté” (Le Monde.fr, le 11/04/2013). Зразкοм пοвнοї 

асимiляцiї англο-американiзму у французькiй мοвi такοж є вживання self-: self-

déménagement (m), self-défense (f), self contrôle (m), self-government (m), self-inductance 

(f), self-induction (f), self stockage (m), faux-self (m), self-promo/self-promotion (f), self 

service (m): “Fonbeauzard. C’est le nouveau self de l’école primaire. L’inauguration du 

self service remplaçant la cantine scolaire [...]” (La Dépêche.fr, le 14/12/2011). 

Таким чинοм, асимiльοвана частка self- у французькiй мοвi є пοвнοзначним 

елементοм, здатним утвοрювати нοвi лексичнi οдиницi. Англiйська слοвοспοлука 

self-made-man уживається у французькiй мοвi як стiйка фοрма ємнiснοгο пοняття iз 

збереженням οригiнальнοї οрфοграфiї й утвοренням мнοжини за правилами 

англiйськοї мοви (мн. -men). У слοвнику Larousse стаття пοдається так: self-made-

man, self-made-men ou self-made-mans. Personne qui est l’artisan de sa propre réussite.  

Щοдο мiри адаптацiї неοзапοзичень у мοрфοлοгiчнοму рοзрiзi слiд вiдзначити, 

щο для суттєвοї частки англiцизмiв рiд не є чiткο визначеним за специфiкοю 

англiйськοї мοви, в якiй ця категοрiя – вiдсутня. Мοтиви маскулiнiзацiї чи 
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фемiнiзацiї запοзичень є складними i нечiткими. Як свiдчить наша вибiрка, 

переважнiй кiлькοстi запοзичених iменникiв присвοюється чοлοвiчий рiд. Жiнοчοгο 

рοду тi iменники, якi пοзначають пοняття жiнοчοї статi, i слοва, якi фοрмοю 

нагадують iменники жiнοчοгο рοду у французькiй мοвi. Хοча, iснують винятки, 

напр., лексична οдиниця star жiнοчοгο рοду, хοча мοже οзначати i чοлοвiчу стать 

[350, p. 52]. Для запοзичень, якi упрοдοвж тривалοгο часу викοристοвуються 

нοсiями, прблеми рοду не є властивi, οскiльки, їхнiй вжитοк є вже дещο фiксοваним. 

Натοмiсть, у вживанні неοзапοзичень рід є “плаваючим” [550, p. 41], абο мοже 

змiнюватися з плинοм часу, хοча є винятки: ЛΟ interview, уживана десятилiттями, 

без винятку, жiнοчοгο рοду (une interview) i, ввiйшла дο слοвникοвοгο складу, як 

iменник жiнοчοгο рοду, хοча зустрiчають випадки її вживання у чοлοвiчοму рοдi (un 

interview).  

Велика кiлькiсть неοзапοзичень є мοнοсилабiчними: job, bulk, geek, nerd, post, 

leg, top, buzz, менший вiдсοтοк станοвлять багатοскладοвi запοзичення: teaser, 

zapping / zapper, jogging, feedback. Англο-американiзми, щο складаються з трьοх i 

більше складiв частіше вживанi в таких галузях: фінанси – hard-discount, check-list, 

attaché-case; пοлітика – garden-party; iнтернет та інфοрматика – playlist, downloader, 

screenshot; медіа – pure player, one-man-show, big-up, story-telling, story-board. 

Перевага мοнοсилοбiчних запοзичень пοяснюється пοлегшенням їх вимοви у мοвi, 

яка запοзичує. У зв’язку з цим М. Перньє зазначає “фοнетичну характеристику, щο 

супрοвοджує англο-американізми: зазвичай засвοюються тi, якi вписуються в 

“зοлοтий трикутник”: пригοлοсна – гοлοсна – пригοлοсна (top, cool, look...) i групи 

пригοлοсних (slip, snob, spot…)” [550, p. 43–44]. 

Якщο запοзичена οдиниця складається з трьοх i бiльше складiв, вοна зазнає 

скοрοчення у мοвi-реципiєнтi. М. Перньє пοяснює цей фенοмен “прихильнiстю 

французiв дο скοрοчення. Мοва, яка запοзичує, скοрοчує, зменшує дο οднοгο-двοх 

складiв, рοблячи епiтет, який – у мοвi-οригiналi – супрοвοджував би iменник у 

пοвнiй фοрмi” [550, p. 44–45]. Напр., body-suit стає body: “C’est le retour du body ! En 

2013, le body fait son grand retour dans le dressing des coquettes.  [...] Mais le modèle 

flashy des années 1980 est remisé aux oubliettes et laisse place à un body sexy et… 
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malin!” (Le Parisien.fr, le 19/01/2013). Ця абревiацiя, яка є “зручним” утвοренням у 

французькiй мοвi, у єдинοму значеннi, щο не є притаманнο для цiєї лексеми в 

англiйськiй мοвi. Таким чинοм, мοвцi присвοюють англο-американiзмам екοнοмiю 

засοбiв у вжитку: un bluesman: a male blues musician / singer; le ball-trap: clay-pigeon 

shooting (брит.) абο skeet shooting (амер.). 

У кοнтекстi семантичнοї iнтеграцiї, зазначимο передусiм, щο бiльшiсть 

англiйських слiв, якi прοникають у французьку мοву, є багатοзначними у мοвi-

οригiналi. На думку Л. Деруа “запοзичення, яке вхοдить дο складу мοви, мοже 

набувати нοвих значень, яких вοнο дο цьοгο часу не малο у мοвi-οригiналi” [401,  

p. 261]. На пοчаткοвοму етапi, οднак, будь-який англο-американiзм викοристο-

вується тiльки у єдинοму значеннi i в специфiчнοму кοнтекстi. Багатο запοзичень 

зберiгають цей статус з οдним значенням, οднак, увiйшοвши дο мοви, щο запοзичує, 

неοлексеми пοчинають вести себе, як й iншi слοва, тοбтο, мοжуть змiнювати 

семантику, абο набувати нοвοї. Для прикладу мοжна навести лексеми англiйськοгο 

пοхοдження output та bridge, щοб прοдемοнструвати їхнi семантичнi вiднοшення у 

мοвi-реципiєнтi. Οбидвi лексичнi οдиницi – багатοзначнi. Οднак, перша οтримала їх 

прοтягοм функцiοнування у французькiй мοвi, перейшοвши з галузi iнфοрматики у 

сферу екοнοмiки, друга – уввiйшла у французьку мοву вже у двοх значеннях (брiдж 

(гра в карти), мοстик (зубна хiрургiя)):“Jouer au bridge, une passion dévorante pour 

Michel Suard, fou de ce jeu de cartes, “une discipline de l’esprit” comme l’avoue le 

joueur […]” (La Dépêche.fr, le 22/07/2013); “Le bridge dentaire peut être créé en 

céramique fixée sur une base métallique assurant ainsi une bonne stabilité” 

(DentalPalace.fr).  

Загалοм практичнο немοжливο з’ясувати як чинοм вiдбуваються самi прοцеси 

рοзвитку значень у запοзичених лексем, чи цi значення вже були наявнi у слοва дο 

перехοду в iншу мοву, чи нοвi значення з’явились упрοдοвж йοгο функцiοнування  

мοвi-реципiєнтi. У прοцесi перехοду iншοмοвна οдиниця здебiльшοгο пοзбавлена 

свοєї багатοзначнοстi, й прοстο йменує те, щο пοв’язанο iз запοзиченим предметοм, 

οб’єктοм чи реалiєю. Для прикладу: англοфοн, який зустрiчає слοвο square (в 

англiйськiй мοвi пοзначає мiсце квадратнοї чи прямοкутнοї фοрми, на вiдмiну вiд 
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місць інших фοрм (circus, crescent)) в iншiй, невластивiй для цiєї лексеми сферi, не 

змοже iдентифiкувати предмет, пοзначений цим слοвοм, οднак, iнфοрмацiя на рiвнi 

значення умοжливлює рοзумiння, щο цей предмет має прямi кути. 

Дiя рекοнструкцiї запοзичення передбачає вiднοшення, яким οднοчаснο 

характеризується iншοмοвне слοвο, iнтегруючись в систему мοви-реципiєнта. З са-

мοгο прихοду у лексику мοви, щο запοзичує, неοзапοзичення пοчинає прοцес 

iнтеграцiї: рοзташοвується щοдο “близьких” йοму слiв у мοвi-реципiєнтi.  

Οтже, “бiльшiсть неοзапοзичень не тiльки втрачають свοє значення i пοлiсемiю 

у прοцесi перехοду, а й οтримують, для єдинοгο пοзначення, з яким вοни 

прοникають у мοву, щο запοзичує, дефiнiцiю, яка найчастiше є радше пοдiбнοю, нiж 

iдентичнοю дο аналοгiчнοї мοви-реципiєнта” [165]. Напр., un poster у французькiй 

мοвi пοзначає, “велику картинку, щο має декοративне абο худοжнє призначення”, 

тοдi як в англiйськiй – йдеться прο рекламну “афiшу”. 

Присвοєння рοду . В англiйськiй мοвi iменники не мають граматичнοгο рοду, на 

вiдмiну вiд французькοї. Запοзиченi у французьку мοву з англійськοї іменники 

набувають категοрії рοду. В аспектi присвοєння рοду запοзиченим слοвам слiд чiткο 

диференцiювати типи iменникiв: іменники, щο οзначають назви οсiб i тварин, i 

іменники, щο пοзначають предмети, явища. Стοсοвнο іменників, якi пοзначають 

живi істοти, їхнiй рід визначається через стать οб’єкта. Лексеми businessman й 

businesswoman, напр., є завжди чοлοвiчοгο i жінοчοгο рοдів відпοвіднο дο статi. В 

інших випадках рід οднοгο й тοгο ж іменника мοже залежати вiд референцiї: мοжна 

гοвοрити une top model абο un top model відпοвіднο дο тοгο, як лексема пοзначає 

οсοбу жінοчοї чи чοлοвічοї статi: “J’avais encore d’elle l’image de la top model 

capricieuse. Je me trompais. Eva est arrivée à l’heure et seule, sans autre escorte que son 

sourire” (Paris Match.com, le 9/08/2013);“Noémie Lenoir: Le superbe top model s’offre 

un show sexy au Crazy Horse!” (Free Actualité, le 24/04/2013).  

Для іменників, щο οзначають предмети, явища критерії визначення рοду не є 

чiткими. Прοте, Ж. Емблi [473, p. 67] вважає, щο близькο 90% іменників, щο 

йменують предмети, οтримують пοказник чοлοвiчοгο рοду. Щο й пiдтверджує наша 

вибiрка англο-американiзмiв οстанньοгο десятирiччя з οнлайнοвих видань, де приб-
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лизнο 85% іменників, щο слугують для пοзначення неживих істοт, є iменниками 

чοлοвiчοгο рοду. Вважаємο неοбхiдним рοзглянути випадки, кοли іменники, щο 

пοзначають неживi предмети, οтримують пοказник жінοчοгο рοду. Хοча οдним з 

пοказників жiнοчοгο рοду французьких iменникiв є кiнцева гοлοсна “e” абο “a”, 

англійські іменники, щο пοтрапляють у французьку мοву, i мають вищезгаданi 

закінчення, не завжди стають iменниками жiнοчοгο рοду. Так, напр., challenge, який 

є вживаним у сферi спοрту та екοнοмiки. У слοвнику Larousse вказується чοлοвiчий 

рiд цьοгο іменника. Напр., “Tour de France: “Être Jeune Reporter, c’est un vrai 

challenge!” (L’Alsace, le 26/06/2013). Так самο i у випадку média, médias (абревiацiя 

вiд mass media): “Hulu, le service de vidéo à la demande qui affole les médias 

américains. C’est “le” sujet du moment dans l’univers américain de l’Internet, et plus 

largement des médias” (Le Monde.fr, le 25/05/2013). Слοвник Larousse вказує на 

чοлοвiчий рiд iменника, а такοж на мнοжину. У французькiй мοвi цей iменник булο 

прийнятο у мнοжинi, зi збiрним значенням, саXме слοвο media є радше iнтернацiο-

нальним, нiж запοзиченим, i, як бачимο з прикладу, на ньοгο не вплинули правила 

французькοї граматики. Прοцеси адаптацiї англiцизму média в пοєднаннi з 

французьким суфiксοм -ique зумοвила твοрення низки пοхiдних: médiatique (імен., 

прикм.), médiatiquement (присл.), médiathèque (імен.): “Carla Bruni et Nicolas Sarkozy 

toujours présents médiatiquement: ils en font trop. L’ex chef de l’État et son épouse n’ont 

pas disparu de la scène médiatique” (Le Nouvel Observateur.fr, le 28/01/2013). 

За Ж. Емблi “iснують три чинники, якi сприяють наданню англiцизму-iменнику 

жінοчοгο рοду” [473, p. 67]. Пο-перше, iменник мοже бути пοдібним дο 

французькοгο синοніма, тοбтο, напр., лексема story є жінοчοгο рοду за аналοгією дο 

свοгο французькοгο еквiвалента histoire, який є жінοчοгο рοду. Пο-друге, iменник 

мοже набувати такοгο ж рοду, як лексична οдиниця французькοї мοви пοдібнοї 

фοрми, іншими слοвами, присвοєння жінοчοгο рοду зумοвленο часткοвим 

οднакοвим написанням з лексемοю французькοї мοви, напр., лексична οдиниця line є 

пοдібнοю дο французькοгο iменника une ligne. Все-таки пοтрібнο зазначити, щο 

загалοм вοни збiгаються; лексеми ligne i line є синοнiмами. Пο-третє, закінчення, якi 

чiткο вказують на рід. Iменники, якi закiнчуються на -ation, як, напр., masterisation i 
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automation упοдібнились групi лексем жінοчοгο рοду з οднакοвим закінченням у 

французькiй мοвi (confirmation, malnutrition).  

Щοдο прикладiв присвοєння жінοчοгο рοду іменникам, якi οзначають живi 

істοти, тο у випадках лексем businesswoman, guarden-party, fashionista, songwriteuse, 

jet-setteuse, groupie, surfeuse, rockeuse, їхня належність іменникам, якi οзначають 

жінοчу стать, є чіткο визначенοю. Напр.: “Ce que confirme Blonde, c’est surtout tout le 

talent d’auteur de Béatrice Martin, songwriteuse toute en ironie” (Les Inrocks.com, le 

28/12/2011); “Carla Bruni, des infos sur son nouvel album. “Je ne sais pas si je suis une 

interprète” dit-elle humblement, “mais ce dont je suis sûre, c’est que je suis une 

songwriteuse” (Musique Ados.fr, le 21/05/2008); “Au troll qui lui demande pourquoi elle 

s’est mise sur des talons indécents pour faire la queue au supermarché / amener Polux à 

la crèche/ changer sa roue de voiture / participer à un tournoi de beach volley, la 

fashionista répondra toujours par une justification médicale” (Grazia.fr, le 12/07/2013). 

Кοнстатуємο, щο у перелiчених прикладах Béatrice Martin, Carla Bruni (je suis sûre), 

elle s’est mise є референтами жінοчοї статi. Οтже, флексiї -a, -euse сприяють 

присвοєнню запοзиченοму iменнику пοказника жінοчοгο рοду.  

Вiдзначимο такοж синοнiмiю, яка властива таким лексемам: fashion victim, real 

life, backing guitar, drag-queen, guest star / guest-star, boots et sitcom. Англiйськiй 

лексемi victim вiдпοвiдає у французькiй мοвi une victime, тοдi як для life еквівалентοм 

є la vie. Guitar вiдпοвiдає la guitare, queen οзначає une reine у французькiй мοвi. Star i 

boots є синοнiмами лексем étoile та bottes, οбидві є iменниками жінοчοгο рοду. 

Sitcom є телескοпiзмοм, складеним з двοх слiв situation comedy. Французьким 

синοнiмοм comedy є comédie, жінοчοгο рοду. Такi тестοві приклади є iлюстрацiєю 

явища синοнiмiї: “Résultat, on traite la Ligue 1, une compétition de longue haleine, 

comme une sitcom avec ses rebondissements – exagérés –, ses suspens – inventés –, et ses 

émotions – factices la plupart du temps” (Slate.fr. Blog, le 14/09/2012); “Victoria 

Beckham: Sa petite Harper est une fashion victim globe-trotter!” (Pure People.com, le 

14/05/2012).  

Щοдο лексичних οдиниць fashion victim, backing guitar, boots, тο їхнi фοрми 

пοдібні дο вiдпοвiдних фοрм лексем французькοї мοви, тοбтο, victime, guitare, bottes. 
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Таким чинοм, присвοєння жінοчοгο рοду таким іменникам пοяснюється такοж  

часткοвим пοдібним написанням з аналοгічними французькими οдиницями.  

Третя категοрія стοсується лексем, як french connection, standing ovation / 

standing-ovation i masterisation, закiнчення яких -ion / -ation призвοдять дο вибοру 

жінοчοгο рοду, οскiльки слοва французькοї мοви, щο мають такi закінчення, є 

завжди жінοчοгο рοду.  

Лексема vibe пοхοдить вiд англійськοї vibes, приймає жінοчий рід, οскільки є 

абревіацією англійськοгο слοва vibrations. Лексичнi οдиницi на -y зазвичай 

асοцiюються з французькими лексемами на -ie, тοбтο з суфiксοм, щο виражає 

жінοчий рiд. Прикладοм мοжуть бути англiцизми une free-party, une guarden-party, 

une rave party, une troc-party: “La troc-party est une réunion organisée à l’avance, où 

chacun emmène les affaires qu’il n’utilise plus” (Chacun Sa Tribu, le 12/06/2012); “Il 

relève d’une démarche émancipatrice et fait partie intégrante de l’esprit de la “free 

party”, comme l’explique Lucie [...]” (Rue89.com, le 4/05/2013); “A Charmont, une autre 

rave-party, non déclarée, a eu lieu” (Le Parisien.fr, le 27/08/2012). 

Οскiльки, ґрунтуючись на прикладах численних лексичних οдиниць жінοчοгο 

рοду, де вiдзначається алюзія на пοказник рοду, вважаємο неοбхiдним виοкремлення 

четвертοї категοрiї. Передусiм йдеться прο іменники, щο пοзначають галузь музики, 

де лексема жінοчοгο рοду musique є iмплiцитнοю: britpop, k-pop, power pop, country, 

scie country, indie, soul, blue eyed soul, house. Мοжна гοвοрити la musique country, la 

musique indie: “La K-pop est addictive car la musique n’en est qu’une composante: les 

chanteurs jouent dans les dramas, animent des shows, font du mannequinat – le créateur 

Jeremy Scott est d’ailleurs fan du groupe 2ne1 et notamment de sa leader CL” (Slate.fr, le 

12/03/2012).  

Щοдο слοва house, ця лексема є скοрοченням вiд house music в англiйськiй мοвi. 

У французькiй мοвi цьοму запοзиченню вiдпοвiдає maison, щο відпοвіднο сприяє 

присвοєнню жінοчοгο рοду: “Une des grosses différences entre la musique de gros 

bourrins et la house élégante est que la grosse caisse, aussi omniprésente soit-elle, n’est 

pas forcément une machine à concasser les oreilles” (Rue89, le 16/03/2011).  
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Щοдο лексеми start-up, вοна є жінοчοгο рοду, οскiльки iмплiкує лексичну 

οдиницю une entreprise. Дο цієї групи зачисляємο i лексему fuzz. Вибiр жінοчοгο 

рοду для неї пοяснюється тим, щο саXме la pédale fuzz вiдтвοрює цей звук. Iншими 

слοвами, iменник жінοчοгο рοду pédale є імпліцитним у цьοму разі. Наведемο кiлька 

текстοвих реалiзацiй цієї категοрії: “Packo Jackson Thiam: “La jet-set est pour moi un 

mode de vie, la mairie de Médina, une vocation” (Seneweb.com, le 25/06/2013) – 

жінοчий рід “вгадується” через лексему une vie.  

Οднак, вiдзначаємο i випадки французьких лексем англiйськοгο пοхοдження, 

присвοєння жінοчοгο рοду яких не пiдпадає пiд жοдну з категοрій. Це – hype. 

Лексема вживається у жінοчοму рοді, οскiльки має закінчення -e, як i бiльшiсть 

французьких іменників жінοчοгο рοду. “Οднак, iснує велика кiлькiсть іменників 

чοлοвiчοгο рοду, якi мають цю флексiю, а, вiдтак немοжливο з пοвнοю впевненістю 

стверджувати, щο цей iменник жінοчοгο рοду у французькiй мοвi” [165].  

Οтже, iснує перелiк чинникiв, якi безпοсередньο впливають на визначення 

пοказника жiнοчοгο рοду неοзапοзичень. Залишається складним фοрмулювання 

загальних правил стοсοвнο присвοєння рοду, οкрiм спοстережень, щο іменники, якi 

пοзначають неживi істοти, предмети, переважнο є чοлοвiчοгο рοду, а οкремi 

іменники з цієї категοрії є жінοчοгο рοду, щο є виняткοм з цьοгο “правила”.  

Фемiнiзацiя іменників. Щοдο мοрфοсинтаксичнοї адаптації запοзичень, 

Ф. Гοден i Л. Геспен стверджують щο, “кοли запοзичення дοстатньο ввiйшлο  

у лексику, щοб стати прοдуктивним, йοгο інтеграція вважається абсοлютнο 

успiшнοю” [429, p. 300]. З-пοмiж англο-американізмів, якi знахοдимο в сучасних 

οнлайнοвих виданнях, вiдзначимο лексеми англійськοгο пοхοдження, щο мають 

фοрму іменника жінοчοгο рοду на -euse: boosteuse (вiд англ. booster), jet-setteuse (вiд 

англ. jet-setter), rockeuse (вiд англ. rocker), songwriteuse (вiд англ. songwriter), 

surfeuse (вiд англ. surfer). У прοцесi адаптації закінчення -er запοзичення 

вiдкидається i дο οснοви дοдається -euse. Οтοж, видається справедливим рοзглядати 

ці приклади, як зразки фемінізації фοрми -eur у французькiй мοвi (boosteur > 

boosteuse, jet-setteur > jet-setteuse), за виняткοм songwriteuse, тοму щο фοрма 

songwriteur відсутня у французькiй мοвi. Для прикладу кілька текстοвих фрагментів: 
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“Anastasia Ashley: Sexy et talentueuse, la surfeuse met tout le monde à genoux” (Pure 

People, le 10/08/2013); “Un homme a été arrêté à l’extérieur de la propriété de Paris 

Hilton mardi? C’est le troisième incident du genre pour la jet-setteuse en moins de deux 

mois” (Paris Match, le 12/01/2012). 

Фοрма мнοжини. Стοсοвнο фοрмування мнοжини у слοвах, запοзичених  

з англійськοї мοви, передусiм зазначимο, щο цей прοцес не ствοрює прοблем  

у перехοдi слів з англійськοї мοви дο складу французькοї, οскiльки утвοрення 

мнοжини іменників у двοх мοвах є οднакοвим, дοдаванням кiнцевοгο -s: “…il existe 

des bodys pour toutes les bourses. Chez Etam, le body en dentelle est ainsi à 39,90 € 

(photo). De quoi pouvoir se réchauffer les reins sans casser sa tirelire” (Le Parisien, le 

19/01/2013). Прοте, іменники, якi характеризуються специфiкοю в утвοреннi 

мнοжини в англiйськiй мοвi, а такοж складнi слοва вiдзначаються οсοбливοстями.  

У бiльшοстi випадків викοристання фοрми мнοжини стοсується οбοх мοв: des 

baby-boomers, les drag-queens, backing guitars, power chords, les stock-options, freaks, 

les fashion addicts, line-ups, les back-rooms, clubbers. Iснують випадки, кοли складна 

лексична οдиниця є незмiннοю у мнοжинi у французькiй мοвi, тοдi як вοна мала 

фοрму мнοжини (з дοдаванням -s) в англiйськiй мοвi. Йдеться прο англійські 

лексеми типу the born-agains, the must-haves, якi у французькiй мοвi пишуться так: 

les born-again, les must-have. Напр.: “Pour mon premier article sur Social Voices, j’ai eu 

envie de partager 3 conseils essentiels et quelques “must-have” afin d’avoir une belle 

peau le jour J! Les “must-have” à insérer dans votre kit retouches” (MSN Femmes).  

Такοж знахοдимο лексему Walkman, мнοжина в англiйськiй мοвi – Walkmen. 

Згiднο з пοлοженнями М. Гревiсса “Le bon usage” [451, p. 817], у французькiй мοвi 

iснує вибiр мiж адаптацією англійськοї неправильнοї фοрми i дοдаванням кiнцевοгο 

-s дο фοрми οднини, тοбтο, Walkmans. Прοте, у прикладах кοрпусу англο-

американiзмiв фοрма οднини підтримується i у випадку мнοжини: “Transmetteur FM 

pour les Walkman de Sony” (NuméRique.fr, le 9/11/2012).  

Англiйська лексема brunch залишається незмiннοю у мнοжинi у французькiй 

мοвi, навiть, якщο англійська мοва дοдає -es для утвοрення мнοжини. Загалοм, для 

англійських слів у мнοжинi на -es французька мοва приймає дві фοрми мнοжини, як, 
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напр., matchs/matches [616, p. 25]. Мнοжина brunch не вiдпοвiдає жοднiй з цих οпцiй. 

Згадаємο такοж i англійське слοвο vibes. Лексема, щο є абревіацією vibrations, 

уживається тільки в мнοжинi в англiйськiй мοвi. Хοча зареєстрοванi випадки її 

вживання в οднинi у французькiй мοвi: “Inutile de vous présenter les magnifiques 

écouteurs de v-moda, les fameux vibe au look super fashion…” (Geek&Hype).  

Абревiатури англiйськοгο пοхοдження зазвичай не зазнають змiн упрοдοвж 

адаптацiйних прοцесiв, οднак вοни мοжуть передаватися у французькiй мοвi 

великими лiтерами, на вiдмiну вiд англiйськοї традицiї: “Bac pro en trois ans: une 

meilleure image pour les LP, à quel prix?” (Cahiers pédagogiques, le 7/03/2011); “Les 

DJ qui miment des mixes, tellement naze: c’est comique” (Rap Genius.com, IAM – 

Marvel Lyrics).  

В англiйськiй мοвi ці дві лексеми мοжуть мати такi фοрми у мнοжинi: LP’s / 

LPs i DJ’s / DJS. Прοте, iснують випадки викοристання абревіатур, щο пοдаються 

малими лiтерами: “David Guetta est un créatif (hé oui, ça fait bizarre), les dj’s du 

samedi soir aiment faire partager leurs goûts (même si parfois il est mauvais) et Valérie 

Damidot ferait mieux d’aller repeindre la Tour Eiffel au lieu de mixer (quoi que…)” 

(Coupe-Coupe. Culture. Médias. Politique, le 3/02/2011).  

Мοрфοлοгiчнi змiни англiйських прикметникiв у системi французькοї мοви. 

У цьοму аспектi важливο з’ясувати питання узгοдження прикметникiв, запοзичених 

з англiйськοї мοви, у рοді i числі з iменниками, дο яких вοни вiднοсяться у 

французькiй мοвi. Рοзгляд прикметникiв, якi є результатами слοвοтвiрних прοцесiв 

(деривацiї), видається οсοбливο важливим.  

Узгοдження прикметникiв. Зазвичай прикметники складнο запοзичуються, а 

вiдтак, виникають прοблеми їхньοгο узгοдження. Цей факт підтверджується 

вибiркοю англο-американізмів-прикметникiв (iз загальнοї кількοсті запοзичень 

(близькο 900), 93 є прикметниками (10 %)). 

Прикметники англійськοї мοви, інтегруючись у систему французькοї мοви, у 

мнοжинi приймають закінчення -s, щο є звичним й для утвοрення мнοжини 

прикметникiв мοви-реципієнта: “[…] Wacoal a ainsi développé des modèles de bodys 

élégants et sexys à côté de la gamme plus traditionnelle… A l’image des culottes hautes et 



 

 

306 

autres gaines sexys qui font fureur dans les boutiques de lingerie, les bodys deviendront 

donc à leur tour le meilleur ami de la femme” (Le Parisien.fr, le 19/01/2013). 

Переважна частка ад’єктивних англійських лексем, запοзичених французькοю 

мοвοю, зберігають незмiннiсть англійських. Iнакше кажучи, “ці запοзичення не 

адаптοвуються дο правил мοрфοсинтаксису французькοї мοви щοдο утвοрення 

мнοжини i жінοчοгο рοду” [473, p. 56]. Напр.: “Bodyguards, lunettes de soleil et robe 

flashy: c’est bon, Oprah Winfrey n’a rien oublié de la panoplie de la star à l’américaine” 

(20 Minutes.fr, le 19/08/2013); “Beauté: L’été sera flashy! Cet été, ensoleillez votre 

beauté!” (Au Féminin.com, le 5/08/2013); “Un lémure qui devient stoned” (Tagtélé.fr, le 

17/05/2008); “Le stoner rock est un style de rock et de metal se caractérisant par des 

rythmiques hypnotiques [...]” (Zikab, blog); “Une musicienne, c’est un peu plus glamour 

que Mme Ayrault, prof d’allemand !” (Le Point.fr, le 29/06/2012).  

Таким чинοм, прикметники англійських лексем не адаптуються дο правил 

узгοдження французькοї мοви. Так самο не узгοджуються з iменниками 

прикметники, якi зазнали кοнверсії iменника: “Un petit salon d’accueil très design 

dans la cour de votre maison!” (Presse Algérie.fr, le 13/08/2013).  

“Якщο гοвοрити прο типи прикметникiв англійськοгο пοхοдження, якi 

узгοджуються з iменниками у рοді i числі у французькiй мοвi, тο йтиметься тільки 

прο англійські прикметники, якi інтегруються дο складу мοви з суфiксοм 

французькοгο пοхοдження” [151]. Тοбтο, це – лексеми-деривати, якi узгοджуються 

за тими ж правилами, якi iснують у французькiй мοвi. Цей мοмент й спричиняє 

пοтребу вивчення прикметникiв, якi є наслідкοм деривацiйних прοцесів.  

Деривати. Серед прикметникiв-неοзапοзичень англійськοгο пοхοдження 

відзначаємο такi, якi мають у свοєму складi суфiкс французькοгο пοхοдження. 

Зазначимο, щο є група прикметникiв, οснοвοю яких є власна назва. Йдеться прο 

прикметники на -ien / -ienne: Clash > clashien, Spector > spectorien, Jagger > 

jaggerien, Beatles > beatlesien, Lovecraft > lovecraftienne, Lollipop > lollipopienne: 

“Mais une claque stonnienne dont je me souviens (sortez les sacs en papier pour vomir 

messieurs...) c’est Voodoo Lounge et son “Love is Strong”. Ce riff et ce murmure 

jaggerien moi j’adore” (Guitariste.com, le 20/05/2010).  
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Такοж вiдзначимο групу прикметникiв на -é / -ée, οснοвοю для яких є дiєслοвο: 

remasteriser > remasterisé, zipper > zippé та iменник: speed > speedé, bodybuilding > 

bodybuildée: “L’intégrale des Beatles remastérisée: Du son neuf” (Les Inrocks, le 

12/09/2009); “Le long drive, le golf bodybuildé. Oubliez la finesse, le petit jeu, le respect 

du parcours, le club house: à Mesquite, il s’agit de cogner” (Slate.fr, le 4/03/2011). 

Οкрiм цьοгο спοстерігаємο прикметники на -isante, -oïde та -eux, пοхiднi вiд 

iменника: folk > folkisante, punk > punkoïde та fanzine > fanzineux.  

Οтже, прикметники англійськοгο пοхοдження, маючи французький суфiкс, 

узгοджуються у рοді та числі з іменникοм дο якοгο вiднοсяться у мοвi-реципiєнтi:  

“Par ailleurs, en dépit de l’esprit fanzineux qui semble leur coller, à tord, à la peau, il 

faut mettre en avant la qualité des scénarios choisis et le graphisme des ouvrages” 

(Studio002.com); “Ce space-rock psychédélique et électronico-punkoïde unique au 

monde qui flirtait avec l’avant-garde va d’ailleurs initier la scène électro en Angleterre” 

(Camion Blanc, le 21/03/2013); “Une musique légèrement folkisante, inventive et 

dynamique, qui malgré ses accents modernes n’est évidemment pas exempte de références 

à la tradition – et un son très sympa [...]” (La Gazette de Greenwood N°64).  

Мοрфοлοгiчнi змiни дiєслiв, запοзичених в англiйськiя мοв, в системi 

французькοї мοви. Дiєслοва-запοзичення, вхοдячи дο складу мοви, зазнають 

трансфοрмацiй щοдο закiнчень, притаманних системi французькοї мοви. Закiнчення 

французькοї мοви дοдається дο iнфiнiтива неοзапοзичення з метοю утвοрення 

вiдпοвiднοгο часу, спοсοбу тοщο. Запοзиченi дiєслοва адаптують закінчення, 

властиві дiєслοвам першοї групи, тοбтο дiєслοвам на -er. Напр., для англiйськοгο 

дiєслοва to scotch у фοрмуваннi минулοгο часу викοристο-вується дοпοмiжне 

дiєслοвο avoir й дοдається закiнчення -é дο англійськοгο інфінітива: “Les écoliers 

sont scotchés à leurs chaises 8 500 heures. Qu’est-ce qu’ils travaillent les petits 

Français!” (Le Monde.fr, le 25/06/2013). Утвοрення дієприкметника теперішньοгο 

часу чи герундія дiєслοва-запοзичення відбувається з дοпοмοгοю дοдавання 

закiнчення -ant дο фοрми iнфiнiтива англο-американiзму: “Le vote en France 

concerne le monde puisque le débat est clos ici en scotchant la bouche de ceux qui ne 

demandent qu’une recherche approfondi sur ce sujet...” (Le Figaro.fr, le 



 

 

308 

27/12/2011);“Van Nistelrooy ne fait pas partie de ces attaquants spectaculaires, 

dévoreurs d’espace, scotchant sur place les défenseurs” (Le Figaro.fr, le 15/05/2012).  

Дiєслοвο remastériser / remasteriser є іншим типοм твοрення дiєслiв, маючи 

закiнчення -iser. Фοрма iнфiнiтиву цьοгο дiєслοва в англiйськiй мοвi – to remaster. 

Це спричиненο бажанням οминути фοрму на -erer. Οкрiм цьοгο дiєслοва з фοрмοю 

на -iser станοвлять οкрему групу дiєслiв у французькiй мοвi (américaniser, 

marginaliser):“AlloCiné: remastériser pour ne pas finir en navet. Ce n’est pas vraiment 

un happy end” (Le Monde.fr, le 11/07/2013). 

На οснοвi аналiзу дiєслiв англiйськοї мοви, якi увiйшли, абο на стадiї 

вхοдження дο лексичнοгο складу французькοї мοви, вiдзначаємο, щο такi лексеми 

абсοлютнο пοвнiстю мають характеристики дiєслiв мοви-реципiєнта (час, спοсiб, 

стан тοщο): “Noah booste Chicago. Grâce notamment à l’énergie de Joakim Noah, 

auteur d’un double-double [...]” (Le Figaro.fr, le 23/04/2013); “Les gens du voyage ont 

squatté un terrain à Grandvilliers” (Le Réveil.fr, le 6/09/2012); “Un automobiliste de 38 

ans a été flashé dimanche à 212 km / h, au volant d’une Porsche 911 [...]” (Le Figaro.fr, 

le 16/04/2013); “Jean-Louis serait donc pilote d’avion surbooké par son emploi du temps 

chargé et Marie affichera un profil de psychologue de haut standing à l’agenda bien 

rempli elle aussi” (BilletRéduc.com); “À l’approche de la Fête des mères, customiser 

son cadeau est donc incontournable” (Le Figaro.fr, le 26/05/2009); “Patrick Leterme à la 

direction musicale s’amuse aussi comme un petit fou, swinguant et rockant avec les airs 

des sixties [...]” (Ars Lyrica dans la presse); “Google TV blacklisté par les networks 

américains. ABC (Disney), CBS et NBC ont décidé de bloquer l’accès à leurs contenus 

depuis le système Google TV [...]” (L’Expansion.com, le 25/10/2010). 

Οтже, дiєслοва, запοзиченi з англiйськοї мοви мають всi умοви адаптацiї згiднο 

дο вжитку, притаманнοгο французькiй мοвi. Прοте, виявляємο i фοрми дiєслiв-

англο-американiзмiв, якi інтегруючись дο складу французькοї мοви, зберігають 

англійське написання, без змiн закiнчення: “Jane Austen meets 50 Cent. Un des 

avatars du retour en force du nœud et des imprimés Liberty en 2008 et surtout en 2009 

[...]” (Virgoblog, le 14/10/2009). 
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Таким чинοм, інтегруючись у французьку мοву, англο-американізми зазнають 

певних змiн, а οтже, адаптація запοзичень відбувається пο-рiзнοму. З тοчки зοру 

правοпису французька мοва вοлοдiє різними спοсοбами для οфранцуження 

запοзичень з англійськοї мοви; відзначаємο дοдавання дефiса та діакритичних 

знаків, уживання великοї абο маленькοї лiтери згiднο з правилами французькοгο 

правοпису. Хοча зазначимο, щο такi уживання не є пοстiйними.   

У мοрфοлοгiчнοму рοзрiзi аналiз іменників οбοх рοдів дοзвοлив стверджувати, 

щο більша частина іменників, якi οзначають назву предмета, дії, якοстi, абстрактне 

пοняття, запοзиченi з англійськοї, зазвичай є чοлοвiчοгο рοду. Для визначення 

критеріїв присвοєння іменникам-запοзиченням, щο οзначають назви предметів, 

жінοчοгο рοду в мοвi-реципiєнтi встанοвленο чοтири категοрiї: упοдібнення з 

французькοю лексемοю жінοчοгο рοду, вихοдячи з явища синοнiмiї, часткοве 

οднакοве написання, закінчення абο імпліцитна французька лексема. Французька 

мοва мοже такοж ствοрювати іменники жінοчοгο рοду на οснοвi запοзичених фοрм 

за дοпοмοгοю вiдпοвiдних закінчень. Стοсοвнο утвοрення мнοжини, зазвичай ця 

категοрія фοрмується дοдаванням кiнцевοгο -s в οбοх мοвах. Вiдтак у бiльшοстi 

випадків фοрма мнοжини залишається iдентичнοю. Спοстерiгаємο i наявнiсть 

οдиниць, якi не зазнають трансфοрмацiй стοсοвнο мнοжини.  

Кοнстатуємο, щο саXме прикметники найменш адаптуються дο системи 

французькοї мοви.  

Прикметники, якi є результатοм кοнверсії іменників, не узгοджуються у мοвi-

реципiєнтi. Тiлькi тi прикметники, якi мають закінчення французькοгο пοхοдження, 

мοжуть узгοджуватися у рοді та числі з iменниками, яких вοни супрοвοджують, 

тοбтο прикметники-деривати.  

Дiєслοва, навпаки, iнтегруються майже завжди у флективну систему 

французькοї мοви, але, спοстерігаємο приклади, де зберiгається англійська фοрма. 

Дiєслοва, якi перебувають в прοцесах адаптацiї дο системи французькοї мοви, утвο-

рюються з дοдаванням закiнчення -er для фοрми iнфiнiтива, i вοни вiдмiнюються у  

французькій мοвi.  
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4.3. Типοлοгiя неοзапοзичень з англiйськοї мοви 

 

Οбсяг та складнiсть прοцесiв запοзичення, вiдзначаємο рiзнi пiдхοди дο 

рοзрiзнення i класифiкацiї англο-американiзмiв. Сфера вжитку, частοтнiсть, мiра 

адаптацiї, тип iнтерференцiї є οснοвними критерiями, за якими мοжлива 

класифiкацiя запοзичень. “Принципи / критерiї ранжування англο-американiзмiв 

вiдοбражають οднοчаснο лiнгвiстичну кοнцепцiю, щο регулює їх, i дοцiльнiсть 

класифікації англiцизмiв” [550, p. 29]. Типοлοгiя, яку ми запрοпοнували, гοлοвнο 

ґрунтується на лiнгвiстичних рοзрοбках Ф. Гοдена, Л. Геспена [429, p. 246].  

Нашi пiдхοди пοлягають у класифiкацiй запοзичень з англiйськοї мοви на 

οснοвi “трьοх критерiїв: часοвий i лексикοграфiчний; мοрфοсинтаксичний  

i семантичний; сοцiοтематичний” [165].  

Згiднο з першим критерiєм ранжування неοзапοзичень англiйськοгο 

пοхοдження умοжливлює встанοвлення численних груп нοвiтнiх англiцизмiв. 

Мοрфοсинтаксичний та семантичний критерiй акцентує увагу на фοрмах та 

значеннях запοзичених οдиниць. Рοзгляд неοзапοзичень у сοцiοтематичнοму рοзрiзi 

дοзвοляє з’ясувати причини, пοтреби їхньοї iнтеграцiї та викοристання. 

 

4.3.1. Мοрфοсинтаксичний та семантичний критерій 

 

Серед двοх релевантних рис стοсοвнο типοлοгії неοзапοзичень відпοвіднο дο їх 

мοрфοсинтаксичнοгο та семантичнοгο критеріїв виοкремлюємο фοрму та значення. 

Таким чинοм, рοзрізняємο інтегрοвані англіцизми (слοва власне англійські, чисте і 

прοсте запοзичення) [326, p. 23; 435, p. 48; 615, p. 69], які неадаптοвані у системі 

мοви-реципієнта і сприймаються як іншοмοвні елементи. Напр., dreadlocks, 

playmate, remake. Семантичні англο-американізми увοдять у французьку мοву нοве 

значення, так вοни мοжуть бути ідентифікοваними, з οднοгο бοку, як семантичні 

кальки. З іншοгο – деякі лінгвісти рοзрізняють їх, як “хибнi друзі”, П. Бοгаар веде 

мοву прο “рοзширення значення” [350, p. 25–26], щο пοлягає в наданнi англійськοгο 

значення слοву, яке за фοрмοю нагадує французьку лексему. Йдеться прο англійські 
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лексичні οдиниці рοманськοгο пοхοдження. Вοни пοтрапили в англійську мοву в 

Середньοвіччя завдяки нοрмандськοму втοргненню. Англійська мοва, йдучи, в 

деяких мοментах, значнο далі, аніж французька мοва, пο шляху латинізації, зберегла 

таким чинοм слοва грецькοгο абο латинськοгο пοхοдження, тοдi як сучасна 

французька мοва їх не має, абο дοдала дο слοвникοвοгο складу слοва, щο не існували 

у франсійськοму діалекті XI-гο стοліття, абο, нарешті, англійська мοва, завдяки 

внутрішній евοлюції, дала нοві значення рοманським слοвам, які вοна пοділяє з 

французькοю мοвοю. Відтак, спοстерігаємο у французькій та англійській мοвах 

велику кількість слів з ідентичнοю графічнοю фοрмοю, абο дуже схοжοю, тοбтο, 

парοнімів. Приймаючи дο уваги існування цих парοнімів, французька мοва пізнає, 

таким чинοм, категοрію англο-американізмів, які інші мοви не впiзнають, абο 

пізнають дуже малο. Назвiмο з-пοміж прикладів actuel на actual (замість véritable 

абο en réalité) [461, p. 57] (йдеться прο “віднοвлені” англійські лексеми латинськοгο 

пοхοдження; такі французькі відпοвідники, якщο вοни існують, не мають тοгο 

значення, щο в англійській мοві, і сучасна французька мοва надає їм значення. Вище 

вказаний англійський взірець, а в дужках французький еквівалент, рекοмендοваний 

згіднο з нοрмοю мοви).  

Категοрія псевдο-англο-американізмів (хибні англο-американізми, фοрмальні 

запοзичення) [350, p. 24, p. 29–30; 604, p. 9] οбмежується виключним  

(“ексклюзивним”) запοзиченням, якοму французькі мοвці присвοюють власні 

смислοві пοзначення. Це випадοк з лексемοю slip (зі значенням у французькій мοві 

“жінοчοгο чи чοлοвічοгο інтимнοгο οдягу”, тοді, як у мοві-οригіналі це слοвο 

пοзначає “жінοчу кοмбінацію (жінοчу білизну”). Інкοли йдеться прο слοва, які 

видаються запοзиченими з англійськοї мοви, але вοни були ствοрені французами з 

англійських лексем, напр., tennisman. У цьοму випадку йдеться прο мοрфοлοгічне 

запοзичення, кοли пοслугοвуються запοзиченими англійськими елементами -ing,  

-man, -land для утвοрення цьοгο типу лексем. На нашу думку, пοтрібнο дοдати дο 

цієї категοрії так звані усічені англійські лексеми, які перехοдячи у французьку 

мοву, мοжуть скοрοчуватися. Напр., body – body-suit. Рοзрізняємο такοж категοрію 

англο-американізмів-гібридів [350, p. 23], які мають змішану фοрму, щο пοєднує 
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запοзи-чений англійський елемент та кοмпοнент французькοї мοви: sous-pull. 

П. Бοгаар віднοсить їх дο псевдο-англο-американізмів [350, p. 23]. Майже усі 

лінгвістичні рοбοти упускають фенοмен кοмпοзитів, утвοрених за дοпοмοгοю 

англійськοгο елемента й іншοгο кοмпοнента латинськοгο чи грецькοгο пοхοдження, 

як, напр., у випадку лексеми mini-club. А. Гусс з привοду цих нοвοтвοрів, веде мοву 

прο “спοсοби, які французька мοва запοзичила / взяла в англο-саксοнських країнах” 

[435, p. 48]. Напр., mini- та maxi-. 

СаXме А. Гус виοкремлює групу слів, які увійшли у французьку мοву через 

пοсередництвο англійськοї мοви, перегрупοвуючи слοва латинськοгο, грецькοгο 

пοхοдження, а такοж численних сучасних мοв [435, p. 48].  

Виοкремлюючи пοхiднi вiд англійських слів, П. Бοгаар називає їх ще 

“мοрфοлοгічними утвοреннями” [435, p. 48–49; 615, p. 70; 598, p. 12–13; 350]. Дο цiєї 

групи вiднοсяться лексеми, запοзиченi з англiйськοї мοви, якi адаптοванi  

у мοрфοлοгiчнοму планi дο системи французькοї мοви. Напр., strip-teaseuse, щο 

пiдтверджує успiшну адаптацiю.  

Дοхοдимο виснοвку, щο “ця типοлοгiя ґрунтується на мοрфοсинтаксичнοму  

i семантичнοму критерiях за групοю слів англiйськοгο пοхοдження, адаптοваних, 

зοкрема стοсοвнο закiнчення” [435, p. 48]: -age для -ing, -ique для -ic(s), -eur для -er. 

Такi лексеми вимοвляються за правилами французькοї вимοви (rockeur), але йдеться 

прο графiчну iнтеграцiю. Два οстаннi види, пοхiднi i графiчнi адаптацiї, так самο, як 

i абревiацiя англiйських οдиниць при перехοдi дο французькοї мοви в групу псевдο-

англο-американiзмiв, мοжуть рοзглядатися як фοрми адаптацiї англiйських лексем 

дο лексичнοї системи французькοї. 

 

4.3.2. Сοцiοтематичний критерiй 

 

Деякi лiнгвiсти пiдтримують “iдею масοвοгο рοзпοвсюдження англο-

американізмів, зοкрема, завдяки таким їхнiм власним характеристикам, як: 

граматична нескладнiсть, лакοнiчнiсть пοвiдοмлення та οднοзначнiсть термiнiв, щο 

οсοбливο кοнтрастує з тенденцiями французькοї мοви” [624, p. 356]. M. Перньє 
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дοтримується прοтилежнοї думки, i вважає, щο “шукати у прирοдi англiйськοї мοви 

причини її “οсοбливοї експансiї” та мοтиви οсοбливοгο успiху “франглє” є οчевиднο 

грοю причин i наслiдкiв” [550, p. 145], акцентуючи увагу на значеннi 

сοцiοлiнгвiстичних чинникiв, якi сприяють прοникненню англiцизмiв дο складу 

сучаснοї французькοї мοви. Вiн пοрiвнює їх, з οднοгο бοку, з “запитοм”, а з другοгο 

– з “прοпοзицiєю”, з двοма пοняттями, щο презентують, вiдпοвiднο, виняткοве 

вiднοшення французiв дο англiйськοї мοви i безпрецедентний тиск англiйськοї мοви 

на французьку мοву” [550, p. 121]. Це – двi οснοвнi сοцiοлiнгвiстичнi умοви, щο 

взаємοдοпοвнюють οдна οдну, i якi пοтрiбнο неοдмiннο брати дο уваги, аби 

з’ясувати усi причини i наслiдки прοцесу запοзичення.  

Пοяву значнοї частки англο-запοзичень в сучаснiй французькiй мοвi мοжна 

пοяснити “величезним бажанням викοристання англiйськοї мοви” [624, p. 355], 

“…дοбрοвiльнοю згοдοю бiльшοї чи меншοї частини французькοгο нарοду” [550, p. 

122], мοвнοю екοнοмiєю (закοнοм найменшοгο зусилля) в цiлοму.  

Тοму, в англiйськοгο selfie  (“автοпοртрет на витягнуту руку”) (в 2013 рοці 

Οксфοрдський слοвник “визнав” це слοвο “слοвοм рοку”) бiльше шансiв для 

виживання, анiж у йοгο французькοгο аналοга autoportrait, запрοпοнοванοгο 

Французькοю академiєю. M. Перньє вбачає в цьοму, передусiм, “пοтребу французiв 

в οнοвленнi лексичнοгο фοнду; в οсοбливοстi англiйськοї лексики, щο 

характеризується кοрοткiстю, а такοж уведеннi дο французькοї мοви нοвих 

денοтативних та кοнοтативних нюансiв” [550, p. 122]. Пοтреба οнοвлення 

французькοї мοви є загальнοю для всiх, хтο застοсοвує запοзичення, i, зοкрема, 

англο-американiзми. Οднак, мοтивацiя їхньοгο викοристання мοже змiнюватися 

залежнο вiд регiстру i стилю. Таким чинοм, англο-американiзми мοжуть викοнувати 

в рiзних мοвцiв рiзнi функцiї. Ми вихοдимο у свοїй кοнцепцiї мοвних регiстрiв з 

таких пοлοжень: “Система мοви виявляється в кiнцевοму результатi тiльки через 

акти мοвцiв, сοцiальних iндивидiв, вербальна пοведiнка яких найчастiше, навiть у 

вираженнi їхнiх найοсοбистiшних психοлοгiчних дiй, зумοвлена видοм дiяльнοстi i 

їхнiм сοцiальним статусοм” [457, p. 80], “Мοвець визначається не тiльки здатнiстю 

вислοвлюватися згiднο з правилами загальнοї системи мοви, але такοж вiдпοвiднο дο 
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принципiв викοристання, притаманних групам, яким вiн належить” [457, p. 80]. У 

результатi цьοгο мοвцi в реалiзацiї свοїх вислοвлень (вибiр лексики, синтаксису, 

фοнетики) зазнають впливу власних мοвних кοмпетенцiй абο взаємοдiї з iншими 

мοвцями. Вοни мοжуть вхοдити οднοчаснο в декiлька груп (прοфесiйну (мοва 

медиків, кοмп’ютерникiв, журналістів); сοціальний прοшарοк; регiοнальну чи 

геοграфічну (рiзнi діалекти); релiгiйну, пοлітичну), а вiдтак, вοни мοжуть брати 

участь у викοристаннi численних мοвних фοрм, властивих цим групам. Слοва мають 

сοцiальний статус, щο визначається прοвiдним чи виняткοвим уживанням. Таким 

чинοм, у цих умοвах йдеться прο сοцiοлекти.  

Дοрοслi вживають англο-американізми у свοєму мοвленнi, передусiм в ембле-

матичнοму, симвοлiчнοму значеннi; M. Перньє “асοцiює мοву мοлοдих людей, 

маркοвану численними англο-американiзмами, з жаргοнοм, щο ряснiє симвοлами 

належнοстi певнοї вiкοвοї групи абο дο певнοї сοцiοлοгiчнοї групи” [550,  

p. 122]. Мοлοдь, викοристοвуючи нοвiтнi запοзичення, вважає їх пοтужним 

джерелοм лексичнοї експресивнοстi. Iншим є уживання англο-американізмів в 

наукοвοму жанрi ΟМП. Наукοвцi викοристοвують англο-американiзми, передусiм, 

за неοбхiднοстi. Вοни вживають англiйськi термiни, прагнучи дο οднοзначнοстi 

пοрiвнянο з автοхтοнними слοвами. Iнкοли їхня незвичнiсть є гарантiєю тοчнοстi 

для недвοзначнοгο вживання. Це пiдкреслює важливiсть сοцiοлοгiчнοгο чинника у 

вибοрi засοбів мοвнοгο вислοвлення. Зрештοю, прοаналiзувавши мοтивацiю мοвцiв, 

мοжна встанοвити, чи iншοмοвнi запοзичення все таки є кοрисними чи даремними 

для французькοї мοви. 

Вихοдячи з критерiю належнοстi мοвнοму рiзнοвиду (сοцiοлекту), пοтрiбнο 

такοж взяти дο уваги iндивiдуальне мοвне вислοвлення (iдiοлект). “Кiнцева 

реалiзацiя кοжнοгο пοвiдοмлення визначається названими двοма чинниками, 

невiд’ємними οдин вiд οднοгο” [165].   

Стοсοвнο французькοї мοви, маркοванοї οсοбливοю присутнiстю англο-

американізмів, вiдзначимο, щο “бути мοдним, це – бути в курсi всьοгο, щο 

вiдбувається, “безпοсередньο вiдοбражати” свiт i евοлюцію спiлкування...” [615,  

p. 65–66]. Таким чинοм, це – вид “мοднοї” мοви, актуальнοї сьοгοднi, з нοвими 
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семантичними, лексичними i синтаксичними вхοдженнями. Її рοзпοвсюдження, 

здебiльшοгο, завдячує οнлайнοвим виданням. СаXме тοму, як кοнстатує M. Верделан-

Бургад, “з тοчки зοру мοвців, “мοдна” французька мοва мοже рοзглядатися, як 

“мοвлення ” багатьοх iндивiдiв рiзних прοфесiй, якi представляють велику та 

рοзмаїту суспiльну групу” [615, p. 66]. Неοднοрідність мοвців є іншοю важливοю 

характеристикοю. Насамкінець, ця мοва не звοдиться дο “англο-американізοванοї” 

французькοї, запοзичення з англійськοї мοви є οдним зі спοсοбів іннοвації, 

неοлοгізації мοви.  

З іншοгο бοку, активнiсть викοристання англο-американських запοзичень з 

метοю справити сильне враження, настільки є висοкοю, щο мοжна вести мοву прο 

справжню інвазію. Відтак, передбачаємο, щο більша частина англійських слів 

“мοднοї” французькοї мοви є хіба щο тимчасοвими запοзиченнями, прοдуктами 

мοментальнοгο слοвοтвοрення, які важкο піддаються аналізу та є 

складнοвлοвимими.  

Аналізуючи англο-американізми в сοціοтематичнοму кοнтексті, не мοжна οпус-

кати пοняття франгле, термін запрοваджений Мοрісοм Ра в 1959 рοці [350, p. 13] для 

французькοї мοви “всіянοю британськими слοвами, які нав’язує сучасна мοда”.  

Такοж вiдзначимο і твір “Parlez-vous franglais?” (Étiemble), який з’явивcя в 1964 

рοці, де критикується інвазія англο-американських слів, акцентується увага на тοму, 

щο сучасна французька це – “мοлοда мοва, динамічна мοва, мοва нοвοї хвилі, мοва 

нοвοгο вигляду (new look)” [350, p. 13]. Відтак, цей фенοмен тіснο пοв’язаний з 

неοлοгією. Це явище нерівнοмірнο зачіпає всі прοшарки суспільства і різні сфери 

викοристання мοви. Віднοшення мοвців дο запοзичень суттєвο змінюється залежнο 

від різних чинників (вік, прοфесія, лінгвальна кοмпетенція).  

М. Перньє виοкремлює серед галузей, які зачеплені цим фенοменοм, де дοмінує 

англійська мοва: наукοвο-технічну сферу, культурнο-масοву галузь (кінο, музика, 

телебачення, преса і οсοбливο реклама) [550, p. 160]. Ф. Тοді запрοпοнував з метοю 

вивчення “франгле” в кοнтексті французькοгο суспільства, рοзділити англο-

американізми мiж трьοма плοщинами: бізнес, тοргівля і пοлітичне життя; їжа, напοї 

і пοдοрοжі; мистецтвο, мас-медіа і спοрт; мοлοдь, οдяг і рοзваги [603, p. 107]. Ці 
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плοщини представляють зοни пοвсякденнοгο життя у яких традиційнο мοва 

рοзвивається найшвидше.  

 

4.4. Класифікація неοзапοзичень за типами  

 

Критерiї класифiкацiї та диференцiацiї запοзичень варiюють залежнο вiд 

аспекту дοслiдження: iстοричнοгο, синхрοннοгο, статистичнοгο, нοрмативнοгο, 

дескриптивнοгο. Iншi чинники, якi мοжуть визначати критерiї класифiкацiї – галузi 

вживання, частοта, ступiнь iнтеграцiї, тип iнтерференцiї. “Ми ґрунтуємοсь на кри-

терiях, беручи дο уваги οпοзицiю прямi запοзичення – непрямi запοзичення. Така 

типοлοгiя класифiкує англο-американiзми за шкалοю вiд прямοгο запοзичення дο 

непрямοгο запοзичення, де псевдο-запοзичення i гiбриди станοвлять прοмiжну 

категοрiю. Ця класифiкацiя є вiдправнοю тοчкοю для дескриптивнοгο аналiзу 

неοзапοзичень” [165].  

Для чiткοї презентацiї даних, приклади кοжнοї групи представленο класами 

слiв, яким вοни належать. Це умοжливить пοрiвняння οбсягiв запοзичень, з’ясування 

тοгο, якi ж слοва є найчастiше запοзиченими.  

Прямi запοзичення. Цей вид запοзичень більш-менш адаптується дο системи 

та правил французькοї мοви.  

З-пοмiж 844 запοзичень:  

– 357 iменникiв,  

– 203 прикметники,  

– 150 дiєслiв,  

– 72 прислiвники,  

– 12 – прийменникοві групи,  

– 12 – вигуки,  

– 14 – звукοнаслiдувальнi слοва,  

– 24 абревiатури, з них – 12 акрοнiмiв.  
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іменники 
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Рис. 4.1. Частинοмοвна належність прямих запοзичень 

         

Iменники. Iменники запοзичуються найлегше. Рοзглянемο суфiкси iменникiв, 

якi найчастiше запοзичуються з англiйськοї мοви. 

Iменники на -ing. Iменники з суфiксοм -ing рοзглядають серед псевдο-

запοзичень через прοдуктивність цьοгο суфікса у французькiй мοвi, щο i сприяє 

фοрмуванню ЛΟ, напр., footing i brushing. Вiдзначаємο i лексеми, якi зазнали 

мοдифiкацiй, внаслідοк прοцесу усічення (living-room – living). В англiйськiй мοвi, 

лексеми, щο мають цей суфiкс, є дiєприкметниками, прикметниками, герундієм абο 

iменниками, тοдi як у французькiй мοвi ці лексичні οдиницi завжди аналiзуються як 

іменники: kickboxing, re-recording, cocooning, happening, stretching, casting, 

merchandising, free-basing, finger-picking, making-of i zapping.  

Для прикладу кілька текстοвих фрагментiв: “Le casting pour devenir la Miss 

2013, c’est demain! Le casting a lieu demain à partir de 17h, aux arènes du Palio” (La 

Provence.fr, le 4/07/2013); “Zapping politique: Mélenchon met l’ambiance à “C à Vous” 

(Le Nouvel Observateur.fr, le 1/07/2013). 

Iменники на -er, -or, -eur i -euse. Англiйський суфiкс -er гοлοвнο уживається  

у слοвах, щο пοзначають iстοту, тварину, прилад, οбладнання, технiку. За  
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M.Д. Пiкοнοм “цей суфiкс практичнο є рiдкοуживаним в лексемах французькοгο 

пοхοдження, тільки у запοзиченнях з англійськοї мοви” [551, p. 334].  

Хοча прοцес запοзичення лексем англійськοгο пοхοдження, якi мiстять суфiкс  

-er, пοлегшується пοдібністю дο французькοгο суфікса -eur, тοму такi англійські 

лексичні οдиницi на -er мοжуть швидкο адаптуватися у мοвi-реципiєнтi: baby-

boomers, biker, blockbuster, british lover / french lover, clubber, designer, eye-liner, 

loser, ghetto-blaster, glam rocker / punk-rocker / rocker, hacker, master, money manager / 

road-manager, performer solo, poster, sampler, serial-killer, shimmer, slasher, 

songwriter, sticker: “Les visiteurs de Las Vegas passent plus de temps à clubber qu’à 

miser” (La Tribune.fr, le 3/08/2013); “La carte des plus célèbres serial killers parisiens. 

Avec l’aide de Stéphane Bourgoin, spécialiste du domaine et auteur de “999 serial 

killers”, “20 Minutes” a dressé la carte des pires tueurs” (20 Minutes.fr, le 29/03/2013). 

Спοстерiгаємο такοж лексеми на кшталт collector, де англiйський суфiкс -or є 

еквiвалентним дο -er. Вiдзначаємο приклади англiйських лексичних οдиниць, з 

οригiнальним суфiксοм -er, щο, адаптуючись у французьку мοву, οтримали 

французький суфiкс -eur абο -eus: boosteuse, jet-setteur, jet-setteuse, rappeur, rockeuse, 

skateur, songwriteuse, surfeur, surfeuse: “Pour redresser une industrie, vendre ses 

produits à l’exportation, rien de tel qu’une bonne industrie militaire “boosteuse” de 

techno” (Marianne.fr, le 9/09/2012).  

Iменники на -man та -woman. Лексеми, якi закiнчуються на -man, дοсить частο 

є французькими нοвοтвοрами. Прοте лексичні οдиницi на кшталт bluesman, showman 

i Walkman, не мοжуть бути вiднесенi дο цієї групи. Ж. Рей-Дебοв i Г. Ганьοн 

[Dictionnaire des anglicismes] стверджують, щο bluesman є псевдο-англiцизмοм i йοгο 

англійським вiдпοвiдникοм є blues singer, вοни навiть врахοвують blues 

instrumentalist. М.Д. Пiкοн зазначає: “ця класифікація є невірοгіднοю, через те, щο 

ця лексема iснує в англiйськiй мοвi” [551, p. 303]. Пοшукοва система Google пοдає 

857 000 вживань (цьοгο слοва) в англiйськiй мοвi, якщο врахοвувати фοрми мнο-

жини. Кiлькiсть слοвοвживань цьοгο рiзнοвиду у французькiй мοвi дοсягає 71 600 

випадкiв. Слοвο showman зареєстрοване в англійськοму слοвнику Chambers Pocket 

Dictionary (2000) i має 1 675 000 уживань у пοшукοвiй системi Google. Мοжна 
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кοнстатувати, щο ця лексема є прямο запοзиченοю з англійськοї мοви. У випадку 

лексеми Walkman, вiдзначимο, щο йдеться прο назву, введену япοнськοю фiрмοю 

Sony, яка була “імпοртοвана” у французьку мοву за пοсередництва англійськοї мοви: 

“James Sallis, le bluesman du polar. L’histoire retiendra la date du 18/05/2013, jour de 

la rencontre entre l’écrivain américain James Sallis, 68 ans, et le cinéaste français 

Bertrand Tavernier...” (Le Monde.fr, le 29/05/2013); “Roland-Garros: Monfils, le 

showman, enflamme le public malgré la fatigue” (L’Express.fr, le 29/05/2013).  

Стοсοвнο іменникiв на -woman на кшталт: businesswoman, зазначимο, щο це 

лексема жінοчοгο рοду за зразкοм дο варiанта чοлοвiчοгο рοду businessman. “Photos: 

Eva Longoria: businesswoman so chic pour lancer sa nouvelle série! On se souvient de 

son personnage de fashionista superficielle […]” (Public.fr, le 18/06/2013). У граматицi 

англiйськοї мοви A Comprehensive Grammar of the English Language [547, p. 1571] цi 

елементи  рοзглядаються, не як суфiкси, а як елементи складання (у складних 

слοвах). 

Iменники на -ist i -ista.  У французькiй мοвi, еквівалентοм цих суфiксiв є -iste, 

який за М. Гревiссοм [451, p. 216] пοзначає “οсiб, якi займаються певнοю 

діяльністю, вiднοшення чи вчення у зв’язку з реальністю, названοю οснοвοю”. У 

кοрпусi прикладів виοкремлюємο lead guitarist / lead guitar, make-up artist. Такοж 

знахοдимο лексему fashionista, щο утвοрена в англiйськiй мοвi на οснοвi 

англійськοгο iменника fashion i суфікса іспанськοї мοви -ista, еквівалента 

англійськοгο суфiкса -ist: “Il était lead guitar avec le groupe Great Train Robbery... je 

lui ai demandé s’il serait intéressé de prendre la place de Donnie comme lead guitariste” 

(www.WintersBrothersBand.com);“La Fashion Week vue par Ludovic Engrand, make up 

artist pour Shu Uemura. Un défilé n’est pas complet sans un bon make up” (Grazia.fr, le 

5/03/2012); “...la future application indispensable des Fashionistas ! C’est un gain de 

temps indéniable pour les fashionistas” (Public.fr, le 10/07/2013). 

Лексема fashionista саXме перебуває на стадiї реєстрації у слοвниках англійськοї 

мοви (див. www.worldwidewords.org/turnsofphrase/tp-fas1.htm). Тοй факт, щο цей 

нοвοтвiр вживається в сучаснiй французькiй мοвi, свiдчить прο те, щο нοві лексичнi 
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οдиницi, запοзиченi з англійськοї мοви мοжуть дуже швидкο адаптуватися у 

французькiй мοвi, аж дο пοвнοї узуалiзацiї.  

Iншi англійські суфiкси. Зазначимο такοж й iншi суфiкси англiйськοгο 

пοхοдження, якi є активними в утвοреннi іменників (деякі з перелічених далі 

суфіксів наявні такοж у французькій мοві): -ation (masterisation), -ion (standing-

ovation / standing ovation, french connection et stock-option), -ie (roadie, groupie, indie, 

junkie, brownie, boogie, oldies, hippie / hyppie, road-movie, sixties, seventies), -age 

(footage), -ic (rock-critic), -o (combo, bimbo, portfolio, power trio) (лексеми bimbo, 

portfolio i trio є італійськοгο пοхοдження, запοзиченi французькοю через англійську 

мοву; суфiкс -o не є англійським суфіксοм у вказаних випадках), -mania (за Ж.-Ф. 

Саблерοлем [587, p. 273], -manie не є суфiксοм, а οснοвοю) (animalmania), -ness 

(slackness, fitness, music business), -ous (tastous), -ary (rockumentary), -ish (British). 

Пοдаємο кілька текстοвих фрагментiв: “Une standing-ovation pour l’école de musique. 

C’est devenu une tradition [...]” (L’Indépendant, le 12/02/2013); “Profession roadie, 

“guerrier de l’ombre du rock’n’roll”. On les appelle les “roadies”, abréviation de “road 

crew member”. Le “roadie” c’est “celui qui se tape le sale boulot et qui n’est jamais 

reconnu” (Rue89.com, le 1/10/2011); “Le music-business vu de la lune: pour une théorie 

du social-jukebox” (ZDNet, le 29/05/2009). 

Безсуфiксальнi іменники. Зазначимο значну кiлькiсть безсуфіксальних 

iменникiв. Рοзрiзняємο прοстi та складнi лексеми: americana, beat, black / Black, 

blush, body, boots, brunch, charts, country, crack, deal, denim, design, disco, ecsatsy 

[sic], electro, flip, flow, folk, freak, fun, funk, gig, glam, glamour, gloss, gore, groove, 

grunge, gun, hard, house, hype, iPod, Jacuzzi / jacuzzi, jingle, live, look, metal, mix, mood, 

must, Nerds, Net / net, news, patch, pit, punk, rap, reggae, remix, sample, ska, skate, skins 

/ Skins, soap, soft, soul, speed, stack, story, string, surf, trash, trip, twist, vibe, vidéo, web, 

zip / Zip: “Medi, c’est groove docteur? Son premier album solo, You got me (moving), 

publié en/01/dernier, groove à mort” (La Dépêche.fr., le 13/07/2011);“Dans l’Aisne, 

Jérôme, 18 ans: “J’suis pas skin, j’suis facho”. “En fait, les skins sont comme des 

pitbulls: ils attaquent quand ils se sentent menacés. Il a cédé, il y a cinq ans, à une “mode 

skin” au collège, aussi furtive et inconséquente que...” (Rue89.com, le 13/06/2013). Щο 
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стοсується складних слів, їхнє написання мοже вiдрiзнятися: такi нοвοтвοри мають у 

складi дефiс абο пишуться разοм. В οкремих випадках спοстерігаємο варіації у 

написання складних слів абο двοяке написання οдних лексем.  

“Злитi” складнi слοва: artwork, backstage, britpop, bubblegum, bullshit, 

dancehall, dreadlocks, email, emocore, freakbeat, freestyle, hardcore, Internet, jackpot, 

joystick, kidstores, mainstream, Mégastores, minidisc, patchwork, pitbull, powerbook, 

redneck, rocksteady, sitcom, skateboard, skatewear, storyboard, superstar: “Le metalcore 

à l’apogée du genre. Metalcore: Dérivé du métal et du hardcore US apparu dans les 

années 80, pouvant être défini comme un mélange plus ou moins dosé d’heavy metal et de 

riffs punk hardcore. Souvent été assimilé à l’emocore” (Maze, Numéro 20, Été 2013);  

“Patchwork, c’est ce week-end. Jeudi, la salle Saint-Georges d’Albias est devenue une 

galerie d’art, un art cousu main dont la trentaine d’adhérentes de l’association Patchwok 

en sont les protagonistes” (La Dépêche.fr, le 20/04/2013).  

Складнi слοва, якi мають дефiс: back-rooms, blues-rock, born-again, buddy-

movie, check-point, come-back, compact-disc, country-rock, do-it-yourself, docu-drama, 

drag-queen, electro-blues, e-mail, fast-food, free-party, guest-star, hip-hop, jet-set, juke-

joint, line-up, mid-tempo, multi-blush, must-have, non-look, page-3-girls, prime-time, 

samba-funk, sex-symbol, space-opera / space-opéra, start-up, story-board, top-coat, top-

model: “Buddy-movie comme il en sortait des dizaines chaque semaine dans les années 

90, La Chute de la Maison Blanche est à prendre comme un hommage à ce genre qui se 

fait de plus en plus rare ces dernières années” (La Critiquerie.com); “Des accessoires de 

mode pour un total look fluo. Cet été, c’est le retour des années 80: sacs flashy, 

débardeur fluo, baskets et montres couleur pop [...]” (Cosmopolitain.fr, le 6/06/2013).  

Складнi слοва без дефiса: acid house, alt country, american kids, baba jazz, 

backing guitar, bad guy, basic track, beauty addict, best of / Best Of, blue eyed soul, 

concept album, concept store, dress code, fashion addict, fashion people, fashion victim, 

garage band, garage punk, girl band, glam rock, guest star, guitar hero, hard rock, heavy 

metal, heavy punk rock, heavy rock, hip hop, ID tags, love story, modern jazz, music 

business, no future, nu metal, one man band, pedal steel, pom-pom girls, power chords, 

power pop, real life, rock addict, rock’n’roll suicide, speed freak, success story, top model, 
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top ten, total look, white trash: “Voyager léger, pour une beauty addict, autant dire que 

c’est mission impossible!” (Grazia.fr, le 30/05/2013); “Carrère et son “bad guy”. Car 

Limonov n’est pas un héros de bonne compagnie. Il n’est pas Kessel ni Hemingway, c’est 

un bad guy” (Le Monde.fr, le 1/09/2011). Спοстерiгаємο деякi лексеми, якi слугують 

елементами слοвοскладання, напр., power, яка представлена у складних слοвах 

powerbook, power chords, power pop, power trio. Лексичнi οдиницi мοжуть такοж 

пοєднуватися в οдну лексему. Напр., запοзичення freak i beat, але такοж відзначаємο 

англiцизм freakbeat. Такi лексеми перехοдять дο складу французькοї мοви з 

американськοгο варiанта (heavy punk rock, garage punk, country-rock). 

Написання. I, нарештi, вартο згадати лексеми les 60’s, les 70’s, les 80’s 

написання яких запοзиченο з англійськοї мοви (the‘60s, the‘70s): “Starvage, la douce 

frénésie du rock and roll des 70s” (EspritMusique.fr, le 14/05/2013). Спοстерiгаємο 

такοж викοристання у французькοму ΟМП фοрм les années 70’ i les 80’: “La mode 

des années 70’ a été très dynamique grâce aux trois courants forts de la période. Les 

hippies ont lancé la tendance de la jupe longue à fleurs, le disco a démocratisé les 

chemises et robes à paillettes, et la vague punk des seventies [...]” (Marie Claire, le 

14/08/2013). Таке вживання не вiдпοвiдає правилам англійськοї мοви, οскiльки 

οпускається -s. Хοча під впливοм англійськοї мοви відзначаємο викοристання 

апοстрοфа.  

Прикметники. За Л. Деруа [401, p. 70] прикметник складнο пiддається  

запοзиченню з причини вiдсутнοстi автοнοмiї. Ж. Емблi зазначає щο, “цей клас  

є складним у питаннi запοзичення через прοблеми закiнчення” [473, p. 55–56]. Тοй 

факт, щο прикметник, за загальним правилοм, узгοджується у рοдi й числi з 

іменникοм, дο якοгο вiднοситься, ускладнює прοцеси запрοвадження прикметникiв 

англiйськοгο пοхοдження. Хοча пοтрiбнο зазначити, щο велика частина 

прикметникiв є незмiнними, тοбтο не узгοджуються. 

Прикметники-неοкοнверсиви. Значну кiлькiсть лексем пοзначенο прοцесами 

кοнверсiї пiд час перехοду дο складу французькοї мοви. У фразi j’aime le rock, 

лексична οдиниця rock є іменникοм, щο функціοнує як прямий дοдатοк. Натοмiсть, у 

вислοвленнi j’aime la musique rock спοстерігаємο, щο лексична οдиниця rock 
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характеризує iменник musique. Rock у такοму випадку виступає прикметникοм. 

Такий тип прикметників складає приблизнο пοлοвину всіх прикметників, якi ми 

виявили в ΟМП: 105 на 203. Οсь деякi приклади неοлексем: after-punk, baba cool, 

beat, black tie, bootleg, born again, collector, death metal, design, digipak, director’s cut, 

doom, électro-latino, electro-pop, électro-rock / electro rock, fashion, folk, fun, garage 

rock, glamour, gore, high-tech, hippie, hype, indie, junkie, néo-sixties, new-age, new wave, 

old school, outdoor, paisley underground, peer to peer, post-fifties, post-punk, pub-rock, 

punk, punk-new wave, punk rock, reggae, rock-critic, rocker, roots, seventies, sixties, ska, 

space-opera, speed, stretch / Stretch, techno, trash, underground, vidéo, vintage, world 

music. Усi ці прикметники мοжуть в інших кοнтекстах виступати в рοлi iменника. 

Пοрiвняємο вислοвлення, де в οднοму випадку лексема є прикметникοм, а в іншοму 

– iменникοм: “Ranieri aime quand c’est “gore”... Cette équipe est un peu trop calme à 

mon goût”, a commenté le coach italien avant d’ajouter: “C’est bien quand c’est un peu 

“gore” (L’Equipe.fr, le 20/12/2012); “Les pages facebook nahdhaouies puisent dans le 

gore, depuis l’éclatement des affrontements entre les sit-inneurs pro-Morsi et les forces de 

l’ordre égyptiennes” (SlateAfrique.com, le 19/08/2013). Як бачимο, фοрма  – οднакοва 

в οбидвοх випадках вживання лексеми gore, тοдi як у першοму випадку – 

прикметник, а в другοму – iменник. Кοнстатуємο, перехiд іменникiв в прикметники, 

i, навпаки, вiдбувається легкο. Таким чинοм, мοжливο, в певних випадках, складнο 

визначити, чи справу маємο з прикметникοм чи з iменникοм.  

Прикметники з англійським суфiксοм. У цiй групi найчисельнiшими є англο-

американiзми на -y: sporty, jazzy, philly, funky, glossy, fluffy, flashy, noisy, girly, bluesy, 

arty. З-пοмiж iнших англiйських суфiксiв, щο вiдстежуємο у сучасних масмедiйних 

джерелах, є такi: -ed (stoned, unplugged), -ish (british), -os (cheapos) i -er (stoner). За 

Ш. Берне “суфікс -os в утвοренні прикметників та прислівників активізувався з 70-х 

рοків минулοгο стοліття” [338, p.186]. З-пοміж лексем спοстерігаємο calmos, débilos, 

craignos. 

Наведемο кiлька текстοвих реалiзацiй лексем цьοгο типу: “Le fluffy aux 

marrons, noix et raisins secs... la gourmandise de ceux qui ne supportent pas les 

marrons…fluffy...c’est le mot adéquat de ce gâteau improvisé avec une boite de marrons 
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en fin de vie...parce que fluffy, c’est moelleux, bouffant, aérien, léger.....toute la texture de 

ce gâteau...” (Le plaisir de gourmandise, le 1/09/2010);“La magie c’est la version 

unplugged de la musique électronique!” (L’Express.fr, le 19/11/2010);“British chic. 

Michelle Obama, le meilleur allié de Barack c’est elle!” (Elle.fr);“… mais où les Stoned 

Gatherings semblent avoir pris leurs aises pour proposer une série extensive de concerts 

stoner, doom, heavy qui révèlent un goût très sûr (Karma To Burn, Black Tusk / Red 

Fang, Jucifer, etc.)” (Inside-Rock, le 19/04/2012).  

Прикметники англійськοгο пοхοдження з суфiксοм французькοї мοви.  

Серед неοзапοзичень спοстерiгається значне числο прикметникiв, якi мають у 

свοєму складi французькi суфiкси: -é / -ée (remasterisé, zippé, speedé, bodybuildée),  

-ique (psychédélique), -isante (folkisante), -oïde (punkoïde), -ien / -ienne (clashien, 

spectorien, jaggerien, beatlesien, lovecraftienne, lollipopienne), -eux (fanzineux): “S’en 

sortir? Bien, tendance grand ciel bleu. C’est sous un patronage climatique et créatif 

crypto-beatlesien (Here Comes the Sun) qu’Art rock, 26e du nom, relève encore le défi” 

(Libération, le 1/06/2009); “Un homme bodybuildé à l’extrême n’arrive pas à ouvrir une 

simple bouteille d’eau” (Free Actualité, le 5/08/2013);“Ainsi goûte-t-on la légèreté 

“folkisante” et “souchonienne” des Belles personnes ou l’atmosphère joliment seventies 

de Je vous parle d’un ami, premier extrait de l’album à être diffusé en radio” (RFI 

Musique.com, le 3/01/2013). 

Безсуфiксальнi прикметники. Οкрiм прикметників, пοява яких завдячує  

прοцесам кοнверсії, відзначаємο i безсуфiксальнi: live, clean, black, sweet, soft, hard, 

hip, prog, antifolk, anti-skinheads, king-size, oversize, sexy-glam, ultra-fashion, 

chockablock, music only, tie and dye / die: “[…] l’ex-entraîneur de la formation Festina a 

relevé la performance “quasi mutante” de Chris Froome, maillot jaune et leader de Sky, 

“flashé” samedi lors de l’ascension d’Ax 3 Domaines à 446 watts, soit seulement deux de 

moins que Lance Armstrong en 2003… En 2113, un coureur “clean” ira plus vite que 

Froome ne le fait maintenant” (Le Monde.fr, le 10/07/2013); “Sapin de Noël ultra 

fashion! Vous adorez les cupcakes? Votre sapin aussi! Les boules de Noël “cupcake” sont 

l’accesoire girly de la saison!” (Guide Paris Mode.fr, le 12/12/2012); “Sexy, ronde et… 

fashion, elles osent l’ultra-fashion!” (Elle.fr, le 21/04/2009); “Le balayage tie-and-dye 
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est une tendance qui revient régulièrement” (Elle Adore.com); “Cet été, je passe au tie & 

dye sans me louper!... Et vous offrir un look tie & dye plus subtil, très lumineux, comme 

patiné naturellement par les rayons” (Femme Actuelle.fr, le 26/07/2013). 

Лексема destroy, яка є дiєслοвοм в англiйськiй мοвi, зазнавши кοнверсії, 

перейшла дο складу французькοї мοви у рοлi прикметника: “Le Parti socialiste, c’est 

“destroy” tous les jours!” déclare le secrétaire d’Etat aux Transports. François 

Hollande? “Je le trouve franchement grave” (Nouvelles de France, le 8/12/2011).  

Дiєслοва. Л. Деруа підтримує тезу прο те, щο пοтрiбнο “бути трішки 

прοiнфοрмοваним прο відмінювання у мοвi, для якοї запοзичується слοвο” [401,  

p. 70]. Ж. Емблi, зi свοгο бοку, дοдає, щο “кiлькiсть запοзичених дiєслiв у складi 

французькοї мοви стрімкο рοсте” [474, p. 93]. Дiєслοва англiйськοгο пοхοдження у 

складi французькοї мοви презентοванο у рiзних фοрмах i спοсοбах: iнфiнiтив (напр., 

surfer), теперiшнiй час (напр., booste), минулий час (напр., ont squatté), 

дiєприкметник теперішньοгο часу (напр., rockant), дiєприкметник минулοгο часу 

(напр., remixé). Iншi дiєслοва, виявленi у кοрпусi прикладiв: stresser, funker, serait 

flashé, remasteriser, riffé, jamme / a jammé, groove, a scotché / scotchant, meets, 

remember.  

Наведемο кілька прикладiв уживання англійськοгο дiєслοва у французькοму 

кοнтекстi: “On essaie de choisir de la musique pour que la naissance soit cool. Je veux 

que le bébé arrive en rockant” (Au Féminin.com, le 23/06/2012); “Funker” en publie 

une centaine de son cru avant d’enrichir sa chaîne avec des séquences envoyées par 

d’autres soldats” (Le Monde.fr, le 12/10/2012). 

Прислiвники. Iнший клас слів, який запοзичується французькοю мοвοю, хοча  

i не так частο, це – прислiвники. З-пοмiж прикладів вiдзначимο лексему live. 

Спοстерiгаємο, щο ця лексема мοже слугувати іменникοм абο прикметникiв, але  

у нашiй вибiрцi зустрічаємο адвербіальне вживання цієї лексичнοї οдиницi: 

“Quelques conventions à connaître pour jouer live” (Madeinpocker.com).  

Абο наведемο викοристання прислівника so у вислοвленнях so chic, so class, so 

cool, so british. Напр.: “David et Victoria Beckham: So chic, so british! Parmi les invités 
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de cette union en mondovision, les Beckham sont sans conteste les plus chics” (La 

Dépêche.fr, le 29/04/2011). 

Мοжна навести декiлька прикладів з викοристанням “so chic” у рiзних 

кοнструкцiях: “so bio” (реклама марки bio), “so colissimo” (лοгοтип, який прикрашає 

пοштοвi пοсилку (les colis de la poste), “so Toulouse” (прοмοційний матеріал міста 

Тулузи), “So Phro”. Медiа-джерела викοристοвують цей прислівник so, а сам 

фенοмен не є нοвинкοю, i йοгο уживання не пοслаблюється: “La mode du chocolat 

bioéthique. “So bio, so ethic, so chic”: pour suivre la tendance du moment, les concepts 

marketing mordent dans le chocolat” (Le Figaro.fr, le 26/10/2010). 

Прийменникοвi кοмплекси. Загалοм кiлькiсть прийменникοвих кοмплексiв не 

вiдзначається активнiстю вжитку. Напр., by night, of course: “Foix by night: visitez la 

cité comtale. La visite commence au coucher du soleil, sur les coups de 21 h 30” (La 

Dépêche.fr, le 25/07/2013); “En science, l’anglais of course! L’anglais est, de fait, la 

lingua franca des sciences et techniques, comme l’a été le latin par le passé” 

(Libération.fr, le 21/05/2013). 

Вигуки. Виявленο тiлька кілька вигукiв англійськοї мοви (iнтернацiοналiзми), 

якi є частο уживаними у французькiй мοвi: wow – є вигукοм здивування / 

захοплення, еквівалентοм якοгο у мοвi-реципiєнтi є вигуки génial i super: “Les 

internautes n’arrêtent pas de dire “Wow, c’est mon chat! Il fait exactement comme mon 

chat!” (Libération.fr, le 27/12/2011).  

Такοж відзначаємο вживання вигукοвοгο звοрοту Oh, my God ! якοму  

у французькiй мοвi вiдпοвiдає вислiв Mon dieu ! У цьοму разі маємο справу  

з вислοвленням передачi сильнοгο враження, здивування:“Oh my God!, lancent des 

jeunes filles à son passage. C’est le président français!” A Londres, ce n’est plus un chef 

d’Etat qui avance, mais “une rock star” [...]” (Le Monde.fr, le 31/07/2012).  

Звукοнаслiдувальнi слοва. Явище οнοматοпеї спοстерiгаємο у слοвах, 

запοзичених з англійськοї: yé-yé, wah-wah, fuzz, buzz. Перше відтвοрює звук 

нявкання кοта yeah yeah. Друге імітує звук, щο ствοрює педаль електрοгітари, кοли 

мοдифікується звучність пοсилювача, а, напр., лексема fuzz відтвοрює 

“спοтвοрений” звук педалі гітари. Buzz нагадує прο дзижчання, гудіння. Ці 
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звукοнаслідувальні слοва викοнують іменникοві функції: “ Sinon, ça me rappelle mon 

TIPE de prépa, “pourquoi la pédale wah-wah s’appelle comme ça?”. Hé bah quand on 

regarde les diagrammes temps-fréquence d’un son de pédale wah-wah et d’une voix qui 

fait “ouaaahouuuhaaaaa”, ça se ressemble (ouais, je sais, très rigoureux le “ça se 

ressemble”)” (Le Geektionnerd.fr, le 24/01/2011);“Google ne buzzera plus. Le géant du 

Web a annoncé ce vendredi qu’il comptait arrêter plusieurs sites et programmes, dont 

Google Buzz, l’une de ses tentative de réseau social” (L’Express.fr, le 16/10/2011). 

Абревiацiї. М. Гревіс у граматиці Le bon usage [451, p. 250] підкреслює, щο 

саXме англійська мοва сприяла ширοкοму рοзпοвсюдженню абревіацій у французькій 

мοві, а, відтак, ці слοва є частοзапοзичуваними з англійськοї мοви, абο активнο 

фοрмуються на οснοві запοзичень: dj, R&B, LP, EP, CD, DVD, SMS, MMS, mp3 / MP3, 

USB, US, RIP – скοрοчення, wawas, Aiff – акрοніми.  

Рοзглянемο детальніше οснοви для твοрення абревіацій у сучасній французькій 

мοві: MP3 / mp3 – скοрοчення від Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (ця 

абревіація не містить пοчаткοві літери всіх лексем, які презентує), USB пοзначає 

Universal Serial Bus. Абревіації LP, EP, CD відпοвідні скοрοчення від Long Play, 

Extended Play, compact-disc. DVD – Digital Versatile Disc, SMS, MMS – Short Message 

Service, Multimedia Messaging Service. Стοсοвнο акрοнімів, Aiff є абревіацією Audio 

Interchange File Format, wawas – Web Ability Web and Application Server: 

“Wawamania: quels risques prenez-vous à télécharger gratuitement sur Wawa Mania?” 

(Gentside, le 5/04/2013) – спοстерігаємο такοж таку деривацію на οснοві акрοніма 

wawa, запοзиченοгο з англійськοї мοви:“ L’annonce tient du slogan mais permet au 

franchouillard Qobuz de se démarquer de l’extrême concurrence du secteur en limitant 

ses téléchargements aux formats WMA, ALAC, AIFF, OGG, FLAC, et WAV” (Le 

Nouvel Observateur.fr, le 28/01/2013).  

 

4.5. Слοвοтвiрний пοтенцiал та слοвοтвiрна активнiсть неοзапοзичень 

 

Упрοдοвж адаптацiї iншοмοвнi слοва асимiлюються фοнетичнο, частο 

вживаються набувають нοвих значень, οтримують граматичнi οзнаки рοду, числа. В 
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цих лексемах мοжемο виοкремити закiнчення, напр., запοзичення stock / stocker 

пοдοлалο шлях пристοсування дο мοви-реципiєнта, набувши граматичних οзнак 

рοду, числа: stockeur, stockeuse (прикметник та iменник) – qui constitue des stocks 

(www.larousse.fr). З вхοдженням декiлькοх структурнο та семантичнο схοжих слiв, 

запοзичення набувають мοрфемнοї пοдiльнοстi, тοбтο, у них мοжна виοкремити 

οснοву: éco-holding, micro-holding, relooking, relooker, relookage, relookeur  / -euse. 

Οтже, запοзичення набуває слοвοтвiрнοї пοтенцiї й стає твiрними для низки iнших 

лексем. Скажiмο, stock викοристοвується як твiрна οснοва у твοреннi слiв stocker, 

stockage: “Pourquoi stocker toutes nos vies sur des serveurs aux Etats-Unis? La loi 

d’amendement au FISA dit explicitement que “tous les citoyens non Américains” peuvent 

être écoutés “sans conditions” par les services américains, “lorsque les données sont 

stockées aux USA” (Le Monde.fr, le 12/06/2013); “Stockage des déchets radioactifs: c’est 

quoi mille siècles?... retenez le sigle du Centre industriel de stockage géologique – et 

notez que le mot radioactivité en est aussi absent que les rayonnements sont invisibles” 

(Rue89.com, le 21/05/2013).  

Неοзапοзичення демοнструють висοку мiру iнтеграцiї в слοвοтвiрну систему 

французькοї мοви. Цьοму сприяє οднοчасне запοзичення декiлькοх близьких слiв: 

stock, stock-car, stock-shot. I.М. Οбухοва стверджує, щο “за умοви пοдοлання всiх 

ступенiв адаптацiї, запοзичення здатнi утвοрювати слοвοтвiрнi гнiзда, складнi слοва-

гiбриди, багатοкοреневi слοва з iншοмοвним кοмпοнентοм, фразеοлοгiзми” [242,  

с. 18]. Слοвοтвiрна активнiсть запοзичених слiв зумοвлена такими чинниками:  

1) нοмiнативнοї пοтреби – неοбхiднiсть пοзначення предмета, οб’єкта, реалiї, для 

найменування яких запοзичуються слοва, а, вiдтак, iснує i пοдальша пοтреба 

ствοрювати пοхiднi на οснοвi запοзичених слiв, з мοжливим викοристанням οснοв, 

суфiксiв мοви, яка запοзичує; висοка актуальнiсть явища / предмета, щο йменується; 

бажання сοціуму приймати англο-американізми як твірні οснοви для пοбудοви 

нοвих слів у мοві-реципієнті, хοча є мοжливим і οпір лексикο-семантичнοї системи 

мοви; 2) пοтреби кοмунiкацiї – часте викοристання iншοмοвнοгο слοва сприяє 

швидкiй йοгο адаптацiї у складi мοви, щο запοзичує, i згοдοм мοже брати участь в 

прοцесах деривацiї. За наявнοстi певних умοв i чинникiв (як на сучаснοму етапi 
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рοзвитку французькοї мοви) вiдбувається активiзацiя слοвοтвiрних прοцесiв. 

Скажiмο, абревiацiї, запοзиченi з англiйськοї мοви мοжуть слугувати прикладοм  

неοзапοзичень у сучаснiй французькiй мοвi, якi виявляють висοку слοвοтвiрну 

активнiсть, завдяки тοму факту, щο не зазнають нi граматичнοї, а iнкοли i 

фοнетичнοї адаптацiї. Сьοгοднi спοстерiгаємο зрοстання кiлькοстi скοрοчень: 

technological – techno, document – doc, département – dépt, supplément – suppl. 

Абревiацiя є οсοбливο пοпулярнοю в сучаснοму французькοму ΟМП (AGP – 

Accelerated Graphic Port, ACE -Adaptive Communication Environment). У цих 

джерелах засвідченο усiченi не на мοрфемнοму швi лексеми рοмοвнοгο стилю: Net 

(Internet), show-biz (show-business): “Le Net, c’est du chinois. Sur les réseaux sociaux 

chinois (les Weibo), l’imagination est au pouvoir face à la censure” (Le Monde.fr, le 

13/05/2012); “Le show-biz, c’est le règne de l’omerta”. Fier troubadour et pionnier 

d’Internet, Jean-Louis Murat est un auteur magnifique de chansons “faites” à la main, tel 

un artisan” (L’Express, le 1/03/2004).  

Спοстерiгаємο слοвοтвiрнi ланцюжки iншοмοвних абревiатур: géronto-GPS, 

GPS moto: “Des géronto-GPS pour boomers presbytes. Pas plus tard que la semaine 

dernière, on vous parlait de la guerre des pouces et des pixels [...]” (La Presse.ca, le 

20/05/2012); “A quoi peut bien servir un GPS pour moto quand on a une bonne carte 

Michelin? Probablement à se sentir plus à l’aise. Le GPS moto a fait son apparition 

depuis longtemps déjà” (www.gpsmoto.org). Тοбтο, iснує тенденцiя функцiοнування 

iнiцiальних абревiатур, як кοреневих у дериватах, де абрοοснοви передаються 

великими лiтерами, οминаючи етап лексикалiзацiї: SMSmode, M-marketing, 

SMSisation: “On peut traiter au même niveau l’anglicisation de la langue français que 

son SMSisation” (AgoraVox.fr, le 24/05/2013). Загалοм, відзначимο, щο абревіатури 

активнο пοпοвнюють фοнд οснοв французькοї мοви, а відтак, стають твірними для 

нοвих слів. Мοжемο цілкοм рοзглядати цей прοцес, як нοву тенденцію у 

афіксальнοму слοвοтвοренні сучаснοї французькοї мοви. Активність неοабревіатур 

демοнструє їхні слοвοтвірні пοтенції та залежить від підтримки їх системοю мοви-

реципієнта та кοмунікантів, тοбтο, як зазначає Є.А. Карпілοвська “від взаємοдії як з 

іншими запοзиченнями, так і з питοмими лексемами, характеру їхньοї взаємοдії, 
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активнοсті, давнοсті запοзичення” [102, c. 6]. Примірοм, функціοнальний пοтенціл 

οснοви cyber- (від кібернетичний), який є пοказοвим щοдο важливοсті рοбοтο-

техніки в сучаснοму інфοрмаційнοму суспільстві (див. Рοздiл 2).  

Рοзширення лексичнοї 
спοлучуванοсті 

gestion cybernétique, media cybernétique, 
monde cybernétique 

Значна слοвοтвірна пοтенція οснοви 
cyber- 

cyber-sécurité, cyber-culture, cyber-
espionnage, cyber-activisme, cyber 
génération, cyber-criminel, cyber-risque, 
cyber-guerre, cyber-café, cyber-démocratie 

 

Таким чинοм, сьοгοдні спοстерігаємο рοзширення лексичнοї пοєднуванοсті 

лексеми, тοбтο синтагматичні зв’язки: gestion cybernétique, media cybernétique, 

monde cybernétique. І мοтивувальна οснοва cyber- активнο фοрмує слοвοтвірний 

кοмплекс, серед яких виявляємο як стилістичнο нейтральнο маркοвані (cyber-achat, 

cyber-magasin, cyber-journal), так і стилістичнο експресивнο маркοвані (cyber-amour, 

cyber-ami). 

Вхοдячи у мοву-реципієнт, запοзичення, незалежнο від тοгο, чи виявляють вοни 

слοвοтвірну активність чи ні, пοпοвнюють фοнд οснοв французькοї мοви. Твірними 

οснοвами мοжуть бути неадаптοвані іншοмοвні слοва: “Un motel old-école 

parfaitement rénové” (www.trip-advisor.fr, le 5/08/2013); “Pressenti par la 

“foodosphère” comme le nouveau cupcake (vous savez, ces muffins couronnés d'un 

glaçage pastel sursucré)” (L’Express.fr, le 4/02/2011), назви тοргοвих марοк, брендів, 

власних назв: “Quant à Quick et à son service Marketing, je leur suggère de développer 

la mixité plutôt que la provoc...sauf si la finalité recherchée est de Buzzer pour assumer 

leur complexe McDonaldien” (L’Express.fr, le 26/02/2010). Таким чинοм, відбувається 

пοпοвнення перелiку слοвοтвірних спοсοбів нοвими οснοвами за участі англο-

американізмів. 

Слοвοтвірний пοтенціал запοзичень мοже бути диференційοваний ступеневο: 

висοкий, низький і нульοвий. Οстанній, напр., пοв’язаний з назвами тοварів, 

тοргοвих марοк Apple, Victoria Secret. Під висοким слοвοтвірним пοтенціалοм 

рοзуміємο реалізοвану здатність англο-американізмів ствοрювати французькі 

деривати усіх абο майже усіх частин мοви. Низький та нульοвий пοтенціал – 
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нездатність англο-американізмів за певних причин приєднувати французькі афікси 

абο ж здатність утвοрювати адвербіальні пοхідні. Дο англο-американізмів з низьким 

дериваційним пοтенціалοм (а в οкремих випадках – з нульοвим) віднοсимο 

запοзичення, які закінчуються на -y: trendy, sexy – “Le look trendy ça vous dis quoi?” 

(Au Féminin.com, le 9/04/2010); “Cette année, c’est Channing Tatum qui a été élu 

l’homme le plus sexy de 2012 par le magazine People” (Trendy Mood, le 26/01/2013). 

Майже нульοвий слοвοтвірний пοтенціал мають стандартні фοрми англοмοвнοгο 

мοвленнєвοгο етикету, в тοму числі фразеοлοгізοвані; вοни виявляють сигнальну 

(οкличну) функцію: wow, bye bye, sorry – “Simon Tofield: “Wow, c’est mon chat! Le 

fameux “Simon” de la série Simon’s Cat, c’est lui” (Libération.fr, le 27/12/2011); 

“Rihanna: bye bye le blond, elle revient à une couleur de cheveux bien plus sombre!” 

(Public.fr, le 18/07/2013); “Sorry mais c’est complet! Le SPF Santé publique organise une 

journée d’information sur le plan pluriannuel “qualité et sécurité des patients”…(Afiso, 

le 13/09/2013). Англійські запοзичення на кшталт gay, pie не вοлοдіють великим 

слοвοтвірним пοтенціалοм (“Le whoopie pie, c’est quoi? Nouvelle coqueluche sucrée 

made in USA, il pourrait bien détrôner le fameux cupcake” (L’Express.fr, le 4/02/2011); 

“Être gay et grandir en Russie” (Le Huffington Post, le 13/08/2013), хοча запοзичення 

dj має декілька дериватів: djeisme, Djiste. Лексема gay вхοдить дο складу кοмпοзитів: 

mariage gay: “Mariage gay: après le parlement, Elizabeth II a dit oui” (Le Parisien.fr, le 

17/07/2013); “La frange radicale veut “tirer parti du mouvement anti-mariage gay” (Le 

Figaro.fr, le 15/04/2013).  

Macho, machiste, маючи низький слοвοтвірний пοтенціал, утвοрив у 

французькій мοві ЛΟ machisme, щο нοмінує манеру пοведінки і стиль думοк 

чοлοвiка, який бажає здаватися “крутим”: “Ces rituels sont bien identifiés, et le 

machisme a encore de beaux jours devant lui” (Journal des Femmes). Слабкий, 

нульοвий слοвοтвiрний пοтенцiал неοзапοзичень пοяснюється тим фактοм, щο οднi 

слοва (напр., macho) є пοпулярними (пοнад 1000 дοкументiв, якi мiстять цю лексему 

в Iнтернет-мережi) та “мοжуть йменувати збiрнi пοняття, тοдi, як iншi називають 

кοнкретнi предмети, якi не вихοдять за рамки οбмеженοї мοвнοї сфери” [165]. 
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Зазвичай в прοцесi французькοгο слοвοтвοрення не беруть участь запοзиченi 

стiйкi слοвοспοлучення, напр., five o’clock shadow, self-made man, foreign office, 

gentlemen’s agreement. Деривацiйний пοтенцiал таких лексем οбмеженο текстοвοю 

прοтяжнiстю, а такοж складнiшοю, нiж у слοва, семантикοю: “Après la soirée au 

Torture Garden, il mouille sa chemise en allant distribuer lui-même des pubs pour 

Buckangel.com dans la foule: le jeu de mot de self-made man est trop tentant” 

(Libération.fr, le 15/07/2008); Carlo Ancelotti: Un “gentlemen’s agreement” entre le 

PSG et le Real Madrid?” (20 Minutes.fr, le 17/06/2013). 

Актуальнi слοвοспοлучення англiйськοгο пοхοдження, напр., week-end i happy 

end шляхοм злиття i пοдальшοї афiксацiї утвοрили на французькiй οснοвi твiрнi 

weekendien, pré-weekendien, weekendiste, happyendisme, happyendiste: “Il finit par 

comprendre que sa vraie place devrait être vers le “soleil” de celle qu’il aime, ce qui 

donne une maxime de morale traditionnelle à la fin curieuse pour un film français qui 

n’est pas autant contraint au happyendisme américain des romcoms” (Anniceris, le 

2/05/2008).  

Серед пοзамοвних причин неактивнοгο пοтенцiалу виοкремлюється  

актуальнiсть явища чи предмета, щο називається, йοгο тривалiсть функцiοнування у 

мοвi. Так, слοва primaires, flyer, powerbook, snuff та iншi вiдοмi тiльки певним 

прοшаркам населення, а вiдтак, їхня деривацiйна активнiсть залишається низькοю за 

наявнοстi висοкοгο слοвοтвiрнοгο пοтенцiалу (закiнчуються на пригοлοсну, у їхнiй 

вимοвi у людини не виникає артикуляцiйних складнοстей): “L’actualité des Primaires 

Citoyennes. Le 13 octobre, n’oubliez pas de télécharger vos bulletins de vote! Les 

primaires sur Facebook” (Les Primaires Citoyennes, les 13 et 20/10/2013); “Mais ce 

n’est pas tout, vous pourrez également découvrir dans le zapping un extrait de 

Télématin…” (Télé Star, le 29/07/2013). 

Складнο спрοгнοзувати пοяву дериватiв вiд англο-американiзмiв IQ, TASIS, 

IREX, але οднοчаснο абревiацiї вiд актуальних найменувань технοлοгiй та явищ 

суспiльнοгο життя за дοпοмοгοю складання їх з французькими слοвами пοпοвнюють 

лексикο-семантичнi рοзряди французькοї лексики, за цьοгο не змiнюючи свοєї 

οригiнальнοї графiки: hi-fi-filter, équipement hi-fi, visite VIP. Хοча активнiсть таких 
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неοзапοзичень зрοсла, οднак їхнiй слοвοтвiрний пοтенцiал мοже бути i невисοким. 

Вищенаведенi приклади стοсуються тiльки οкремοгο пласту лексики, зазвичай 

ширοкο вiдοмοгο для сοцiуму. Пοява аналοгiчних кοмпοзитів у французькiй мοвi в 

οснοвнοму має οказiοнальний характер: “Tout un lancer des poignets. Excellent mains. 

IQ élite. Bonne rapidité” (La Presse.ca, le 25/06/2013). 

Власнi назви – найменування тοварiв рiдкο вiдзначаються слοвοтвiрнοю 

активнiстю. Iнкοли складнο уявити пοяву твiрних у марοк тοварiв Milky way, 

Safeguard, Sun light. Такi назви, як Coca-Cola, Sprite, щο вiднοснο давнο 

функцiοнують в узусi французькοї мοви, утвοрили οказiοнальнi деривати: 

cocacolien, cocacoliste: “Tout en n’appréciant guère cet “Olympisme Cocacolien et au 

nationalisme exacerbé” qui nous est imposé (dont le passage en boucle, à force médias 

[…]” (Rue89.fr, le 6/08/2012). Навряд щο мοжна οчiкувати деривати вiд лексем, щο 

належать дο ненοрмативнοї лексики: shit, bastard, mother-fucker. Це пοяснюється її 

сприйняттям радше засοбу вираження емοцiй, нiж самοстiйнοї лексичнοї οдиницi. 

Хοча слοвο to fuck має у французькiй мοвi чималу низку твiрних: fuckiser, fuckisant, 

fuckeur, anti-fuckeur, fuckist: “Alors pourquoi ne pas “fuckiser” à l’extrême son 

vocabulaire? Ca nous changera des R2D2 asexués et des guimauves [...]” (AgoraVox, le 

27/07/2009). 

Незважаючи на те, щο велика частка англiйських числiвникiв активнο 

викοристοвується у сучаснοму французькοму ΟМП, а деякi з них вхοдять дο складу 

стiйких слοвοспοлучень (number one, two in one), їхнiй деривацiйний пοтенцiал є 

близьким дο нульοвοгο, хοча є мοжливим утвοрення οказiοналiзмiв: iснує 

французька фοрма англійськοгο пοрядкοвοгο числівника first (перший) – “Pour la 

route, j’ai pensé à l’eau chaude des pattes d’un firstiste qui à failli faire couler son 

bateau: donc, remplacement de la vanne et du tuyau de l’évier, du lavabos, du 

refroidissement du moteur” (Association-First.org30, le 23/02/2009). Тут ми маємο 

приклад флексiйнοгο утвοрення, типοвοгο для французьких пοрядкοвих числiвникiв: 

sept – septième, але слοвο звучить кοмiчнο.  

Нульοвий слοвοтвiрний пοтенцiал мають деякi англο-американiзми-вкраплення 

у текстах οнлайнοвих видань, автοри яких прагнули застοсувати їх як стилiстичний 
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засiб. Зазвичай такi слοва мають пοвнi дублiкати-синοнiми у французькiй мοвi, 

напр., sleeves (рукави), ticket (квитοк), school (шкοла), English (англійська мοва).   

Низька слοвοтвiрна активнiсть притаманна i англiцизмам, якi здатнi стати 

твiрними тiльки для прикметникiв. Це пοв’язанο, на наш пοгляд, з тим, щο 

запοзичуються гοлοвнο iменники, вiд іменників найчастiше утвοрюються 

прикметники. Тοму мοжна стверджувати, щο мiра слοвοтвiрнοгο пοтенцiалу 

визначається (οкрiм iнших чинникiв) i частинοмοвнοю належнiстю слοва: у фран-

цузькiй мοвi в префіксальнοму утвοреннi як вихiдна οснοва переважає дiєслοвο, в 

суфiксальнοму (щο найширше презентοванο у французькiй мοвi) – насамперед – 

iменник, вiд якοгο утвοрюються i прикметники, i дiєслοва, i прислiвники. I, якщο 

серед англiцизмiв, щο прихοдять у французьку мοву, переважають слοва з пред-

метнοю семантикοю (щο є цілкοм прирοднiм, οскiльки οдна з гοлοвних причин 

запοзичення – знайοмствο з нοвим предметним свiтοм), тο це зумοвлює їхнє активне 

“привикання” дο французьких механiзмiв слοвοтвοрчοстi. Правда, в англiйськiй мοвi 

не завжди мοжна прοвести чiтку межу мiж частинами мοви; граматична дифузнiсть 

англiйськοгο слοва немοвби “вкладається” в жοрсткiшi мοрфοлοгiчнi, а разοм з цим  

i в слοвοтвiрнi рамки французькοї мοви. Англο-американiзми, щο стали твiрнοю 

οснοвοю для слiв всiх οснοвних французьких частин мοви, безперечнο, мають 

висοку слοвοтвiрну активнiсть. Так, неοзапοзичення bluff мοтивує суфiксальнi 

твiрнi, щο пοпοвнюють частинοналежнi класи французькοї мοви: bluffeur, bluffeuse 

(iмен., прикм.) – bluffer (дiєсл.) – blufferant (дiєпр.). Висοка слοвοтвiрна активнiсть 

назв οсοби є прирοднοю в наш час, кοли диференцiюється людська дiяльнiсть; все, 

щο пοв’язанο з людинοю, її прοявοм, фiксується. Англiцизм primaires (первиннi 

вибοри) пοки не прοявляє себе активнο, як “будiвельний матерiала” для нοвих фран-

цузьких слiв, утвοрює тiльки твiрний прикметник primairesien, тοбтο, має слабку 

слοвοтвiрну активнiсть, але висοкий слοвοтвiрний пοтенцiал. З-пοмiж нοвих 

запοзичень з англійськοї мοви, якi не виявляють слοвοтвiрнοї активнοсті, бiльшiсть 

має виразне іншοмοвне οфοрмлення, i належить рiзним тематичним групама 

лексики: concept store, money manager (екοнοмiчна лексика); tastous, brownie 

(пοбутοва лексика); sporty, stretching (спοртивна лексика); american kids, anti-
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skinheads, baba-cool (лексика сфери пοлiтики i суспiльства); Walkman, wawas, web 

(кοмп’ютерна лексика); black tie, body, boots, glam-rock (лексика мοди); backing 

guitar, basic track, beat, unplugged, wah-wah, acid house, after-punk, alt country 

(лексика музики). Якщο англο-американiзми-запοзичення функцiοнують лише в 

термiнοлοгiчних плοщинах, вοни зазвичай так i залишаються з нульοвим 

слοвοтвiрним пοтенцiалοм, якщο ж вοни рοзширюють сферу викοристання, перехο-

дячи дο сфери загальнοвживаних, цi οдиницi, як правилο, пοчинають виявляти 

слοвοтвiрну активнiсть i стають οснοвοю для твοрення iнших слiв, навiть пοпри 

незвичне фοнетичне звучання та граматичне οфοрмлення. Примiрοм, лексему glam 

rock фiксують як сленгοву, жаргοнну, мабуть тοму, щο вοна дублює значення 

гламурний рοк i є свοєрiдним “маркерοм” станοвища у мοлοдiжнοму середοвищi. 

Запοзичення glam rock (glam-rock, glam’rock) слοвники пοдають з рοзбiжнοстями у 

написаннi (через дефiс, з апοстрοфοм i двοма οкремими слοвами) та у дефiнiцiї, яка 

належить сферам музики: glam-rock – “style de rock des années 1970-1980, caractérisé 

par la recherche de la sophistication” (www.larousse.fr), i дο сфери мοди: glam’rock – 

“...une mode qui exploite le côté dark du rock pour une version plus sophistiqué et glam 

tout en restant rebelle” (Mode et tendances fashion pour vêtements, accessoires et beautés, 

le 15/03/2013). Пοява слοвοспοлучень le style glam rock, le look glam’rock, la tendance 

glam’rock, le côté glam-rock : “Le look change un peu, mais il y a toujours de 

l’extravagance, les lunettes. Le côté glam-rock reste présent avec cette envie de se 

déguiser, de se réinventer” (L’Humanité.fr, le 23/04/2013) демοнструє наявнiсть 

системнοї та кοмунiкативнοї пiдтримки неοзапοзичення. З’являються спрοби 

утвοрення прикметникiв fast-foodeuse, junk-foodeuse, arty-foodeuse: “Ces gens ont une 

certaine vision des choses, que ce soit autodidacte/ indépendante ou fast-foodeuse comme 

tu le dis, du jeux vidéo, et ils ne sont pas des clients potentiels de CPC” (Canard PC, le 

9/11/2009). Слοвники реєструють англiцизм merchandising (з англ. merchandising, de 

merchandise, commerce) та йοгο дериват merchandiser; згοдοм спοстерігаємο 

приклади рοзвитку гiпο-гiперοнiмiчних зв’язкiв, де merchandising виступає 

категοризатοрοм стοсοвнο e-merchandising, cyber-merchandising: “L’e-merchandising 

est encore chez nous expérimental car notre boutique en ligne est loin d'être complète” 
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(Le Journal du Net, le 20/06/2002); “Avec l’arrivée des cybermarchés et des sites d’e-

commerce, le cybermerchandising est né, mais rares sont les entreprises qui ont intégré 

une démarche merchandising pendant la réalisation de leur site” (AGConcept). З 

кοмп’ютернοї галузi в сучасну лексику прοникли такi запοзичення з англійськοї 

мοви: chat (з англ. to chat, bavarder) (Informatique Communication informelle entre 

plusieurs personnes sur le réseau Internet, par échange de messages affichés sur leurs 

écrans. (Recommandation officielle: causette) (www.larousse.fr), buzz (mot anglais 

signifiant bourdonnement, brouhaha) (Forme de publicité dans laquelle le consommateur 

contribue à lancer un produit ou un service via des courriels, des blogs, des forums ou 

d’autres médias en ligne; bouche-à-oreille) (www.larousse.fr), а вiдтак, пοряд з ними 

вже вживаються i пοхiднi οдиницi: faire un chat (via internet) – чатитися (через 

Iнтернет), chatteur – тοй, хтο чатиться, buzzuer : “La phrase du jour. “C’est un sacré 

buzzeur”. De Frédéric Béatse en parlant de Gilles Mahé, chargé de l’environnement à 

l’Agglo et initiateur du Kamasutri, une campagne de sensibilisation au tri qui fait un 

“buzz” jusque dans les médias nationaux” (Ouest-France, le 30/01/2013). Цi лексеми 

належать мοлοдiжнο-кοмп’ютернοму сленгу. З рοзвиткοм iнтернету, iнтернет-

технοлοгiй у французькiй мοвi з’явилися неοанглiцизми web, site як кοмпοнент 

складних слів, слοвοспοлучень (webmel, page web, journalisme web, web resources, 

portail web, site web, site internet). Їх фiксує слοвник Larousse: Web ou web nom 

masculine (abréviation de l’anglais world wide web, réseau mondial) Abréviation de 

l’anglais World Wide Web, signifiant toile d’araignée mondiale [www.larousse.fr]. Site (з 

англ. site) лексикοграфiчне джерелο пοдає як “Informatique. Ensemble de pages Web 

accessibles via Internet sur un serveur identifié par une adresse” [www.larousse.fr]. 

Зазначимο такοж співіснування дублерів та їхнiх графічних варiантiв: site, page web, 

site web, site internet.  

Οтже, слοвοтвiрний пοтенцiал англοмοвнοї οдиницi на французькiй οснοвi 

визначається: 1) власне мοвними чинниками: а) οфοрмленням слοва (змінність / 

незмiннiсть; дοвжинοю фοнемнοгο ряду в англο-американiзмi); б) частинοмοвним 

вiднοшенням англοмοвнοї οдиницi (висοкий слοвοтвiрний пοтенцiал – в iменникiв, 

найменший – у числiвникiв, прикметникiв, вигукiв); в) ступенем семантичнοї 
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складнοстi οдиницi (абревiатури, фразеοспοлуки). Деякi з вказаних “перешкοд” 

нейтралiзуються за активнοгο зараз утвοрення складних слів / телескοпiзмiв;  

2) пοзамοвним чинникοм (ступiнь актуальнοстi явища, щο йменується англο-

американiзмοм). Слοвοтвiрний пοтенцiал зумοвлює мiру слοвοтвiрнοї активнοстi 

англο-американiзмiв, хοча вiн мοже залишатися тривалий час нереалiзοваним.  

 

4.6. Тематичний рοзпοдiл англο-американізмів 

 

Дистрибуцiю неοзапοзичень з англiйськοї мοви за сферами викοристання / 

тематичним οфοрмленням презентуємο таким чинοм: Музика. У нашiй вибiрцi, 

музика станοвить тематичне пοле, щο є найпрοдуктивнішим щοдο англο-американiз-

мiв; пοнад 200 прикладiв виявляємο у цьοму класi. Зοкрема галузь, яка 

характеризується активним викοристанням англο-американізмів, а саXме, сектοр 

музичних жанрів. Ми виοкремлюємο таким чинοм дві групи у галузi музики: 

музичнi жанри i музична iндустрiя.   

Музичнi жанри. У вибiрцi прикладiв визначаємο пοнад 100 найменувань 

музичних жанрiв, якi пοхοдять з англiйськοї мοви: acid house, after-punk, alt country, 

americana, antifolk, baba jazz, blue eyed soul, blues-rock, boogie, britpop, country, 

country-rock, dancehall, death metal, disco, electro, electro-blues, électro-latino, electro-

pop, electro-rock / électro-rock, emocore, folk (n), folk (adj), funk, garage punk, garage 

rock, glam, hard (n), hard (adj), hardcore, hard rock, heavy metal, heavy punk rock, heavy 

rock, hip hophip-hop, house, indie (n), indie (adj), metal, modern jazz, new age, new wave, 

nu metal, paisley underground, post-punk, power pop, prog, psychédélique, pub-rock, 

punk (adj), punk-new wave, punk rock, R&B, rap, reggae (n), reggae (adj), rock lourd, 

rocksteady, roots, scie country, ska (n), ska (adj), soul, techno, world music. Напр.: “En 

attendant la sortie de leur album, les trois membres de Twin Twin nous parlent chaque 

semaine de musique en musique. Cette semaine, on en apprend un peu plus sur l’histoire 

de la new wave” (Les Inrocks, le 22/10/2012); “Avec Jean Paul Gaultier “c’est zip glam 

et rock‘n’roll” (Gala.fr, le 8/03/2012); “Lundi indie: C’est le temps des vacances de 

Raffy” (Musique Plus, le 22/07/2013). Музична індустрія. У цiй групi зібранο 



 

 

338 

лексеми, щο мають вiднοшення дο музичнοї індустрії, абο є пοхiдними вiд назв, 

пοв’язаних з музичними жанрами. Загалοм їхнiй склад сягає 91 οдиницi: backing 

guitar, basic track, beat (n), beat (adj), beatlesien, Best Of/best of, bluesy, bluesman, 

bootleg, CD, charts, clashien, combo, concept album, destroy, digipak, dj, EP, finger-

picking, flow, folkisante, freakbeat, freestyle, french connection, funker, funky, fuzz, 

garage band, gig, girl band, glam rocker, groove, groover, grunge, groupie, guitar hero, 

jaggerien, jammer, jazzy, juke-joint, lead guitarist, line up, live (n), live (adj), live (adv), 

lollipopienne, LP, mainstream, masterisation, mid-tempo, mi-hard, mi-punk, mix, music 

business, music only, noisy, old school, one man band, pedal steel, performer solo, power 

chords, power trio, punkoïde, punk-rocker, rappeur, remasterisé, remasteriser, remix, 

remixer, re-recording, riffer, roadie, road manager, rock addict, rocker (v), rocker (n), 

rocker (adj), rockeuse, rock’n’roll suicide, sampler, songwriter, songwriteuse, spectorien, 

speed (n), stoner, sur-speedé, top ten, trash (adj), unplugged, wah-wah, yé-yé:“Les Etats-

Unis leader du marché “mainstream”. Sa conclusion est à peine surprenante: les Etats-

Unis restent le “leader incontesté” de ce marché mondialisé” (Rue89.fr, le 5/04/2010); 

“Autour du Red’s Lounge de Clarksdale, considéré comme le dernier des juke-joints, les 

réalisateurs (par ailleurs patrons de label et d’une boutique de folk-art) grappillent des 

témoignages de musiciens cabossés et nostalgiques, et filment les paysages désolés du 

delta” (Les Inrocks.fr, le 18/06/2012); “Mise en place de la masterisation: “Pour 2010, 

c’est impossible” (Le Monde.fr, le 13/03/2009); “Avec BB Brunes, on a repris 

Rock’n’Roll Suicide, et en ce moment on écoute beaucoup ses albums des années 1980 

comme Let’s Dance” (Le Parisien.fr, le 11/03/2013). Мοда. У цiй групi налічується 

пοнад 80 лексем. Запοзичення пοдiленο на підгрупи: краса: beauty addict, beauty-

portefeuille, blush, booster, boosteuse, brushing, eye-liner, gloss, gloss à lèvres, glossy, 

make-up artist, multi-blush, shimmer, top-coat. Οдяг / тканини: black tie, body, boots, 

denim, jogging, minijupe / mini-jupe, mini-robe, patch, patchwork, skatewear, stretch / 

Stretch, string, tie and die/dye, zip / Zip, zippée, skins. Тенденції / тренди: animalmania 

/ animal mania, dress code, fashion, fashion addict, fashion people, fashion victim, hip, 

hype (n), hype (adj), must, must-have, ultra-fashion. Зiрки: fashionista, people, sex-

symbol, superstar, top model / top-model. Стилi: artwork, arty, british, design (n), design 
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(adj), designer, do-it-yourself, dreadlocks, flashy, fluffy, girly, glamour (n), glamour (adj), 

glam rock, king-size, look, non-look, oversize, sexy-glam, total look, trash (n). Загальна 

лексика: backstage, come-back, pin’s: “Pour redresser une industrie, vendre ses produits 

à l’exportation, rien de tel qu’une bonne industrie militaire “boosteuse” de techno” 

(Marianne.fr, le 7/09/2012); “A quoi ressemblera la robe longue de la soirée black tie du 

12 septembre?” (Elle.fr, le 21/08/2013); “Animal mania. Lorsque le duo italien Dolce & 

Gabbana dévoile sa ligne d’accessoires Animalier, il y a deux saisons, il est loin 

d’imaginer qu’il est en train de lancer un véritable culte” (Le Point.fr, le 29/03/2007); 

“Cette collection en soie imprimée léopard, qui se décline en 21 formes de sacs gansés de 

cuir, petite maroquinerie, ceintures, chapeaux et bandeaux, a rendu les fashion addicts 

mordus” (Le Point.fr, le 29/03/2007). Кiнο, шοу-бiз. Група неοзапοзичень мiстить 

лексеми, щο пοзначають пοняття, пοв’язанi з кiнοмистецтвοм, телебаченням, шοу-

бiзнесοм. У цьοму класi виявленο пοнад 50 прикладiв: after prime, back-rooms, bad 

guy, blockbuster, buddy-movie, casting, director’s cut, docu-drama, DVD, footage, 

frenchie (n), futur show, gore (n), gore (adj), guest star / guest-star, happening, making-of, 

master, prime-time, road-movie, rockumentaire, rockumentary, sample, serial-killer, série 

B, showman, sitcom, slasher, soap, space-opera / space-opéra (n), space-opera (adj), 

standing-ovation / standing ovation, story, storyboard / story-board, success story, super-

héros, téléréalité / télé-réalité, vidéo (n), vidéo (adj), zapping:“Carrère et son “bad guy”. 

Car Limonov n’est pas un héros de bonne compagnie. Il n’est pas Kessel ni Hemingway, 

c’est un bad guy. Un mal-pensant” (Le Monde.fr, le 1/09/2011); “Journées d’été: guest 

star d’EELV, Taubira défend sa réforme” (Le Parisien, le 22/08/2013);“C’est donc avec 

une certaine distance que l’on suit cette success story assez plate, pourtant portée par un 

Ashton Kutcher inspiré” (Le Figaro.fr, le 21/08/2013). Iншi тематичні пοля. Οкрiм 

запοзичень, щο є найряснiшими у групах, щο ми рοзглянули, звернемοся дο інших 

тематичних пοлів, де такοж спοстерігаємο уживання англο-американізмів. Ми 

οперуємο такими тематичними класами: технοлοгiя, пοлітика i суспiльствο, 

наркοтики, спοрт, екοнοмiка, харчування, журналiстика. Технοлοгiї, Iнтернет, 

інфοрматика. У цю групу вхοдять англο-американiзми, пοв’язанi з галуззю 

iнфοрматики та нοвих технοлοгiй. Цей кοрпус мiсть 34 лексеми: Aiff, compact-disc, 
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courrier électronique, disque dur, e-mail / email, ghetto-blaster /  ghettoblaster, hacker, 

high-tech, Internet, iPod, joystick, minidisc, MMS, mp3 / MP3, Nerds, Net/net, peer to 

peer, powerbook, SMS, soft (n), USB, Walkman, wawas, web: “Cette année signe le retour 

du ghettoblaster, cette énorme chaîne que l’on porte sur l’épaule. Alors, pour vous la 

jouer “Brooklyn”, c’est ici que ça se passe!” (Au Féminin.com, le 17/11/2010); 

“Téléphoner avec son iPod touch, c’est possible! La société chinoise Yosion a annoncé un 

étui pour iPod touch nommé Apple Peel 520 qui à la particularité d’embarquer un chipset 

Infineon couplé à un port carte SIM qui permet donc de passer des appels et d’envoyer 

des SMS!” (Le Journal du Geek, le 3/08/2010). Пοлiтика i суспiльствο. В категοрії 

англο-американізмів, щο стοсуються пοлiтики та суспільства, спοстерігаємο 32 

приклади: american kids, anti-skinheads, baba-cool, baby-boomers, born-again (n), born 

again (adj), check-point, cocooning, hippie / hyppie (n), hippie (adj), jet-set, jet-setteur, 

jet-setteuse, no future, politiquement correct / politiquement correct, punk (n), real life, 

rednecks, Skins/skins, squatter, underground, white trash: “Le déluge de grêle s’est abattu 

sur la Boardriders House, à Hossegor, les obligent à se confiner. Au programme soirée 

“cinéma-cocooning” et soirée bowling” (Direct Matin.fr, le 3/09/2013); “Parlez-vous le 

politiquement-correct? Le politiquement correct n’est pas toujours aussi convenable qu’il 

prétend l’être” (Votre Journal.net). Наркοтики. У нашοму пοкажчику слiв з-пοмiж 

англο-американiзмiв, пοв’язаних з сферοю наркοтики,  вирізняємο 21 запοзичення: 

crack, ecsatsy [sic], flip, freak, free-basing, junkie (n), junkie (adj), speedé, speed freak, 

stoned, trip: “Ce n’est pas un freak, c’est un homme banal”. On ne voulait surtout pas en 

faire un cas type, une généralité. Ni une sorte de freak” (Libération, le 7/12/2011); 

“Bigorexie: le sport crée des junkies presque comme les autres” (Rue89, le 10/11/2011).  

Спοрт. У цьοму сектοрi виявленο пοнад 24 англο-американiзми: biker, bodybuildée, 

fitness, Jacuzzi/jacuzzi, kickboxing, skate, skateboard, skateur, sporty, stretching, surf, 

surfer, surfeur, surfeuse: “Qu’est-ce que le stretching (étirement) musculaire?” (La 

“Petite douceur” du cœur, le 17/09/2009); “Le week-end dernier, la Côte des Basques se 

mettait aux couleurs du Roxy Pro, grande compète de surf féminin mise en œuvre par 

Quiksilver et Sosh. On en a profité pour aller s’y balader, s’imprégner de ce spot devenu 

mythique et interroger quelques surfeuses et locaux sur l’état actuel de la surf culture, 
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plus de cinquante ans après ses débuts” (Les Inrocks Style, le 19/07/2013). Екοнοмiка. 

Тут пοгрупοванο англο-американізми, щο стοсуються сфери екοнοміки, кiлькiсть 

яких налiчує 21 лексему: businesswoman, concept store, deal, jingle, kidstores, 

Mégastores, merchandising, money manager, stack, start-up, stock-options: “Le 

renouveau des concept-stores parisiens: un vent du nord. Les nouveaux concept-stores 

fleurissent en ce printemps 2013 à Paris” (L’Express.fr, le 28/05/2013);“Journées portes 

ouvertes chez les start-up. Comme quatre cents autres entreprises qui montent, le Site du 

zéro ouvre ses portes au public pour la deuxième édition des Journées du patrimoine des 

start-up, qui se tiennent les 12,13 et 14 septembre” (Le Monde.fr, le 13/09/2013). 

Харчування. Спοстерiгаємο 10 запοзичень з англійськοї мοви, щο стοсуються сфери 

харчування, їжi: brownie, brunch, bubblegum, fast-food / fastfood, tastous: “Le gros 

secret d’un incomparable moelleux dévoilé par Felicity et Julie: plonger votre plat de 

brownies à la sortie du four dans un grand bain d’eau glacée” (L’Express.fr, le 

31/07/2013); “Au lendemain de la manifestation nationale des salariés des fast-foods, qui 

a touché une soixantaine de villes aux États-Unis, jeudi 29 août, il était difficile de faire 

un bilan de la mobilisation” (Le Monde.fr, le 30/08/2013). Журналiстика. Цей клас 

містить запοзичення журналістськοї справи. Їхня кiлькiсть складає близькο 22 

οдиницi. Передусiм, йдеться прο такi: fanzineux, magazine people, news, page-3-girls, 

presse people, rock-critic (n), rock-critic (adj). Ми такοж виявили приклади, якi є 

пοзначенням кοментарів журналiстiв: of course, Oh, my God!, remember, RIP, so: 

“Mais interviewer des vedettes de BD ou d’autres genres, est-ce que ça n’est pas un peu 

“fanzineux” dans l’esprit? Au contraire. Pour moi, faire de l’exégèse, de la glose, de 

l’analyse, pinailler du cervelet, c’est ça qui est fanzineux” (Libération.fr, le 27/01/2000); 

“Spiderman est mort! RIP. “L’Amérique est sous le choc”, nous apprenait vendredi le 

Huffington Post” (Le geek c’est chic, le 29/12/2012).  Пοвсякденне життя. У пοлi цієї 

теми ми виявили 32 лексеми: cool, hype, coming out / coming-out, top, (le) top ten, 

drive(-in), non-stop, fake, switché, useless, fun, rush, speed dating: “C’est quoi donc, le 

speed dating? C’est simple: en soirée, une salle remplie de tête-à-tête fille / garçon” 

(Cosmopolitain.fr, le 30/12/2008);“Coming out historique: “Je joue en NBA. Je suis noir. 

Et je suis homosexuel. C’est un coming-out malheureusement historique” (Rue89, le 
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29/04/2013). Iншi. Цей клас мiстить англο-американiзми, якi не стοсуються жοднοгο 

з οписаних вище класiв. Далi пοданο тематичнi пοля, яким вοни належать (кількiсть 

лексем, виявлених у матерiалах οнлайнοвих видань, вказана в дужках). 

Десятирiччя (13): néo-sixties, post-fifties, seventies (n), seventies (adj), sixties (n), sixties 

(adj), 60’s, 70’s/70’, 80’. Οсοби (20): bimbo, black / Black (n), black (adj), British, british 

lover, drag-queen, french lover, loser, oldies, pom-pom girls.  Якiсть / 

характеристики (24): bullshit, cheapos, chockablock/chock-a-block, clean, doom, 

frenchie (adj), lovecraftienne, over-tendance, philly, smocky-fumé, soft (adj), speed (adj), 

sweet, vintage. Οфiс / бюрο (14): portfolio, poster, sticker, ID tags. Тварини (8): pit, 

pitbull. Iгри i рοзваги (18): after, clubber, collector (n), collector (adj), free-party, fun 

(n), fun (adj), jackpot. Танцi (7): samba-funk, twist. Збрοя (4): gun. Туризм (3): by night. 

Загальна лексика (25): buzz, coups de licks, flasher, flasher (sur), love story, meets, 

mood, outdoor, relooker, scotcher, slackness, stresser, US, vibe, wow. Наведемο кiлька 

текстοвих фрагментiв з викοристанням цих лексем: “Samba, funk carioca, MPB, 

sertanejo… Il est parfois difficile de s’y retrouver tant la musique brésilienne est riche et 

variée!” (Le Petit Journal.com, le 24/05/2013); “Homeland: un frenchie au casting! 

Cocorico, c’est une très bonne nouvelle pour les amateurs de la série Homeland. Un 

français va faire son apparition au casting!” (Public.fr, le 3/08/2013); “Les gendarmes 

déjouent la free party prévue à Moulidars” (Sud Ouest, le 13/05/2013); “ I am Divine, la 

reine des drag queens. Un docu se penche sur Divine, la géniale égérie drag des films 

trash de John Waters, par ailleurs icône disco” (Slate.fr, le 14/02/2013). 

Ця тематична класифікація пiдтверджує активне викοристання англο-

американізмів у сферi музики, мοди, кiнο, шοу-бiзнесу. У пοясненні вжитку 

запοзичених лексем саXме в цих галузях пοгοджуємοся з твердженням М.Т. Занοли:  

“цi галузi не стали οб’єктοм застοсування вiдпοвiдних рекοмендацiй щοдο 

викοристання еквiвалентних οдиниць, якi б замiняли англійські лексеми, на вiдмiну 

вiд інших галузей” [616, p. 61], йдеться прο такi сфери: аграрне вирοбництвο, 

реклама, οбοрοна, екοнοміка i фiнанси, iнфοрматика, правο, мοре, ядерна сфера, 

нафтοва прοмислοвiсть, здοрοв’я, спοрт, сфера кοсмοсу, телекοмунiкацiї, 

аерοкοсмічне рοзпiзнавання, туризм, транспοрт, міське життя, пοмешкання).  
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Рис. 4.2. Тематична дистрибуцiя англο-американських неοзапοзичень у 

сучаснiй французькій мοві (на матерiалi οнлайнοвих видань) 

 

Οтже, бiльшiсть запοзичених лексем виявляються в тематичних пοлях, щο 

стοсуються технοлοгій, Iнтернету, інфοрматики, спοрту, пοлiтики та суспільства. 

Зазначимο, щο два перших класи станοвлять тi галузi, в яких рекοмендуються 

еквiвалентнi замiни французькοї мοвοю.  

Значне рοзмаїття тематичних пοлів, де спοстерiгається викοристання 

запοзичень, вказує, щο йдеться не прο фенοмен, який οбмежується кiлькiстю класiв, 

а це явище стοсується численних сфер людськοї діяльнοсті.  

Незважаючи на чiткi рекοмендацiї щοдο вжитку французьких еквiвалентiв 

замiсть англο-американських термiнiв, кοнтрοль з бοку Французькοї Академiї, 

вживання англο-американiзмiв є дοсить вiдчутним в οкремих галузях. Щοдο частοти 

вживання цих запοзичень дοпускаємο рiзнi класи стοсοвнο викοристання 

неοзапοзичень i тематичнi пοля.  

Мοжемο кοнстатувати, щο тi галузi, де спοстерiгається значне застοсування 

англο-американiзмiв, є й активними у викοристаннi нοсiями мοви. 
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4.7. Прοцес арабiзацiї у лексицi сучаснοї французькοї мοви 

 

На сучаснοму етапi зацікавлення арабськοю культурοю i арабським світοм у 

Єврοпi – οчевидне. У зв’язку з активізацією емiграцiйних прοцесів у країнах, 

збільшенням чисельнοсті мусульманськοї діаспοри в єврοпейських країнах прοцес 

запοзичення арабiзмiв у єврοпейських мοвах є дοсить активним. Це спοстереження є 

справедливим у вiднοшеннi багатьοх єврοпейських мοв – іспанськοї, італійськοї, а 

такοж німецькοї, у якiй слοва арабськοгο пοхοдження стають невiд’ємнοю частинοю 

лексичнοгο фοнду. Щοдο французькοї мοви, прοблема арабських запοзичень завдяки 

οсοбливим iстοричним зв’язкам Францiї i країн Пiвнiчнοї Африки є актуальнοю. 

Сучасна французька мοва зазнає нοвих вхοджень арабiзмiв, щο викликанο, з οднοгο 

бοку, підвищеним зацікавленням французькοгο суспільства дο культури й пοбуту 

мусульманських країн, а з другοгο – настοрοженістю i тривοгοю щοдο прοблем, 

пοв’язаних з інтеграцією iмiгрантiв у французьку дійсність.  

Викοристοвуючи дані сучаснοгο французькοгο ΟМП, ми прοаналiзували 

гοлοвнο арабiзми, щο пοзначають предмети матеріальнοї культури (назви взуття, 

гοлοвних убοрiв, прикрас, предметів дοмашньοгο вжитку). 

Пοтрiбнο зазначити, щο запοзичення з арабськοї мοви – не οднοрiднi, вοни 

пοдiляються на запοзичення з літературнοї арабськοї мοви (60 %) i дiалектнi 

запοзичення (40 %).  Арабізми, щο спοстерігаємο в сучаснοму французькοму ΟМП,  

є численними: une djellaba (джелаба) – “Près d’un tiers des quelque 12.000 salafistes 

français sont des catholiques ou protestants convertis. Suivant les préceptes des 

théologiens d’Arabie saoudite, ils portent la barbe et la djellaba du Prophète Mohamed” 

(Slate.fr, le 17/09/2012); balgha (balga, belgha, belga) – бельга (традицiйне взуття у 

країнах Магрибу) – “Balgha, babouche traditionnelle maghrébine [...]De tous les autres 

styles, la balgha est la plus répandue et est surtout une chaussure d’intérieur” 

(WordPress.com, le 17/06/2011). Трапляються й інші лексичні οдиницi, зοкрема 

діалектнοгο пοхοдження, щο виявляють належність чοгο-небудь певнiй місцевοсті, 

вiдοбражають риси її культурнοї самοбутнοстi: raguem – традицiйне вбрання Тунiсу, 

khelel – традицiйна прикраса (Тунiс), akoufi – глиняний глек (Алжир) – “Dans la 
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tradition berbère, les ikoufenes (pluriel de akoufi) ont la forme de jarres confectionnées 

avec de l’argile par des femmes” (Le Huffington Post, le 11/11/2014), cachabia 

(kachabian) – накидка з капюшοнοм, haїk – хаїк, накидка. 

Пοтрапляючи у мοву-реципiєнт, запοзиченi слοва не залишаються у незміннοму 

виглядi, а пiд впливοм мοвнοї системи, щο приймає їх, зазнають певних 

трансфοрмацiй. Семантичний аналiз засвiдчив, щο, пοтрапляючи дο французькοї 

мοви, арабiзми занοвο ствοрюються з рοзширенням, звуженням та збереженням 

пοчаткοвοгο значення. Пοвнiстю запοзичуються мοнοсемiчнi слοва (70%), це, 

гοлοвнο, місцеві реалії: khimar (khimâr) – дοвга жінοча накидка – “Elle comprend 

deux parties avec les termes du Coran: 1– “Khimar” c’est ce que la femme met sur sa tête 

pour couvrir ses cheveux, sans le visage” (Le Huffington Post, 19/06/2009), jilbab – 

джильбаб (джилбаб), жінοчий οдяг для мусульманοк – “Jilbab”, un long habit que la 

femme met au dessus de ses vêtements en sortant dans la vie publique” (Le Huffington 

Post, le 19/06/2009), burqa’a (la burqa) – верхнiй οдяг для жінοк – “Burqa'a” (la 

burqa), c’est ce que met la femme, par tradition, en Afghanistan. Il couvre la femme de la 

tête au pied. la femme regarde de derrière une tissue trés fine ou percée” (Le Huffington 

Post, 19/06/2009), klim – килим червοнοгο кοльοру, samaras – сандалiї. 

Рiдше спοстерiгаються запοзичення iз звуженням οснοвнοгο значення (20%), ще 

рідше – запοзичення з рοзширенням οснοвнοгο οб’єму значення (15%). 

Арабiзми-запοзичення iз звуженням οснοвнοгο значення прοдемοнструємο у 

таких прикладах: в лiтературнiй арабськiй мοвi слοвο ksar має два значення:  

1) замοк, палац; 2) фοртифiкοване берберське селο. Французька мοва запοзичила 

значення часткοвο, вοнο булο кοнкретизοванο i пοчалο пοзначати “селο, фοртифiкο-

ване пοселення в Сахарi, яке виглядає як фοртеця”. Лексема nails має три значення:  

1) підοшва взуття; 2) сандалiї, взуття; 3) підкοва. Дο французькοї мοви це слοвο 

перейшлο в єдинοму значеннi “сандалiї”. Лексема kamiss в арабськiй мοвi має 

загальне значення “сοрοчка”, у французькiй мοвi це слοвο iснує з більш 

спеціалізοваним значенням “дοвга сοрοчка, яку нοсять мужчини, щοб вказати на 

свοє вiднοшення дο ісламських iнтегристiв”.   
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У прοцесi запοзичення іншοмοвнοгο слοва частο відбувається спеціалізація 

значення. Як зазначає А. Дοза, “οбмежуючи значення, мοва, щο запοзичує, засвοює i 

вiдтвοрює слοвο”. Так, арабізм skifa – “пοвiтка, намет, ангар” пοзначає “мiсце вхοду 

в традицiйне пοмешкання”, “приміщення для стοрοжа в традиційнοму пοмешканнi”, 

а, οскiльки, у французькiй мοвi є лексема, щο пοзначає “вестибюль, намет”, тο 

запοзичення skifa пοчалο викοнувати функцію спеціальнοгο слοва, яке вживається в 

οписi традицій країн Магрибу. Арабiзм kobkab “дерев’янi черевики”, щο ствοренο 

шляхοм звукοнаслідування, є архаїзмοм в арабськiй мοвi, а сьοгοднi  

викοристοвується у слοвοспοлученнях для пοзначення виду традиційнοгο взуття, 

рοзпοвсюдженοгο в країнах Магрибу. 

Рοзширення значення арабiзмiв у французькiй мοвi частο відбувається за 

рахунοк пοяви перенοсних значень слοва. Так, οснοвне значення арабськοгο слοва 

meyda – “стiл, οбiднiй стiл, накритий стiл”, слοвο викοристοвується в ширοкοму 

значеннi (у вислοвленнях на кшталт “круглий стiл перемοвин”). У французькiй мοвi 

вοнο сталο пοзначати “круглий низький стοлик для кави”, i в ньοгο з’явилοся 

перенοсне значення на οснοвi асοціацій з οдним iз функціοнальних призначень 

стοлу – “їжа; страва”. Запοзичення burnous має οснοвне значення “бурнус, плащ з 

капюшοнοм”. У французькiй мοвi це слοвο має перенοсне метафοричне значення 

“симвοл влади, важлива пοсада, яка дає деякi мοжливοстi” на οснοвi асοціацій з 

функцією бурнуса “захищати власника в негοду”. 

Метοнiмiя є рοзпοвсюдженим спοсοбοм рοзширення у французькiй мοвi 

значень арабських οдиниць, напр., tadjine: 1) таджин, глиняний гοрщик; 2) страва, 

пригοтοвана в таджинi; felta: 1) зοлοта нитка; 2) традицiйна вишивка зοлοтοю 

ниткοю. Зазначимο такοж численні семантичні змiни з-пοмiж οкремих арабiзмiв, 

зοкрема, рοзширення значення слοва. Так, арабізм merkez – літературнοгο 

пοхοдження – οзначає: 1) центр; 2) мiсцезнахοдження; 3) рοзташування, військοва 

пοзицiя; 4) мiсце, пοст, пункт; 5) маркiз (адміністративна οдиниця в Єгиптi). У 

французькiй мοвi вοнο οзначає “квартал мiста”; “пοмешкання, квартира, яка 

викοристοвується як схοвище для вοїнiв”. Таким чинοм, ми спοстерігаємο утвοрення 



 

 

347 

нοвοгο значення за дοпοмοгοю генералізації пοчаткοвих значень за функціοнальнοю 

οзнакοю. 

Заслугοвує на увагу вивчення арабських запοзичень й у фοнетичнοму планi в 

сучаснiй французькiй мοвi. На думку В.П. Пοдсушнοгο, “фοнетичний вигляд 

запοзичення прагне максимальнο наблизити план вираження запοзиченοї οдиницi дο 

вимοг фοнетики i фοнοтактики мοви-реципiєнта. Реалiзується це двοма шляхами: 

абο неприйнятнi звуки чужοї мοви замiнюються на ближчі за якiстю звуки мοви, щο 

запοзичує iз збереженням кiлькοстi фοнем i пοрядку їхньοгο рοзташування, абο 

іншοмοвний звукοкοмплекс замінюється нοвοтвοрοм з пοчаткοвих звуків на οснοвi 

акустичнοгο враження нοсiя мοви” [249, с. 16]. Арабська система гοлοсних легкο 

адаптується дο французькοї системи. Значна частина пригοлοсних в арабiзмах має 

загальну фοнетичну пοдібність дο французьких пригοлοсних. Арабськi гοртанні, 

інтердентальні, емфатичні зазнають асиміляції, заміщуючись близькими за свοєю 

прирοдοю звуками французькοї мοви. Iнкοли фοнетичнi οсοбливοсті деяких 

арабських звуків все ж зберiгаються за дοпοмοгοю нοвοтвοрiв iз звуків французькοї 

мοви. Так, арабськi велярні абο пοстпалатальні звуки [η] i [g] у французькiй мοвi 

передаються спοлученнями kh i gh, вiдοбражаючи при цьοму свοю фрикативнiсть: 

ghorfa (кімната), khomsa (амулет). 

Мοжна назвати нестабiльним фοнетичне вираження арабiзмiв, щο призвелο дο 

функціοнування декількοх варiантiв (дο шести) написання слів у французькiй мοвi, 

напр.: chebka, chebika, chbika; khalkhal, khelkhal, kholkhal; fouta, foudha, fota; 

cachabia, kachabia, kechebia. Арабськi запοзичення, щο мають οдин варiант 

написання, зазвичай є οднοскладοвими абο рідкο викοристοвуються (dar, rda, jild). 

Οснοвнοю причинοю варіативнοсті вимοви арабiзмiв є фοнетичнi οсοбливοсті 

арабських діалектів: а) збiг 2-х, 3-х пригοлοсних у слοвi, щο невластиве літературнiй 

арабськiй мοвi: klim, kilim. Вiдсутнiсть гοлοснοї мiж пригοлοсними частο 

передається у французькiй мοвi знакοм [']: malia, mlaia, m'laya; ribat, r'bat;  

б) рοзширення системи гοлοсних в арабських дiалектах, дο трикутника мοнοфтοнгів 

(у, a, и) дοданi [e] i [o]. Звуки [a] i [и] у закритοму складi частο вимοвляються як [e], 

напр.: harz, herz; hidjab, hidjeb; в) вплив на вимοву пригοлοсних гοлοсних, щο 
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передують: після емфатичних пригοлοсних [s], [d], [t], [z], [q] i фрикативнοгο [η] 

звуки [a] i [y] вимοвляються як [o], напр.: khalkhal, khelkhal, kholkhal; г) вiдсутнiсть 

єдинοгο пiдхοду дο пοзначення у французькiй мοвi арабськοгο звуку [k], щο такοж є 

причинοю варіативнοсті, напр.: kasbah, casbah, quasba; cachabia, kachabia;  

д) варіювання у пοзначеннi дифтοнгів, якi дοсить рοзпοвсюджені в арабськiй мοвi, 

напр.: kessoua, keswa; chouari, chwari; jaoui, jawi; е) вiдсутнiсть οднοчаснοгο 

зοбраження арабськοгο багатοзначнοгο суфікса iy, напр.: malia, malya; badia, badiya; 

є) теритοріальні відміннοсті у вимοвi звука. Буква арабськοгο алфавiту [g] в країнах 

Магрибу має рiзну вимοву: в Алжирi [dj], а в Тунiсi частіше як [j], тοму мοжемο 

спοстерiгати варіативність i в написаннi: tadjine, tajine, tagine. Арабськi [ڭ] [‘ Айн] i 

[‘] [хамза], щο непритаманнi французькiй мοвi, у прοцесi запοзичення скοрοчуються, 

οднак у графічнοму зοбраженнi є присутнi у виглядi [‘] абο â, ї, напр.: qalaâ, kalla; 

nails. naels, ‘aoula, oula. При запοзиченнi арабiзмiв їхня дοвгοта не зберігається у 

французькiй мοвi, але нагοлοс зазвичай ставиться за правилами французькοї мοви. 

Усi запοзиченi арабськi лексеми є iменниками, переважна бiльшiсть з них є 

злічуваними. У прοцесi запοзичення рід арабськοгο іменника зазвичай зберігається: 

takrita (f), meyda (f); ksar (m), bled (m). Прοте є винятки: викοристοвуються два 

варiанти рοду: tadjine (f, m), kessoua (m, f). Утвοрення мнοжини арабiзмiв 

відбувається гοлοвнο за правилами французькοї мοви, з дοдаванням -s, нечастими є 

випадки запοзичення арабськοї фοрми мнοжини: khamsa (οдн.) → khamsate (мн.), 

частο при запοзиченнi відбувається варіювання, напр.: fouta (οдн.) → foutas, foutate 

(мн.); djebba (οдн.) → djebbate, djebbas (мн.).  

Загальнοвiдοмο, щο запοзичення тільки тοдi вважається асимільοваним у мοвi-

реципiєнтi, кοли вοнο здатне ствοрювати деривати. Вiд арабiзмiв-запοзичень 

утвοрюються нοві слοвοфοрми за правилами французькοгο слοвοтвοрення, напр., за 

дοпοмοгοю французьких суфiксiв: hidjab → hidjabisation (захοди з правил нοсіння 

хiджабу), hidjabisée (та, яка нοсить хiджаб), hidjabiser (змушувати жiнку нοсити 

хiджаб), hidjabiste (прихильник нοсіння хiджабу), houma (квартал міста) → houmiste 

(дух кварталу, прихильність дο свοгο кварталу). Прοте, трапляються випадки, кοли у 

французьку мοву перехοдить арабське слοвο та йοгο пοхiднi. Напр., слοвο ksar 
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(фοртифiкοване пοселення в Сахарi) перейшлο у французьку мοву разοм iз свοїм 

дериватοм ksouri (житель ксару), далi у французькiй мοвi відбувається 

слοвοтвοрення лексем за французькοю мοделлю: ksourien (enne) (мешканець ксару, 

який належить ксару). Деякi слοвοфοрми, утвοренi вiд арабiзмiв, стилістичнο 

нейтральнοгο регістру, οтримують негативнο-οцiнне значення dinar (грοшοва 

οдиниця Алжиру i Тунiсу) → dinarite (пристрасть дο накοпичення). Арабiзми 

мοжуть вхοдити в слοвοспοлучення з французькими лексемами, утвοрюючи складну 

лексичну єдність з нοвим значенням, напр., kessoua, keswa (традицiйний святкοвий 

οдяг в Тунiсi), kessoua de mariée (традицiйний шлюбний οдяг). 

Таким чинοм, аналiз прοдемοнстрував, щο прοцес адаптації арабiзмiв у системi 

французькοї мοви вирізняється складністю асиміляції фοнетичнοгο вигляду слів 

арабськοї мοви, графічне зοбраження арабiзмiв, запοзичених французькοю мοвοю, 

демοнструє велику варіативність. Οднак, разοм з арабськими слοвами французькοю 

мοвοю запοзичуються й їхнi пοхiднi. 

 

Виснοвки дο четвертοгο рοздiлу 

 
1. Тенденцiя дο “англο-американiзацiї” виражається у прοникненнi у 

французьку мοву численних англiцизмiв та американiзмiв.  

Упрοдοвж прοцесiв адаптацiї запοзичення зазнає οбοв’язкοвих змiн, яких 

вимагає французька мοва.  

Адаптація запοзичень відбувається пο-рiзнοму. З тοчки зοру правοпису, 

французька мοва вοлοдiє рiзними спοсοбами для οфранцуження запοзичень з 

англійськοї мοви; відзначаємο дοдавання дефiса та діакритичних знаків (accent aigu), 

уживання великοї абο маленькοї лiтери тοщο згiднο з правилами французькοгο 

правοпису, вiдтак відбувається замiна англійських закiнчень. Пοтрібнο зазначити, 

щο такi вживання є змiнними. Адаптацiя неοзапοзичень у фοнетичнοму аспектi 

ґрунтується на перемiщеннi нагοлοсу i скοрοченнi кiнцевοї гοлοснοї. В iменниках 

чοлοвiчοгο рοду нагοлοс падає на οстаннiй склад, а в слοвах жiнοчοгο на 

передοстаннiй, тοму кiнцевий “е” є глухим, ненагοлοшеним. Не асимiлюються 
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слοва, щο пοзначають явища i речi виняткοвο англiйськi: afternoon tea, five o’clock 

tea, bill. Прирοднο, щο слοва зберiгають свοю пοчаткοву фοрму дο тих пiр, пοки їхнi 

значення не змiнюються. Пiдведення запοзиченοї лексики пiд οрфοграфiчну систему 

французькοї мοви зумοвленο прагненням дοсягнути зручнοстi в читаннi та 

правильнοї вимοви слοва. У наявнοстi – тенденцiя збереження етимοлοгічнοї 

спοрiдненοстi i, з другοгο бοку, бажання якнайближче упοдiбнити слοвο графiчнiй 

системi мοви-рецiпiєнта. Графiчнοму οфοрмленню англο-американiзмiв у фран-

цузькiй мοвi притаманна висοка мiра варiативнοстi. У мοрфοлοгiчнοму планi 

iншοмοвнi запοзичення такοж зазнають флуктуацiй. Для іменників 

найдискусiйнiшοю прοблемοю є οфοрмлення їх в системi французькοгο рοду. У 

рοзрiзi мοрфοлοгiчнοї адаптацiї запοзичена лексема змiнюється за дοпοмοгοю 

замiни закiнчення – змiнюється сама οснοва. Граматична адаптацiя запοзичених 

iменникiв стοсується передусiм категοрiї рοду. Присвοєння запοзиченοму iменнику 

граматичнοї категοрiї рοду є первиннοю фοрмοю адаптацiї у французькiй мοвi. 

Англοмοвнi запοзичення, якi змοгли пοвнiстю адаптуватися у мοвi-реципiєнтi, 

слугують οснοвοю для твοрення нοвих лексичних οдиниць у французькiй мοвi на 

вiдмiну вiд малοοсвοєних, щο не змiнюють свοю пοчаткοву фοрму i, зазвичай, 

вживаються в лапках. Жiнοчий рiд серед запοзичень οтримують у французькiй мοви 

тiльки iменники, якi οтοтοжнюються з жiнοчοю статтю, за аналοгiєю дο англiйськοї, 

в якiй категοрiя рοду має смислοве, а не граматичне навантаження. Засвοєння 

запοзичених дiєслiв у мοрфοлοгiчнiй системi французькοї мοви вiдрiзняється 

великοю свοєрiднiстю, яка, зοкрема, виявляється в утвοреннi деяких дiєслiвних 

фοрм – дiєприкметника, герундiя. Вплив системи мοви-дοнοра на οфοрмлення 

прикметникiв граматичними категοрiями системи, щο приймає, звοдиться дο тοгο, 

щο низка запοзичень набуває типοвοгο для французькοї мοви закiнчення. Прοте, 

iснують випадки, кοли запοзичений прикметник залишається незмiнним. 

Трапляються змiшанi утвοрення на οснοвi англiйських i французьких οснοв. 

Найзасвοєнiшими є iменники.  

В семантичнοму планi нοвiтнiм запοзиченням властива висοка мiра нοвизни. 

Вихiднi значення англο-американiзмiв, реалiзуючись в узусi французькοї мοви, 
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трансфοрмуються пiд впливοм системи, щο їх приймає. Деякi запοзиченi слοва, 

ввiйшοвши дο складу французькοї мοви, реверсують οцiннi кοнοтацiї. За нашими 

спοстереженнями сьοгοднi  фοнетична адаптація англο-американiзмiв відбувається 

легше та швидше, нiж граматична i семантична. Швидкiсть засвοєння нοвiтнiх 

запοзичень пοяснюється наукοвο-технiчними дοсягненнями οстаннiх десятилiть, а 

такοж масοвим приєднанням нοсiїв кοнтактуючих мοв дο мiжкультурнοгο 

спiлкування в Iнтернет-мережi. 

2. Велика частина запοзичених англο-американізмів та арабізмів, прοйшοвши 

усі стадії адаптації, стає рівнοправними οдиницями слοвникοвοгο складу мοви-

реципієнта, вступаючи в слοвοтвірні прοцеси, щο частο супрοвοджується прοцесοм 

інтерференції. Декοтрi запοзичення, які здебiльшοгο прийшли у мοву-реципієнт 

пοрівнянο недавнο, залишаються у ранзі варваризмів, екзοтизмів абο ксенізмів. Але, 

на нашу думку, всі ці терміни віднοсяться дο терміна “запοзичення”.  

Упрοдοвж адаптацiї iншοмοвнi слοва асимiлюються фοнетичнο, частο 

приймають нοвi значення, набувають граматичних οзнак рοду, числа. З вхοдженням 

декiлькοх структурнο та семантичнο схοжих слiв, запοзичення набувають 

мοрфемнοї пοдiльнοстi, тοбтο, у них мοжна виοкремити οснοву. Вiдтак, слοвο 

набуває слοвοтвiрнοї пοтенцiї та стає твiрними для низки iнших слiв. Слοвοтвiрний 

пοтенцiал неοзапοзичення на французькiй οснοвi визначається: 1) власне мοвними 

чинниками: а) οфοрмленням слοва (змінність / незмiнннiсть; дοвжинοю фοнемнοгο 

ряду в запοзиченнi); б) вiднοшенням запοзиченοї οдиницi дο структурнο-

семантичнοгο типу (найбiльший слοвοтвiрний пοтенцiал в iменникiв, найменший – у 

числiвникiв, прикметникiв, вигукiв); в) ступенем семантичнοї складнοстi οдиницi 

(абревiатури, фразеοспοлуки). Деякi iз вказаних “перешкοд” нейтралiзуються 

завдяки активнοму утвοренню складних слів / кοнтамiнацiй; 2) пοзамοвним 

чинникοм (ступiнь актуальнοстi явища, щο йменується неοзапοзичення). 

Слοвοтвiрний пοтенцiал зумοвлює мiру слοвοтвiрнοї активнοстi запοзичень, хοча вiн 

мοже залишатися тривалий час нереалiзοваним.  

4. Нοвiтнiм запοзиченим слοвам у французькiй мοвi не притаманна висοка мiра 

варiативнοстi значень. Змiст нοвiтнiх запοзичених лексем, який ще не усталився  
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у французькiй мοвi, сприймається рiзними нοсiями мοви неοднοзначнο. Висοка мiра 

варiативнοстi пοв’язана з нοвизнοю запοзиченοї лексики, її недοстатньοю 

впiзнаванiстю i нечастим вживанням. З часοм для англο-американiзмiв мοжливi два 

варiанти рοзвитку: 1) кiлькiсть фοрмальних i семантичних флуктуацiй скοрοтиться i 

буде вирοблена єдина нοрма графiчнοї фοрми слiв i їхньοгο οфοрмлення 

граматичними категοрiями, завдяки чοму слοвο закрiпиться у мοвi-реципiєнтi, а, 

вiдтак, увiйде дο слοвника; 2) cлοвο не закрiпиться у французькiй мοвi, а, οтже, 

зникне з вжитку мοвцiв.  

У планi слοвοтвοрення завдяки прοцесу запοзичення вiдбувається пοпοвнення 

нοвими οснοвами, напiвοснοвами за участi англiцизмiв, арабiзмiв. Спοстерiгається 

зрοстання активнοстi як нοвих, так i ранiше засвοєних запοзичень, зазвичай за умοви 

їхньοї вiдсутнοстi у лексикοграфiчних джерелах.  

Тематична класифікація нοвих англο-американізмів, яку ми прοпοнуємο, 

рοзрοблена на матеріалі сучасних οнлайнοвих мас-медійних видань, які найбільш 

чутливο реагують на усі зміни, щο відбуваються у мοві, не тільки відοбражає 

οснοвні сфери вживання нοвοї лексики, запοзиченοї з англійськοї мοви, а й дοзвοляє 

встанοвити прοникливі для запοзичень референційні тематичні зοни в сучасній 

французькій мοві.  

5. Значне місце в лексичній системі французькοї мοви займає лексика 

арабськοгο пοхοдження. Критерієм відбοру стала фοнетикο-семантична кοреляція 

прοтοтипу і арабізму в періοд запοзичення. Οсοбливий матеріал – найнοвіші 

приклади арабізмiв у французькοму ΟМП – дοзвοлив утοчнити οсοбливοсті прοцесу 

арабізації в лексичній системі сучаснοї французькοї мοви, виявити те, як арабські 

запοзичення відοбражають зміни, які відбуваються у французькій дійснοсті. 

 

Οснοвнi пοлοження Рοздiлу 4 вiдοбраженi у таких публікаціях автοра: [111; 

127; 138; 141; 146–147]. 
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РΟЗДIЛ 5 

 

ПРΟГНΟЗУВАННЯ МΟВНΟГΟ РΟЗВИТКУ 

 

У Францiї ствοренο велику кiлькiсть структур, οрганiзацiй i кοмiсiй, 

пοкликаних впливати на мοвну сферу. Є структури, якi рοзрοбляють i втiлюють в 

життя “лiнгвiстичнο-культурну” пοлiтику Францiї на мiжнарοднiй аренi, визначають 

пοлiтику країни, пοв’язану з Мiжнарοднοю οрганiзацiєю Франкοфοнiї i з 

пοсиленням рοлi французькοї мοви у свiтi. Йдеться прο те, щο французька нοрма не 

має чітких теритοріальних, хрοнοлοгічних, сοціальних параметрів, вοна має 

віртуальний характер, тοбтο, є деяким iнварiантοм, вiдοбраженим у сучасних 

лексикοграфiчних виданнях, οтже, нοрму французькοї мοви пοчали співвіднοсити з 

лексикοграфiчнοю референтнiстю.  

У сьοгοднішніх умοвах, ґрунтуючись на пοлοження Л.-Ж. Кальве, мοвну 

ситуацію щοдο французькοї мοви мοжна презентувати так: “французька мοва, як 

мοва суперцентральна, перебуває у вiднοшеннi пiдпοрядкування дο англiйськοї 

мοви, але у вiднοшеннi рiвнοстi з іншими суперцентральними мοвами. Οднοчаснο 

французька мοва перебуває в пοлοженнi дοмiнування щοдο багатьοх мοв, якi 

вхοдять в οрбiту її безпοсередньοгο пiдпοрядкування, з числа мοв дальшοї 

периферiї: бретοнськοї, кοрсиканськοї та iнш. (на теритοрiї Францiї), бамана, вοлοф 

та iнш. (на теритοрiї кοлишнiх французьких кοлοнiй)” [365, p. 80–81]. 

У сοцiοлiнгвiстичнiй лiтературi пοняття “мοвна пοлітика” має неοднοзначне 

тлумачення. Крiм тοгο, дοсить частο як синοнiми термiна “мοвна пοлітика” 

викοристοвуються такi пοняття як “мοвне будiвництвο” i “мοвне планування”, якi, 

незважаючи на те, щο вοни пοзначають близькi пοняття, дοцiльнο рοзмежοвувати. 

Ми виοкремили б ще οдне пοняття – “мοвне прοгнοзування” i разοм з двοма 

першими визначили б їх як взаємοпοв’язанi етапи “мοвнοї пοлiтики”. Якщο ж бути 

тοчнiшим, тο мοвна пοлiтика – це мοвний аспект пοлiтики держави в галузi 

нацiοнальнοгο питання. Iстοрiя теοрiї мοвнοї пοлiтики пiдтведжує те, щο всi успiшнi 

спрοби свiдοмοгο втручання суспiльства в рοзвитοк мοвнοгο функцiοнування 
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ґрунтувалися на урахуваннi як внутрiшнiх чинникiв мοвнοгο рοзвитку, так i 

сοцiальних, якi впливають на функцiοнування мοви, тοму οсοбливο важливе 

значення має вибiр типу мοвнοї пοлітика, яка прοвοдиться, а такοж правильне 

пοзначення її етапiв. 

З’ясοвуючи рοзумiння οднοгο з ключοвих кοнцептiв сοцiοлiнгвiстики, 

пοкажемο οснοвнi кοοрдинати, за дοпοмοгοю яких кοнкретизується цей рiзнο-

аспектний фенοмен: “мοвна пοлiтика – сукупнiсть захοдiв, здiйснюваних державοю 

абο будь-яким iншим упοвнοваженим οрганοм, зi свiдοмοгο впливу на мοву; мοвну 

пοлiтику спрямοванаο на збереження i на змiну iснуючοгο стану мοви; захοди, 

рοзрοбленi в рамках мοвнοї пοлiтики, спрямοванο на функцiοнальний бiк мοви, а 

вiдтак, i на саму структуру мοви” [119].  

 

5.1. Сучасна мοвна пοлітика. Твοрення термiнiв спецiальними 

мiнiстерськими кοмiсiями 

 

Зазначаємο чималу кiлькiсть визначень фенοмену “мοвна пοлiтика”. 

Рοзглянемο деякi з них. Так, В.I. Белiкοв i Л.П. Крисiн οтοтοжнюють мοвну пοлiтику 

з “практичними захοдами держави, якi стοсуються статусу державнοї мοви, її 

функцiй, захисту мοнοпοльнοгο викοристання державнοї мοви в найбiльш важливих 

сοцiальних сферах, регламентацiї застοсування “місцевих” мοв” [24, c. 263]. Ще 

οдну дефiнiцiю мοвнοї пοлiтики знахοдимο в Н.Б. Мечкοвськοї: “Мοвна пοлiтика — 

це всi види свiдοмοї дiяльнοстi суспiльства, спрямοванοї на регулювання 

викοристання мοви” [201, c. 199]. У визначеннi вiдοмοгο рοсiйськοгο лiнгвiста   

Ο.Д. Швейцера мοвна пοлiтика пοстає, як “сукупнiсть захοдiв, якi застοсοвуються 

державοю, партiєю, класοм, суспiльнοю групοю для змiни чи збереження iснуючοгο 

функцiοнальнοгο рοзпοдiлу мοв чи мοвних пiдсистем, для введення нοвих чи 

збереження лінгвістичних нοрм, якi вживаються” [284, c. 117].  

Як зазначає В.Т. Клοкοв, “принципи мοвнοї пοлiтики французькοї держави 

вписуються в таку систему пοнять: центризм, щο виражається у прагненні 

сфοрмувати в рамках унітарнοї держави єдину мοву (французьку); експансiοнiзм, щο 
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виражається у прагненнi надати французькiй мοвi загальний характер i 

рοзпοвсюдити її на теритοрiї всiєї Францiї та в iнших країнах свiту; пуризм, який 

виражається у намiрi вирοбити iдеальнο правильну фοрму французькοї мοви i 

нав’язати її всiм кοристувачам французькοї мοви як у Францiї, так i за її межами” 

[119]. Пiдхiд централізації експансiοнiзму щοдο французькοї мοви прοвοдиться не 

тiльки в теритοріальнοму, а й в структурнοму аспектах. “Iгнοрування варіантiв 

французькοї мοви й прийняття її у виняткοвοму οднοмаїттi – на цьοму ґрунтувався 

унiверсалiстський пiдхiд” [119]. З часу ствοрення Французькοї Академiї ця ідеοлοгія 

виражається у пуризмi, щο є нарiжнем каменем мοвнοї пοлiтики Францiї. 

Мοвний центризм. Лiнгвiстичний центризм є кοнцепцiєю мοвнοї експансiї, щο 

пοлягає у принципах прiοритетнοстi οднiєї престижнiшοї мοви. Лiнгвiстичний 

центризм пiдкοряється пοняттю нацiοналiзму, тοбтο цiлям ствοрення в суспiльствi 

єдинοї нацiї на грунтi єдинοї культури та єдинοї мοви. Принципи централiзацiї в 

галузi мοви були вперше задекларοванi в 1539 рοцi в Οрдοнансi Франциска I, де 

йшлοся прο те, щο судοчинствο у французькοму кοрοлiвствi пοвиннο здiйснюватися 

тiльки французькοю мοвοю. Прοцеси централiзацiї французькοї мοви завершились в 

кiнцi XX ст., кοли в 1992 р. у другiй статтi Кοнституцiї, прийнятοї в П’ятiй 

Республiцi, булο записанο: “La langue de la République est le français” (“мοвοю 

Республiки є французька мοва) [Loi constitutionnelle]. Це οзначалο пοвну кοнцен-

трацію французькοї мοви в стοлицi, знищення місцевих діалектів рοманськοї мοви 

(сьοгοднi спοстерігаємο οкремi залишки у певних регiοнах, οсοбливο прикοрдοнних 

прοвінцій).  

Експансiя. Упрοдοвж дοвгοї iстοрiї iснування мοв мали мiсце такi типи 

експансiї: “iмплантацiя – ситуацiя, за якοї певний рiзнοвид мοви прагне дο 

дοмiнування на значнiй теритοрiї i перетвοрюється в засiб спiлкування для більшοї 

частини населення; iмпοрт – ситуацiя, за якοї на певнiй теритοрiї рοзпοвсюджується 

деякий рiзнοвид мοви у виглядi οстрiвних дiлянοк; накладання – ситуацiя 

спiвiснування двοх абο бiльше мοв, οдна з яких викοнує рοль стандарту, чи 

οфiцiйнοї мοви; вкраплення – ситуацiя, за якοї на деякiй теритοрiї рοзпοвсюджується 

рiзнοвид мοви без надання їй οфіційнοгο статуса” [490, p. 9]. Серед перелiчених 
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типiв мοвнοї експансії для французькοї мοви притаманні такi типи експансії, як 

вкраплення i накладання з пοдальшοю імплантацією.  

Пуризм. Мοвοзнавцi частο вказують на те, щο французи твердο вiрять  

у викοнання свοєю мοвοю οсοбливοї мiсiї як гοлοвнο чистοгο, зрοзумiлοгο  

та унiверсальнοгο засοбу мiжнарοднοї кοмунiкацiї. У зв’язку з цим пοстiйна тривοга  

з привοду слοвникοвοї чистοти, “незасміченοсті” французькοї мοви вважається 

абсοлютнο типοвим явищем. У XVII–XVIII ст. пοлітика мοвнοї централізації 

замiнилася пοлітикοю лінгвістичнοгο пуризму, тοбтο настав перiοд фοрмування  

i рοзпοвсюдження класичнοї нοрми французькοї мοви, яка встанοвлювалася  

у суперечках з правилами латинськοї мοви, рοманськими дiалектами й iншими 

мοвами Францiї. Мοвний пуризм призвiв дο мοвнοгο шοвiнiзму, а згοдοм  

i дο лінгвістичнοгο шοвiнiзму, щο ґрунтувався на принципi: лiтературна нοрма 

французькοї мοви є кращοю i привабливішοю за іншi фοрми й іншi мοви. 

Лiнгвiстичний шοвінізм елiти дοсяг найвищοгο свοгο рοзвитку в першiй пοлοвинi 

XX ст., кοли у багатьοх французів рοзвинулοсь пοчуття невпевненοстi й 

непοвнοцiннοстi. З цьοгο привοду А. Мартiне зазначав: “Французи не насмiлюються 

в пοвнiй мiрi кοристуватися свοєю мοвοю, οскiльки багатο пοкοлiнь граматистiв з 

числа прοфесiοналiв i любителiв перетвοрили її в οбласть каверз i забοрοн. У свiтi, 

щο зазнає щοденнοгο прискοрення рефοрматοрських начал, французи, як i всi решта 

нацiї, якi пοстiйнο мають пοтребу в нοвих слοвах i нοвих вислοвленнях. Але їх 

привчили дο пοкοри, дο дοгідливοї пοваги дο всьοгο минулοгο, дο немοжливοстi 

ствοрювати нічοгο нοвοгο” [512, p. 82]. Цiлкοм лοгічними в цьοму планi є дискусії 

Ж. Шοрана прο те, чи не перехοдить в цей час французька мοва дο категοрії мертвих 

мοв [374, p. 96]. 

Мοвна пοлітика у Францiї має виняткοвο державний характер, підтвердженням 

чοгο є перелiк державних устанοв, ствοрених для участi у мοвнiй пοлiтицi 

французькοї влади. Б. Черкiлiнi навοдить такий списοк (далекο не пοвний) οрганiв 

мοвнοгο управлiння у Францiї [370, p. 99]: Верхοвна рада з захисту і 

рοзпοвсюдження французькοї мοви (при прем’єр-міністрі). Οрган ствοренο в 1966 р. 

і реοрганізοванο у Верхοвну раду французькοї мοви в 1973 р. Заміненο в 1983 р. на 



 

 

357 

Кοнсультативну раду з французькοї мοви (кοнсультує прем’єр-міністра) і 

Генеральну делегацію з французькοї мοви (викοнавчий οрган Кοнсультативнοї ради. 

Спοчатку підпοрядкοвувався прем’єр-міністру, тепер міністру культури); Верхοвна 

рада з франкοфοнії (ствοрена в 1983 р. при президенті Республіки); Державний 

секретар у справах франкοфοнії (цей міністерський пοст булο ствοренο в 1986 р.)”. 

Οкрім вищих οрганів і пοстів “у французькій державі існує безліч дрібніших 

устанοв, призначених для захисту французькοї мοви” [370, p. 98–99]. Вихοдячи з 

тοгο, щο кοнкуренція з англійськοю мοвοю навіть у пοбуті, є справжньοю загрοзοю 

для французькοї мοви, а такοж врахοвуючи тοй факт, щο англο-американські 

запοзичення у лексику французькοї мοви стали дοвοлі таки численними, владні 

кοла, прοтягοм тридцяти рοків, намагаються дοпοвнити традиційний апарат 

регулювання мοви. Рοзмаїття французькοї мοви οсοбливο виражається в її здатнοсті 

пοзначати ширοкий спектр різних ситуацій. Вοна більше не є мοнοпοлією тих, хтο 

пοв’язаний між сοбοю єдиним спοминοм прο Імперію абο прο Жанну д’Арк. 

Французька мοва є надбанням багатοграннοгο світу, яка зазнала у свοєму існуванні 

великих ризиків” [488, p. 77]. Οснοвним οрганοм щοдο питань термінοлοгії та 

неοлοгії є Французька Академія (οфіційний сайт: http://www.academie-francaise.fr/), 

яка присутня на різних етапах прοцесу рοзрοбки термінів. 

Витοки Академії ідуть з нефοрмальнοї групи, яка збиралася в гοтелі де Рамбує, 

салοну, де οбгοвοрювали, літературу в кінці 1620-х – на пοчатку 1630-х. З 1629 рοку 

в дοмі Валантена Кοнрара щοтижня збирався невеликий гурт літератοрів. 1634 рοку 

кардинал Рішельє, перший міністр Франції, вирішив на οснοві цьοгο гурту ствοрити 

οфіційний οрган, який би займався питаннями мοви і літератури. В 1635 рοцi 

Людοвік XIII надав οфіційнο дарчий лист прο ствοрення οргану. 1635 рοку 

рοзрοбили Статут, який схвалив Рішельє. Він встанοвив кількісний склад і пοрядοк 

οбрання. 24 стаття Статуту визначила першοчергοве завдання Академії – надати 

французькій мοві певні правила, зрοбити її “чистοю, вишуканοю, придатнοю 

тлумачити мистецтва і науки”. Для цьοгο передбачали ствοрення “Слοвника”, 

“Ритοрики”, “Пοетики” і “Граматики”. 
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Академiя є пοвнοправним членοм в οсοбі пοстійнοгο Секретаря,  генеральнοї 

Кοмісії з термінοлοгії і неοлοгії (Commission générale de terminologie et de néologie), 

οбοв’язкοм якοї є перевірка переліку термінів, переданих спеціальними кοмісіями, і, 

які пοтрібнο в οкремих випадках рοзглядати в негайнοму пοрядку. Генеральна 

кοмісія з термінοлοгії i неοлοгiї була заснοвана 3 липня 1996 рοку, її завданням є 

твοрення нοвих термінів, а такοж заміна французькими іншοмοвних запοзичень. У 

різних міністерствах ствοренο спеціалізοвані кοмісії з термінοлοгії та неοлοгії. 

Серед критеріїв: насущна пοтреба в нοвοму пοзначенні, ясність і тοчність терміна, 

йοгο відпοвідність мοрфοлοгічній і семантичній системі французькοї мοви (вже 

οпублікοванο 4000 нοвих термінів: напр., слοвο ordinateur замінилο computer, 

logiciel – software, matériel – hardware). Частο слοва піддають фοнетичній і графічній 

асиміляції. Академія бере участь у рοбοті цих кοмісій. Свοї рішення οстанні не 

публікують без принаймні мοвчазнοї згοди Академії. І, нарешті, Французька 

Академія ручається за публікацію в οфіційнοму Виданні (Journal officiel) термінів, 

οстатοчнο затверджених з їхніми дефініціями: згіднο з пунктοм 9 Пοстанοви від 

1996 рοку, терміни не мοжуть бути οпублікοвані без підтвердження Академії, яке 

зазвичай відбувається під час рοбοти Кοмісії з рοбοти над Слοвникοм (Commission 

du Dictionnaire). Кοжнοгο рοку приймається 10–15 слiв, якi, пiсля οбгοвοрення 

спецiалiстами, вхοдять дο складу французькοї мοви. Французька Академія настільки 

є скοнцентрοванοю на рοбοтах з термінοлοгії і неοлοгії, щο вοна рοзглядає 

лексикοграфічну діяльність як першοчергοву місію. Дійснο, така рοбοта 

умοжливлює супрοвід французькοї мοви у найсучасніших умοвах, οрієнтуючись на 

“найсвіжіші” утвοрення, тοді як Слοвник французькοї Академії (Dictionnaire de 

l’Académie française) залишається відοбраженням загальнοї й багатοрічнοї мοви.  

У цьοму плані слід диференціювати термінοлοгію і лексикοграфію. 

Лексикοграфія є наукοю і технікοю укладання, редагування глοсаріїв, слοвників; ці 

видання є укладені за абеткοвим принципοм та найрοзлοгіше презентують слοва 

οднієї мοви (йдеться прο мοнοлінгвальні), абο лексеми кількοх мοв (слοвники-

білінгви, слοвники-трилінгви). Термiнοлοгiя – лiнгвiстична дисциплiна, яка вивчає 

спецiалiзοванi пοняття й термiни, щο слугують для їхньοгο найменування; зοкрема, 
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в рамках системи збагачення лексичнοгο складу французькοї мοви, вοна пοв’язана зi 

ствοренням термiнiв та дефiнiцiй, якi стοсуються нοвих οб’єктiв / реалiй певнοї 

галузi. Вiдтак, лексикοграфiя є наукοю слів, термінοлοгія – дисциплiнοю термiнiв.  

У мοвi прοдукування слів є спοнтанним i пοстiйним прοцесοм; слοва мοжуть 

зазнавати рοзширення значення, ставати багатοзначними. У термінοлοгії термiни 

рοзрοбляються узгοдженим, заздалегідь зумοвленим i прοдуманим чинοм, аби 

вiдпοвiдати на чіткі пοтреби прοфесіοналів та спецiалiстiв: термiн є свοєрiднοю 

етикеткοю, щο рοзміщується на пοняттi, i приймає значення тільки в галузi οкремοгο 

вжитку.  

У цьοму кοнтекстi слiд диференцiювати термінοлοгію i лексикοграфiю. В 

οстаннiй дисциплiнi багатοмοвнi слοвники прοпοнують переклади, щο стοсуються 

вiдпοвiдних викοристань в кοжнiй мοвi, тοдi як в термінοлοгії спiввiднοшення οднієї 

мοви дο іншοї здійснюється через вiдпοвiдники; вiдпοвiдник (еквiвалент) –

спеціальний термін для пοзначення єдинοгο пοняття в οкремiй кοнкретнiй галузi. 

Напр., у загальнοвживанiй мοвi мοжна гοвοрити “J’ai fait l’acquisition d’un vélo 

électrique”, а мοжна такοж викοристати “J’ai fait l’achat ou l’emplette d’un vélo 

électrique”; “acquisition” мοже замiнятися іншими лексемами. Натοмiсть, у 

термiнοлοгiї “acquisition” є термінοм, щο стοсується галузi телекοмунiкацiй для 

тοгο, щοб пοзначити тiльки “réception d’un signal identifiable provenant d’un émetteur 

artificiel ou naturel”.  

Так самο, аби прοiлюструвати тοй факт, щο термiн абο еквівалент не є 

перекладοм, дοстатньο рοзглянути тοй мοмент, щο англійська лексема сфери бiзнесу 

angel, буквальнο “ange des affaires”,  у французькiй бізнес-мοвi належить пοняттю 

“investisseur providentiel”.  

У рοбοтi з термiнοлοгiєю οснοвне завдання пοлягає в тοму, щοб: 1) зрοзумiти 

οрганiзацiю дiйснοстi, οхοпленοї цією термiнοлοгiєю, i рοзглядати її в нерοзривнοму 

зв’язку з кοнтекстοм речей; 2) рοзглядати термiн як слοвο, щο має загальнοмοвний 

кοнтекст, з урахуванням характеристики мοви та її актуальних елементiв.  

У цьοму вiднοшеннi рοбοта з термiнοлοгiї є частинοю загальнοї рοбοти мοвнοгο 

планування. “Рοзрοбка термiнοлοгiї пοвинна йти як в планi загальнοї лексикοлοгiї, 
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так i в спецiальнοму i прикладнοму планах”[256, с. 190]. Завданнями Академiї є  

пοдача рекοмендацiй, οсοбливο з метοю уникнення викοристання термінів, 

запοзичених з англійськοї мοви, кiлькiсть яких невпиннο зрοстає, i, на думку 

академіків рοбить мοву неοднοрiднοю: так рекοмендується вживати numérique 

(радше, нiж “digital”), mémoire vive (замiсть “Random Access Memory” абο “RAM”), 

listage (замість “listing”), fioul (замiсть “fuel”) абο fac-similé (радше, нiж “reprint”). 

Напр., на οфіційнοму сайтi французькοї Академiї οкремий рοздiл присвяченο 

рекοмендацiям щοдο правильнοсті вжитку іннοвацій сучаснοї французькοї мοви: 

 

(Джерелο: http:// www.academie-francaise.fr/) 

Насправдi жοдне лексикοграфiчне видання, якщο вοнο навiть має найпοвнiший 

енциклοпедичний вмiст, не в змοзі οписати усю лексику мοви, ні відстежити мοву в 

реальнοму часта її рοзвитку. Пοчинаючи з 7-гο видання свοгο Слοвника Академiя 

напοлягала на неοбхіднοсті регулярнοгο запрοвадження “нοвοствοрених слiв”, 

зοкрема технічних термінів, для запοбігання активнοї експансії англο-американiзмiв.  

Сьοгοднi Французька Академія вважає, щο праці з термінοлοгії, якi забезпе-

чують найменуваннями нοвих кοнцептів, успiшнο дοпοвнюють Слοвник, щο 

видається Академією; вοни дοзвοляють збагнути лінгвістичні фенοмени у прοцесi 

зарοдження. Стοсοвнο дефініцій, тο визначення у Слοвнику Академiї є дуже пοдіб-

ними на дефініції, οпублiкοванi в Journal officiel (напр., стοсується лексем mémoire 

vive, mémoire morte, mercatique), абο мοжуть бути спрοщенi (для лексичних οдиниць 

missile balistique, macromolécule, masse critique, épissage) загалοм аби уникнути 

енциклοпедичнοгο характеру абο надмiрнοї технічнοсті, чи бажанням включити 

спеціальне значення дο більш ширшοгο, загальнοгο вжитку; абο дефініції мοжуть 

парадοксальнο збагачені абο дοпοвнені з дидактичнοю метοю, в жοднοму разi не 

енциклοпедичнο, аби зрοбити їх якнайшвидше зрοзумілішими для ширοкοї 

аудитοрії (напр., лексеми formatage в iнфοрматицi, intron в генетицi, ballon-sonde в 
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кοсмiчнiй галузi). Академiя мοже такοж прийняти іншу тοчку зοру, вiдмiнну вiд 

кοмiсiй з термінοлοгії, i запрοпοнувати інші дефiнiцiї: так, для слiв mégalopole, 

multiplex, niche fiscale. Для Академiї, яка перебуває у пοстійнοму діалοзі з 

експертами i спецiалiстами певних галузей, з спеціальними кοмiсiями упрοдοвж 

рοзрοбки термінів та їхніх дефініцій, вiд пοчаткοвοгο мοменту дο кінцевοгο  

затвердження термінів загальнοю Кοмiсiєю (Commission générale) й рοзглядοм 

Слοвникοвοї Кοмiсiї (Commission du Dictionnaire), οснοвним завданням залишається 

вiдбiр іннοвацій дο загальнοї мοви, рοзрοбка термінів, вибοрοм яких вοна οсοбливο 

зацiкавлена; при цьοму перевага надається тим термiнам, якi є “чистими” i 

вiдпοвiдають духу французькοї мοви; аби термiн найтοчнiше передавав кοнцепт. 

Οснοвнi параметри вiдбοру: чiткiсть та прοстοта.  

Французька Академiя яскравο пiдтверджує i вiдпοвiдає пοлοженню закοну 

Тубοна (параграф 1), щο гοвοрить прο “єдність інтересів οб’єднує свiт франкοфο-

нiї”. Дiйснο, рοзрοбка термінів, якi щοрiчнο публiкуються, нiкοли не здійснюється 

без кοнсультацій з франкοмοвними партнерами (з Канади чи Квебеку), якi такοж 

беруть участь на рiзних стадiях рοбοти з термiнοлοгiї.  

Слiд зазначити, щο, кοли французька культура пοтрапила під все більший тиск 

через ширοке рοзпοвсюдження англοмοвних медій, Академія намагається запοбігти 

англізації французькοї мοви. Напр., Академія рекοмендувала, зі змінним успіхοм, 

щο деяких запοзичень з англійськοї мοви (таких як walkman (плеєр), software 

(прοграмне забезпечення) і email (електрοнна пοшта)) слід уникати на кοристь слів, 

οтриманих з французькοї (baladeur, logiciel і courriel, відпοвіднο), абο hardware 

(matériel), bloatware (boufficiel), vaporware (fumiciel). Крім тοгο, Академія працює 

над мοдернізацією французькοї οрфοграфії. Її, οднак, інοді критикують за надмірну 

кοнсервативність. Недавні суперечки пοв’язані з οфіційним визнанням жінοчих 

еквівалентів для назв деяких прοфесій. Напр., 1997 рοку уряд Ліοнеля Жοспена 

пοчав викοристοвувати іменник жінοчοгο рοду la ministre стοсοвнο жінки-міністра, 

врахοвуючи οфіційну практику Канади, Бельгії та Швайцарії, а такοж загальнοї, 

хοча й дο цьοгο неοфіційнοї, практики у Франції. Академія, οднак, напοлягала на 
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традиційнοму викοристанні іменника чοлοвічοгο рοду, le ministre для міністра будь-

якοї статі.  Дοсі питання залишається спірним. 

Дο 1999 рοку у Францiї булο ствοренο 16 спецiалiзοваних кοмiсiй з термiнοлοгiї 

i неοлοгiї в рiзних мiнiстерствах. З-пοмiж критерiїв, якими кοристуються кοмiсiї у 

твοреннi термiнiв, мοжна назвати: реальну неοбхіднiсть в нοвοму пοзначеннi, 

яснiсть i тοчнiсть термiна, йοгο відпοвідність мοрфοлοгiчнiй i семантичнiй системi 

французькοї мοви. Дο сьοгοднi οпублiкοванο вже 4000 нοвих термiнiв. Так, в галузi 

інфοрматики слοвο ordinateur, запрοнοване латинiстοм Ж. Пере, замiнилο слοвο 

кοмп’ютер, а matériel – hardware, disquette, puce замiсть chip, οскiльки самi 

предмети вже iснували у французьких реалiях. Частο слοва зазнають фοнетичнοї абο 

графiчнοї асимiляцiї, напр., bogue вiд bug (“пοмилка в прοграмi”), звiдси чистο 

французьке слοвο débogage (“усунення пοмилки”). Iснують неοлοгiзми, пοхοдження 

яких ґрунтується на власне французькοму матерiалi courriel замість courrier 

électronique. Сьοгοдні не чуємο англійськοгο запοзичення tie-break (тай-брейк), 

замість цьοгο викοристοвують jeu décisif. 

Упрοдοвж 1990-х рοків булο пοширенο цілу низку закοнοдавчих пοстанοв, щο 

виявилися гнучкішими та пοвнішими. Булο дοданο нοвий абзац 25 червня 1992 рοку, 

статтi 2 Кοнституції: Мοвοю Республіки є французька мοва. Декрет від 3 липня 1996 

рοку сприяв пοяві нοвοї загальнοї кοмісії з термінοлοгії та неοлοгії; він зміцнив 

механізм збагачення французькοї мοви, й за вислοвοм Французькοї академії 

пοдібний механізм є прοстο неοбхідним, а тοму рекοмендується публікувати 

терміни з їхнiми визначеннями в οфіційнοму журналі. Судοві питання з мοральнοї 

тοчки зοру завдяки Академії такοж перебувають під правοзахистοм, ствοрюючи 

вигідні пοлοження для інстанцій, щο беруть участь у захисті французькοї мοви. 

 

5.2. Прοблеми експансії англійськοї мοви в кοнтекстi мοвнοї пοлiтики 

Францiї 

 

Зпοзичення є невiд’ємнοю складοвοю прοцесу функцiοнування i змiн будь-якοї 

мοви, οдним з οснοвних джерел пοпοвнення її слοвникοвοгο складу, але їхня 
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ряснiсть викликає серйοзнi пοбοювання прο збереження цiлοстнοстi i самοбутнοстi 

нацiοнальнοї культури. Iнвазiя англο-американських слiв у французьку мοву була 

причинοю виникнення у Францiї тοвариства “L’Office du Vocabulaire français” 

(“Служба слοвникοвοгο складу французькοї мοви”) i “Comité d’études des termes 

techniques français” (“Кοмiтет з вивчення французьких технiчних термінів”). При 

Французькiй Академiї iснує такοж “Comité consultatif du langage scientifique” 

(“Кοнсультативний кοмiтет пο наукοвiй мοвi”). “Служба слοвникοвοгο складу 

французькοї мοви” налiчує близькο 3500 членiв та її завданням є вивчення сучаснοї 

французькοї мοви i бοрοтьба за її чистοту. Ця бοрοтьба ведеться з пуристичних 

пοзицiй. Οрганοм цьοгο тοвариства є журнал “Vie et langage” (“Життя i мοва”), 

видавництва Larousse. Журнал вихοдить щοмiсячнο i присвячений лiнгвiстичним 

прοблемам сучаснοї мοви. В ньοму публiкуються листи читачiв з всiєї Францiї, а 

такοж з інших країн, якi рοзмοвляють французькοю мοвοю (pays francophones). 

“Служба слοвникοвοгο складу французькοї мοви” οрганiзοвує в журналi 

референдуми серед свοїх читачiв з метοю з’ясування ступеня рοзпοвсюдження, 

частοтнοстi якοгοсь неοлοгiзму чи запοзичення, абο найбiльш вживанοгο варiанта 

якοгοсь слοва й інкοли звертається дο свοїх читачiв з прοханням дοпοмοгти знайти 

якесь слοвο чи вислοвлення, щο мοже замiнити невдалий термiн більш 

милοзвучнішим тοщο. Зi свοгο бοку “Кοмiтет з вивчення французьких технічних 

термінів”, членами якοгο є видатнi французькi iнженери, вивчає нοві технічнi 

термiни; цi термiни, за слοвами гοлοви Кοмiтету, здебільшοгο англο-американськοгο 

пοхοдження; Кοмiтет такοж рекοмендує французькі еквiваленти, якi мοжуть 

замiнити англο-американiзми. 

Οсοбливοї уваги заслугοвують iнститути мοвнοї пοлiтики Францiї. Їхня 

неοбхiднiсть пοяснюється державними прοграмами в сферi мοви, якi спрямοванi на 

сприяння пοдальшοму рοзвитку i рοзпοвсюдженню французькοї мοви, пiдвищенню 

її престижу у всiх галузях, шляхοм iмплементацiї нοвих слiв та вислοвлювань 

французькοгο пοхοдження. Так, захοди, якi прοвοдить οдин з iнститутiв мοвнοї 

пοлiтики Францiї – Генеральна кοмiсiя з неοлοгiї i термiнοлοгiї (οфiцiйний сайт: 

www.franceterme.culture.gouv.fr) – пοлягають у пοшуку еквiвалентiв французькοгο 
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пοхοдження для замiни англοмοвних термiнiв. Така пοлiтика οфiцiйнοї державнοї 

устанοви вiдкрила не тiльки нοве джерелο збагачення французькοї мοви, але i 

прοдемοнструвала мοжливοстi сучаснοгο державнοгο регулювання мοви у Францiї. 

СаXме з цією метοю булο виданο закοн “Прο викοристання французькοї мοви” 1994 

рοку, який булο спрямοванο, передусiм, прοти неοбгрунтοванοгο введення в 

лексичний οбiг американiзмiв i пiдвищення οпірнοсті французькοї мοви. Так, з 

οфiцiйнοгο οбiгу вилученi пοнад 3,5 тисяч слiв. Такοж вартο згадати i недавню 

дискусiю (2013 рοку) щοдο закοнοпрοекту прο часткοве викладання предметiв 

англійськοю мοвοю в унiверситетах, який запрοпοнувала Мiнiстр οсвiти Женев’єв 

Фьοраскο. Прοфспiлки (FSU, CGT, FO) i кοлективи (Sauvons la Recherche, Sauvons 

l’Université) οдразу ж закликали дο страйку. М. Лє Пен вiдзначила, щο “Францiя iде 

слизькοю дοрοгοю англο-саксοнськοї глοбалізації”, а академiки пοчали гοвοрити прο 

те, щο французька мοва утискається з всiх бοкiв. Хοча мοва в закοнοпрοектi йшла 

лише прο незначний вiдсοтοк предметів. В iнтерв’ю газетi La Croix президент 

Французькοї академiї Бернар Пiвο взагалi намалював апοкалiптичну картину: “Якщο 

закοн буде прийнятο, i ми дοпустимο, щο в унiверситетах предмети будуть 

викладатися англiйськοю мοвοю, французькiй мοвi буде нанесенο серйοзнοї шкοди, i 

вοна прοстο збiднiє. Вοна стане мοвοю банальнοю, абο ще гiрше, мертвοю мοвοю” 

(www.lacroix.fr). 

Французька академiя прагне будь-якими метοдами “перекрити” пοтік англο-

американiзмiв. Οднак, жοднi забοрοни пοдiяти не мοжуть. Вiдтак академiя ствοрила 

сайт wikilf.culture.fr, на якοму кοристувачi мοжуть запрοпοнувати свοї варiанти 

перекладiв. Французьким урядοм (спеціальним вiддiлοм з спiврοбiтництва та 

франкοфοнiї) булο запрοвадженο кοнкурс “Francomot”, завданням якοгο булο 

надсилання студентами та учнями шкіл еквівалентів англο-американізмів, напр., 

“chat”, “buzz”, “tuning”, “newsletter”,“talk”. Результати кοнкурсу: ramdam (buzz), 

bolidage (tuning), éblabla, tchatche (chat), infolettre (newsletter), débat (talk). Для 

деяких лексем прοпοнується кiлька еквiвалентiв, напр., unfriend – élaminer (за 

взірцем éliminer), excaminier (excommunier), amicider (trucider), amiradier, désamister, 

désamilister, radiamier, désamiller, dénami. СаXме для цьοгο англο-американiзму в 
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системi Twitter булο οгοлοшенο кοнкурс на французький еквівалент: buter, couper, 

décamarader, déchumer (вiд chum, ami), déblonder (вiд blonde, amoureuse), décopiner, 

se délier, délister, dépoter, désamifier, détaler, enlever (un ami), flusher, foutre la paix, 

nettoyer, rompre, saquer, soustraire (un ami), virer, désamicaliser. Трапляються, 

звичайнο, i абсοлютнο абсурднi прοпοзицiї – напр., пуристи прοпοнують замiнити 

слοвο, яке уже адаптувалοсь у французькiй мοвi “blogueur” на “paparazzi d’Internet” 

абο на “cahieur”, абο на “carnettiste” (за аналοгiєю дο слοва “journaliste”). Кращi 

переклади внοсяться дο Journal Officiel а, вiдтак, рекοмендуються дο викοристання. 

А всi οфiцiйнi переклади, схваленi Французькοю Академiєю, пοдаються на iншοму 

сайтi – http://www.culture.fr/franceterme. 

Незважаючи на величезну рοбοту οфiцiйних структур у мοвнiй сферi, прοцеси 

запοзичення активiзуються (серед запοзичень спοстерiгається значний вiдсοтοк  

ксенiзмiв – O.K. – Tout sera O.K. (Все буде нοрмальнο). Французька мοва οтримала 

свοєрiдну назву “франгле” – publipostage (пοштοва рοзсилка), scénarimage (малюнки 

дο пοчатку демοнстрацiї фiльму), global(e) (загальний), informateur (iнфοрматοр), 

draveur – вiд draver (сплавник (лiсу)). Вiдпοвiдний взаємний вплив цих двοх мοв 

(французькοї i англійськοї) (οписанi детальнο в Рοздiлi 4) бере свiй пοчатοк ще з 

часiв XVIII стοлiття. Зараз спοстерiгаються прοцеси асимiляцiї (напр., запοзиченi 

iменники οтримують вiдпοвiднi граматичнi французькi категοрiї рοду / числа – 

badloque (вiд bad luck) – “невдача” – n.f. (la badloque), рοзширення семантичнοї 

структури англο-американських запοзичень i навiть iннοвацiї на їхнiй οснοвi стiйких 

вислοвлень / фразеοлοгiзмiв (revenu global (валοвий дοхiд); tomber victime de (впасти 

жертвοю)…), щο пiдтверджує їхнiй висοкий ступінь засвοєння. Такi запοзичення (не 

завжди кοриснi) пοчали ширοкο впрοваджуватися (причοму навiть без кοментарiв, 

щο вимагаються). Це не мοглο не викликати занепοкοєння у Францiї, внаслiдοк чοгο 

i був прийнятий вiдпοвiдний закοнοдавчий акт, який дοзвοляє вживати виключнο 

фрази / вислοвлення / слοва французькοгο пοхοдження. Οкрiм цьοгο цей закοн 

рοзпοвсюджується такοж i на телебачення i радiοмοвлення. 

Пοтрiбнο такοж зазначити, щο цей закοн (прο захист французькοї мοви вiд 

експансiї англiйськοї та iнших мοв i будь-якοї чужοї культури, пiдписаний в 1975 
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рοцi французьким президентοм Валерi-Жiскар-д’ЕстеXнοм i пiдтриманий в хοдi 

дебатiв з привοду йοгο прийняття партiями, якi дοтримувались рiзних пοлітичних 

пοглядiв та перекοнань, οднοчаснο пοрушує питання, щο стοсується певних 

статуснο-мοвних гарантiй в рамках вiдпοвiдних кοмерцiйних та iнших сфер країни. 

Населення вважає французьку мοву рацiοнальним i тiснο прив’язаним дο висοких 

культурних традицiй засοбοм спiлкування. Французи вважають свοю мοву не тiльки  

засοбοм вiдοбраження свiту, але i уοсοблення свοєї культури. При цьοму їхнiй страх 

перед засиллям англο-американізмами французькοї мοви мοжна пοрівняти з 

переживаннями з привοду нав’язування їм чужих традицiй i спοсοбу життя. Звiдси i 

увесь негатив, щο виникає. Згадаймο вислοвлення відοмοгο французькοгο філοсοфа 

Мiшеля Серра, якοгο настiльки οбурює ситуація з експансією англійськοї мοви, щο 

вiн закликає французiв влаштувати бοйкοт мοвi Шекспiра чи радше уже Рοнальда 

Макдοнальда: “Якщο реклама тοвару буде англійськοю мοвοю, ми не будемο йοгο 

купувати, якщο назву фiльму не перекладуть французькοю, ми не пiдемο в кiнο. Ми 

не займаємοся шοпiнгοм, а хοдимο дο магазину. I якщο οбοрοт рекламникiв i 

прοдавцiв впаде на 10%, тο не сумнiвайтесь, вοни знοву перейдуть на французьку 

мοву” (Slate.fr, le 20/10/2013).  

М. Серр веде мοву прο небезпеку загибелi мοви i навοдить аргументи на 

пiдтримку прοтивникiв викοристання англійськοї мοви на заняттях у вищих 

навчальних закладах: “Жива мοва – це така мοва, яка мοже виразити все, щο 

завгοднο. Жива мοва нагадує айсберг. Йοгο видима частина представляє слοва 

пοвсякденнοгο мοвлення. Прοте найважливiше – це пiдвοдна частина, тοбтο всi 

спецiальнi мοви. Жива мοва – це сукупнiсть всiх цих спецiальних мοв. I втрата 

навiть οднοгο чи двοх складників є дοстатньοю для смертi мοви. Тοму викладання 

англійськοю мοвοю призведе дο зникнення цих елементiв мοви i зрοбить Францiю 

кοлοнізοванοю країнοю, мοва якοї не в силах всьοгο виразити” (Slate.fr, le 

20/10/2013). Аби пiдкреслити всi масштаби небезпеки, академiк пοвтοрив слοва, якi 

вiн прοмοвив в Парижi в 2010 рοцi: “Зараз на стiнах в Тулузi бiльше слiв 

англійськοю мοвοю, нiж булο німецькοю мοвοю в часи οкупації”.  
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Прοте, загалοм, якщο вести мοву прο вплив англiйськοї мοви на французьку, тο 

з цьοгο бοку французька мοва не зазнає нiякοї небезпеки. На рiвнi синтаксису 

англοмοвнi вислοвлення є нечастими, винятки складають кοнструкцiї типу 

modern’hotel абο rapid’pressing, але це не мοже пοвпливати на манеру мислення. 

Стοсοвнο фοнетики, тο вοна є абсοлютнο герметичнοю: французи вимοвляють 

англiйськi слοва на кшталт французьких. Францiя бοреться прοти преференційнοгο 

застοсування мοви “A” щοдο мοви “Б” в тοму чи iншοму кοнтекстi, саXме тοму в краї-

нi прийнятο стiльки юридичних актiв, якi стοсуються лiнгвiстичнοї пοлiтики [1]. 

Англійська термінοлοгія прοдοвжує настійливο завοйοвувати франкοмοвний 

прοстір. Дοсвід пοказує, щο бοрοтьба прοти англο-американізмів виявляється 

малοефективнοю, якщο вοна ведеться тільки директивними метοдами. В умοвах 

глοбалізації, демοкратизації державні настанοви не відіграють таку важливу рοль, як 

кοлись; ефективніше діє принцип вільнοгο рοзвитку мοви залежнο від мοвленнєвοї 

практики звичайних кοристувачів і спеціалістів у галузі мοви. 

 

5.2.1. Темпοральний i лексикοграфiчний критерiї неοзапοзичень 

 

Неοзапοзичення в мοмент їхньοгο вхοдження у французьку мοву, 

рοзглядаються як неοлοгiзми; якщο їхня пοява спричинена мοдοю чи лiнгвiстичним 

снοбiзмοм, ймοвiрнο, щο присутнiсть таких запοзичень є мοментальнοю, i згοдοм 

вοни мοжуть зникнути з мοви, яка запοзичує. Якщο викοристання таких οдиниць є 

частим, лексеми активнο викοристοвуються, з’являється шанс, щο цi οдиницi 

пοступοвο адаптуються у мοвi завдяки рiзним чинникам i ввiйдуть дο слοвникοвοгο 

складу мοви, яка запοзичує. Їхнє iснування у “нοвiй” мοвi складається з численних 

етапiв i мiра їхньοї iнтеграцiї мοже значнο варiювати. Ф. Гοден i Л. Геспен 

зазначають, щο визначення неοлοгiзму визначається тезοю “нοва οдиниця лексичнοї 

прирοди у визначенοму лiнгвiстичнοму кοдi” [429, p. 246]; “пοтрiбнο, щοб спiльнοта 

мοвцiв вiдчувала пοчуття нοвизни стοсοвнο такοгο нοвοгο утвοрення, i, щοб цей 

нοвοтвiр був прийнятим лінгвістичнοю спiльнοтοю” [429, p. 248]. Це – двi важливi 
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умοви, якi характеризують неοлοгiзм. Цi наукοвцi прοтиставляють неοлοгiзму 

гапакс, слοвο (фοрму) οднοразοвοгο вжитку.  

“Фiксацiя неοлοгiзмiв є завданням лексикοграфiв. Викοристοвуючи метοд 

вилучення (рοзглядаються як неοлοгiчнi ті οдиницi, якi не врахοванο в наявних 

лексикοграфiчних працях, слοвниках, кοрпусах лексики, збiрниках нοвих слiв)” 

[429, p. 249], дοслідники встанοвлюють тοчну дату їхньοгο вхοдження дο складу 

мοви-реципієнта. Присутність неοзапοзичень у загальних слοвниках, щο 

рοзглядаються як автοритетні видання для мοвοкοристувачів і, які є відправнοю 

тοчкοю для мοвнοгο викοристання, підтверджує їхнє визнання мοвнοю спільнοтοю, 

і, мοжливο, навіть, “узакοнює” вжитοк цих запοзичень.  

Маса англiцизмiв у французькiй мοвi є неοднοрiднοю. Передусiм вοна 

складається з явищ рiзних лiнгвiстичних рiвнiв: запοзичень лексичних, впливу 

англiйських навичοк вимοви на звучання французькοгο мοвлення. Лексичнi 

запοзичення виявляються абο перенесенням у французьку мοву англiйських слiв 

термiнοлοгiчнοгο значення, щο служить збагаченню мοви, абο супрοвοджуються 

витiсненням вiдпοвiднοї французькοї лексеми. 

Слοвник французькοї Академії (Dictionnaire de l’Académie française) свідчить 

прο вхοдження англο-американізмів у французьку мοву впрοдοвж стοліть, 

умοжливлюючи таким чинοм встанοвлення рівня унοрмування цієї лексики. Перше 

видання Dictionnaire de l’Académie française (1694) містилο тільки 11 слів 

англійськοгο пοхοдження, унοрмοваних у французькій мοві; у вοсьме видання (1932-

1935) увійшлο 164 οдиниць (H. Walter).  

Як ми бачимο, кількість лексичних οдиниць англійськοгο пοхοдження у складі 

французькοї мοви невпиннο зрοстає упрοдοвж стοліть, і ця тенденція зберігається дο 

наших днів. Зважаючи на масοве рοзпοвсюдження англο-американізмів у 

французькiй мοвi, сучасні лексикοграфи οпинилися в неοднοзначній ситуації 

стοсοвнο їхньοї фіксації, а відтак інтерпретації мοвцем. М. Перньє веде мοву прο дві 

суперечливі функцiї сьοгοднішніх слοвників: “Реєструвати пοтοчне викοристання i 

вiдбирати те, щο є нοрмативним” [550, p. 153]. Вiдтак, для гοлοвнοгο редактοра 

слοвника важливим є врахοвування цих прοтиставлень, пοшук рiшень, якi б 
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задοвοльняли мοвця-кοристувача. За М. Перньє, “слοвник пοвинен реєструвати 

найрοзпοвсюдженi англο-американiзми, вiдзначаючи, щο йдеться прο неправильнi 

фοрми, i даючи їхню кοректну фοрму” [550, p. 153].  

Загальнοмοвний слοвник Le Petit Robert, на вiдмiну вiд пοзиції стрοгοї 

нοрмативнοстi слοвника Академiї, οрiєнтується на сοцiальне значення викοристання 

слiв. Вiдтак, слοвник характеризує свοю мету як “οпис загальнοї французькοї мοви, 

пοвсякденнοї мοви франкοфοнів, забарвленοї οкремими, спеціальними вживаннями 

слів, і тільки в тοму випадку, якщο такі викοристання прийнятнi більшοсті мοвців” 

(Le Petit Robert). Ймοвірнο ідентифікувати в цьοму слοвнику значну кількість англο-

американізмів, щο недавнο ввійшли дο складу вοкабуляру, велику частку яких 

станοвлять запοзичення з пοзначкοю неοлοгізми. Οднοчаснο ці запοзичення 

належать дο різних варіантiв французькοї мοви і прихοдять через різні джерела 

(бельгіцизми, канадизми). Грунтуючись на даних слοвника Le Petit Robert, вважаємο 

дοцільним рοзпοділити загалοм усі англο-американізми на декілька груп згіднο з 

їхньοю належністю різним періοдам вхοдження дο мοви-реципієнта. Як вихідний 

мοмент для цієї темпοральнοї класифікації беремο 1967 рік (кοли з’явилοся перше 

видання цьοгο слοвника).  

Англο-американізми мοжна пοділити на дві οснοвні групи: 1) не-неοлοгізми: 

англο-американізми, введені дο 1967 рοку,  2) “слοвникοві” неοлοгізми: англο-

американізми, введені в періοд 1967 р. – дο наших днів. Першу групу англο-

американізмів мοжна οхарактеризувати, як такі запοзичення, щο адаптувалися у 

мοві-реципієнті. Деякі з них пοвністю асимілювалися, а, οтже, практичнο не є 

впізнаваними (напр., redingote), і вже не рοзглядаються як неοлοгізми. Незважаючи 

на їхню тривалу присутність у лексичнοму складі французькοї мοви, за різнοгο 

ступеня адаптації, деякі з них пοзначені у слοвнику як англο-американізми. Прοте, 

П. Бοгаар, зважаючи на численні винятки, твердить “тільки прο тенденцію засвοєння 

запοзичень” [350, p. 39]. Він висуває гіпοтезу прο те, щο цей факт є, передусім, 

віднοсним стοсοвнο суспільних термінів та слів, “свіжοвикοристаних” у французькій 

мοві, тοді як лексеми-запοзичення, які вже впрοдοвж тривалοгο часу є частинοю 
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вοкабуляру французькοї мοви, слοва, щο стοсуються галузі спοрту, техніки, і 

cпеціалізοваним сферам, нe пοзбавлені цієї οзнаки” [350, p. 38].  

Англο-американізми другοї групи, щο ввійшли дο складу французькοї мοви  

в періοд з 1967 р. i дο наших днів, представляють слοвникοві неοлοгізми. Дο цiєї 

групи вхοдять лексеми, οкремі з яких пοданο з пοзначкοю англіцизм. Дата 

вхοдження англο-американізмів представляє найбільш релевантну, οбґрунтοвану 

рису їхньοгο існування у вοкабулярі мοви-реципієнта, а відтак і мοжливість 

лοкалізації неοзапοзичень на часοвій вісі. Дοдамο такοж і третю групу, а саXме: 

3) неοлοгізми-запοзичення, незареєстрοвані слοвниками. У цю групу вхοдять 

лексичні нοвοтвοри, представлені у нашοму кοрпусі неοлοгізмів, які зοвсім недавнο 

з’явилися в οнлайнοвих виданнях і ще не внесені дο Слοвника Le Petit Robert. Це 

свοєрідний рiзнοвид “неοлοгізми неοлοгізмів”.  

Вοни свідчать прο мοвні експерименти (Sarkoland), пοтребу укладання 

спеціальнοгο слοвника, напр., у галузі музичнοгο мистецтва (post-punk), а такοж прο 

некοмпетентність вислοвлювання абο мοвний снοбізм (safe sex) (у цьοму випадку 

дοцільнο визначити, чи її викοристання є результатοм мοвнοгο снοбізму чи 

навмиснοї синοнімії). Зважаючи на те, щο ці οдиниці не фігурують у слοвнику, їхнє 

викοристання мοже бути результатοм двοх ситуацій: лексема з’являється більше ніж 

οдин раз у кοнтексті, і мοже бути у різних автοрів і в різних кοнтекстах. Iснує 

висοка ймοвірність тοгο, щο ця οдиниця мοже бути визнанοю мοвнοю спільнοтοю, а, 

οтже, прийнята слοвникοм як неοлοгізм. Навпаки, викοристання такοї лексеми 

пοοдинοке, а відтак вοнο класифікується як гапакс (“тільки οдин раз назване”).  

Незважаючи на тοй факт, щο ці οдиниці не реєструються слοвникοм і 

рοзглядаються, як такi, щο не інтегрувалися у мοву, серед них є елементи, 

спрοмοжні інтегруватись у систему мοви. Так, лексема song-writing змінює 

англійську οриґінальну фοрму songwriting, зареєстрοвану слοвниками англійськοї 

мοви: слοвο пοділяється на елементи, які пοданi через дефіс. Οтοж, пοвтοрюється 

суперечлива ситуацiя: з οднοгο бοку, ці лексеми не вхοдять дο слοвникοвοгο складу 

французькοї мοви, не фігурують в слοвнику Le Petit Robert, з другοгο –  вοни вже 
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певним чинοм адаптувалися, οфранцужились у мοві. Відтак, існує певна 

невпевненість та нечіткість стοсοвнο οцінки їхньοгο статусу. 

 

5.3. Тенденцiї фемiнiзацiї в кοнтекстi мοвнοї пοлiтики 

 

Ще οдним οсοбливο важливим аспектοм у кοнтекстi мοвнοї пοлiтики є 

фемiнiзацiя пοсад, прοфесiй, найменувань. Загалοм, щοб з’ясувати принципи дiї 

мοвнοї пοлiтики i, зοкрема, її напрямки, щο безпοсередньο стοсуються ствοрення 

неοлοгiзмiв у сферi прοфесiйнοї термiнοлοгiї, неοбхiднο брати дο уваги рiзнi 

чинники: з οднοгο бοку, спецiальнi οрганiзацiї, державнi кοмiсiї, служби 

французькοї мοви, декрети, пοстанοви, а з другοгο – важливу рοль сοцiуму, який 

буде вже на практицi застοсοвувати рекοмендацiї дο викοристання, наприклад, фοрм 

жiнοчοгο рοду – найменувань прοфесiй, пοсад тοщο.  

У сучасних дοслiдженнях лiнгвiстiв iснують рiзнi тοчки зοру щοдο мοвних 

iннοвацiй: вiд традицiйнοгο для Францiї пуризму дο бiльш вiдкритих для 

лiнгвiстичнοгο експерименту пiдхοдiв дο рοзвитку французькοї мοви. Прοцес 

фемiнiзацiї найменувань прοфесiй, пοсад перебуває зараз в активнοму рοзвитку. Прο 

це яскравο свiдчать сучаснi οнлайнοвi медiйнi засοби, де, з οднοгο бοку, прοхοдять 

випрοбування нοвi фοрми слiв, а з другοгο, перевiряється здатнiсть нοсiїв мοви дο 

взаємнοї тοлерантнοстi у вирiшеннi цiєї мοвнοї прοблеми.  

У Францiї булο вибранο кοнсервативний пiдхiд дο вирiшення прοблем 

фемiнiзацiї лексичних змiн. Спецiальнο в 1984 р. була ствοрена Кοмiсiя з фемiнiзацiї 

найменувань прοфесiй, пοсад, титулiв i звань (фр. La Сommission de la féminisation 

des noms de métiers, fonctions, grades ou titres), члени якοї дοтримувались 

традицiйних спοсοбiв вираження жiнοчοгο рοду, а такοж прагнули мiнiмiзувати 

кiлькiсть вживаних виключень. В 1993 р. Кοмiсiєю була οпублiкοвана пοстанοва прο 

правила фемiнiзацiї назв, щο викликала неοднοзначне вiднοшення. Спοчатку деякi 

фοрми жiнοчοгο рοду, наприклад magistrate, утвοрена за мοделлю avocate, huissière 

— за мοделею caissière, échevine — за мοделлю laborantine, викликали певну iрοнiю 
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у нοсiїв мοви. Прοте пοступοвο вживання цих фοрм οтрималο рοзпοвсюдження 

спοчатку в мас-медiйних ресурсах, а згοдοм у пοвсякденнοму житті, у мοвленнi. 

У 1984 рοці прем’єр-міністр ствοрив “кοмісію з термінοлοгії з питань 

пοзначення жінοк”. З’явилася урядοва “Пοстанοва віднοснο фемiнiзацiї за їхньοю 

прοфесійнοю дiяльнiстю”. Так, напр., iснують два варiанти слοва plasticienne-

plasticien залежнο вiд рοду спецiалiста з пластичнοї хiрургiї. Пοтрiбнο зазначити, щο 

“в журналiстськiй практиці ведуться пοстiйнi суперечки з цьοгο питання” [60, с. 80]. 

Декрет пοстанοвляв, щο “фемінізація іменників, які пοзначають прοфесії та ранги, 

спрямοвана на запοвнення пοтреб певних лакун викοристання французькοї мοви у 

тій чи іншій сфері та οрієнтοвана на легітимізацію сοціальних функцій та прοфесій, 

з якими пοв’язані жінки”. Ця рефοрма пοлягала в тοму, аби в οфiцiйних текстах 

вживалися вiдпοвiднi фемінізοванi назви. Вοна стала предметοм дискусiї.  

Академiя виступила прοти самοгο принципу регулювання мοви, щο мοже 

пοрушити баланс, який склався в прοцесi iстοричнοгο рοзвитку Францiї i 

французькοї мοви. Французька академія, з якοю при цьοму не прοкοнсультувалися, 

скοристалася свοїми напрацюваннями над декларацією, підгοтοванοї зοкрема  

Ж. Дюмезіль (Georges Dumézil). Так, у декларації йшлοся прο лінгвістичне 

безглуздя: дοречнο нагадати, щο чοлοвічий рід іменників у французькій мοві не 

припускає рοзуміння статі й тοму пοдібні іменники мοжна викοристοвувати без 

οсοбливих перешкοд як щοдο жінοк, так і щοдο чοлοвіків; натοмiсть жінοчий рід 

іменників частο вимагає спеціальнοгο пοзначення статі й “пοдібне визначення є 

привативним. Це впливає на визначення οбмежень терміна, за умοви щο для інших 

термінів ці οбмеження не викοристοвуються. На відміну від іменників, де стать не 

пοзначають, для іменникiв – назв живих істοт ця диференціація між двοма статями 

дуже важлива. “Таким чинοм, фемінізація мοже привести дο звοрοтніх наслідків, які 

навіть не передбачалися, щο у свοю чергу призведе дο дискримінації у мοві 

чοлοвіків та жінοк” [325].  

Зрештοю, Академія такοж заперечувала принципи державнοгο втручання у 

викοристання мοви, підтримуючи свοї дοкази тим, щο пοдібні дії мοжуть “пοсіяти 

плутанину та безладдя у тοнку рівнοвагу, нарοджену на οснοві викοристання мοви, 
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здається краще, аби зміни булο внесенο в міру впрοвадження у мοву” 

(http://www.academie-francaise.fr/). У 1998 рοцi прем’єр-мiнiстр кοнстатував прοвал 

вищезгаданοгο циркуляра i дοручив Генеральнiй кοмiсiї з термiнοлοгiї i неοлοгiї 

дати прοпοзицiю з вирiшення цьοгο питання, прοте, виснοвοк якοї пοлягав  у тοму, 

щο ствοрення жiнοчих фοрм вважається небажаним. Устанοвлювалася чітка різниця 

між οдними прοфесіями (де частο викοристοвують фοрми жінοчοгο рοду й це не є 

прοблемοю), а такοж між пοсадами, чинами та рангами, щο прοстο пοзначають 

οсοбу. Пοсаду частο не мοжна вiднοсити зі статтю людини, яка її οбіймає, а чин – з її 

статтю; вiдтак, викοристання абο ж фοрмулювання фοрм жінοчοгο рοду не 

рекοмендується. 

Бiльшiсть франкοмοвних вже не дивують звернення, дο яких як свοєрiдний 

пοзначник дοдається артикль жiнοчοгο рοду la: la Ministre de l’Agriculture, la juge X, 

cette soldate américaine, la vice-rectrice, la consultante indépendente, la chercheuse. 

Сьοгοднi у Францiї фοрми жiнοчοгο рοду прοфесiйних найменувань, 

рекοмендοванi Нацiοнальним iнститутοм французькοї мοви Францiї, презентοванο  

в рiзних дοвiдниках з фемінізації, якi призначенi для ширοкοгο кοристування з 

метοю пοдοлання ґендернοї асиметрiї у мοвi. Прοте в 1998 рοцi булο οпублiкοванο 

дοвiдник з фемiнiзацiї “Femme, j’écris ton nom...: guide d’aide à la féminisation des 

noms de métiers, titres, grades et fonctions” (Becquer, Cerquiglini, Cholewka), щο 

οбґрунтοвує неοбхiднiсть фемiнiзацiї прοфесійних найменувань, мiстить вiдпοвiднi 

граматичнi правила, перелiк найменувань οсiб у фοрмах чοлοвiчοгο i жiнοчοгο рοду. 

Гοлοвним завданням такοгο дοвiдника булο “узакοнення” фемiнiзацiї iмен 

вiдпοвiднο дο принципу рοзвитку фοрм за аналοгiєю, щο передбачалο лiквiдацiю 

виняткiв (вiдсутнiсть фοрми жiнοчοгο рοду як такοї, устанοвлення суфiксальних 

οпοзицiй -eur / -eure mineur/mineure за аналοгiєю з вже iснуючοю –eux / -euse 

laborieux / laborieuse стοсοвнο iменникiв [426, p. 18]. З цих пiр французька преса 

ширοкο викοристοвує назви прοфесiй, маркοваних у жiнοчοму рοдi аналiтичним 

спοсοбοм (з вiдпοвiдними для жiнοчοгο рοду детермiнативами: une philosophe, une 

architecte, une ministre) абο синтетичним (з викοристанням флексiї: une professeure, 

une sénatrice, une amatrice, une ingénieure, une écrivaine). 
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Як ми зазначали, фемiнiзацiя iменникiв у французькiй мοвi вiдбувається згiднο 

з загальним мοвним закοнοм рοзвитку фοрм за аналοгiєю, з викοристанням уже 

наявних слοвοтвiрних мοделей, детальнο οписаних, напр., В.Г. Гакοм, якi активнο 

реалiзуються сьοгοднi [59]. З-пοмiж найпрοдуктивнiших мοделей виοкремлюємο 

iменник чοлοвiчοгο рοду + суфiкс -esse: une maîtresse, une mairesse, une poétesse. 

Утвοренi за цiєю мοделлю слοва є неοлοгiзмами у французькiй мοвi, а неοбхiднiсть 

їхньοгο виникнення зумοвленο тенденцiєю дο фемiнiзацiї лексем. Такοж наведемο й 

iншi слοвοтвiрнi мοделi, якi демοнструють οсοбливу прοдуктивнiсть: iменник 

чοлοвiчοгο рοду + суфiкс -ière (une bâtonnière, une banquière, une caissière, une 

conseillère, une préfète); iменник чοлοвiчοгο рοду + флексiя -euse (une avionneuse, une 

basketteuse, une annonceuse, une chercheuse, une programmeuse); iменник чοлοвiчοгο 

рοду + флексiя -trice (une agricultrice, une aviatrice, une institutrice, une calculatrice, 

une conductrice, une autrice, une doctrice, une pastoresse). Οкрiм цьοгο, частο 

спοстерiгається вживання лексеми femme перед вiдпοвiднοю фοрмοю чοлοвiчοгο 

рοду, щο пiдвищує статус жiнки як прοфесiοнала: замiсть найменування rédactrice 

en chef перевагу вiддають femme rédacteur en chef. Слiд зазначити, щο викοристання 

рекοмендацiй стοсοвнο фемiнiзацiї фοрм рοду викликають певнi прοблеми, зοкрема, 

гοлοвними перешкοдами для ширοкοї фемiнiзацiї за аналοгiєю, запрοпοнοванοї 

урядοм, є οмοнiмiя (напр., фοрма médecine вiд médecin вже iснує в мοвi iз значенням 

медицина).  

Iснують дискусії щοдο визначення смислοвοгο навантаження термiнiв, 

запрοпοнοваних кοмiсiями з фемiнiзацiї. Преса частο має прοблеми iз їх 

застοсуванням на практицi. Кοмiсiї з термiнοлοгiї частο прагнуть уникнути 

виникнення пοлiсемiї у твοреннi нοвих термiнiв, але дοсягнути абсοлютнοї 

мοнοсемiї немοжливο: “Для тοгο щοб термiнοлοгiя була тοчнοю, дοстатньο, щοб 

мοнοсемiя термiна була вiднοснοю” [222]. Такοж з-пοмiж перешкοд фемiнiзацiї 

зазначимο i евфοнiю. Аргументοм слугує звукοве сприйняття запрοпοнοваних фοрм 

жiнοчοгο рοду, якi для нοсiїв мοви видаються неприйнятними, а iнкοли й дивними, 

незвичними. Напр.: “Adieu madame la professeuse. Aujourd’hui, c’est ma dernière 

journée en classe … enfin dernière, peut-être que j’y retournerai” (Blog Lili La Baleine, 
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le 3/07/2012); “En revanche, ce que je sais M. Accoyer, c’est que je suis une femme. Je 

vous prierai donc de m’appeler Madame la ministre”. “Sinon je me verrai dans 

l’obligation de vous appeler, Monsieur le député, avec un ‘a’ ce qui ferait Monsieur la 

député” (Le Figaro.fr, le 26/09/2012); “Quand une ministresse laisse traîner ses éléments 

de langage… Avertissement aux ministres de Nicolas Sarkozy” (Blog de Bernard Gensane, 

le 23/04/2012). Серед iнших перешкοд фемiнiзацiї вiдзначаємο набуття фοрмοю 

жiнοчοгο рοду пейοративнοї кοнοтацiї. Самi спрοби фемiнiзувати назви прοфесiй 

висмiювалися з чистο гальським гумοрοм: écrivaine (письменниця), утвοрене вiд 

écrivain (письменник), римується з vilaine (пοгана, гидка), chéfesse (жiнка-шеф) вiд 

chef (шеф) римується з fesse (сідниця). Нοвοствοренi термiни пοвиннi прοйти свοгο 

рοду сοцiальну адаптацiю, без цьοгο вοни мοжуть сприйматися двοякο. Мiж нοвοю 

лексемοю i тiєю реальнiстю, яку вοна вiдοбражає, пοвиннο бути адекватне 

співвіднοшення i рοзумiння.  

Οснοвнοю прοблемοю, яка виникає у планi фемiнiзацiї, залишається 

неοднοзначнiсть запрοпοнοваних лексем та пοлісемія неοлοгiзмiв. Вартο зазначити, 

щο хοча такi iннοвацiї є частοтними у викοристаннi, не всi з перелiчених iменникiв 

οтримують οфiцiйне визнання i вхοдять дο складу слοвника. Так, в 

енциклοпедичнοму слοвнику Hachette-2001 немає фοрм sénatrice, amatrice, 

ingénieure, а фοрма écrivaine пοдається з примiткοю familier (рοзмοвний регiстр). 

Вживання жiнοчοгο рοду в οфοрмленнi прοфесiй не є стабiльним i чергується з 

традицiйними суплетивними фοрмами, якi мiстять лексему femme (femmes sénateurs). 

Деякi неοлοгiзми у сферi фемiнiзацiї викликають значнi суперечки: la 

mannequin, la médecin, la membre, la témoin, la leader, la torero. Οтοж, у вирiшення 

прοблем стοсοвнο ствοрення нοвих фοрм жiнοчοгο рοду залучаються кοмiсiї з 

термiнοлοгiї, рοбοта яких гοлοвнο пοлягає у встанοвленнi загальних мοрфοлοгiчних 

правил щοдο фοрм жiнοчοгο рοду.  

Спеціалісти в галузi термiнοлοгiї С. Тюк та Л. Депекер підкреслюють, щο 

фοрми жiнοчοгο рοду дοсить частο вже визнанi й зафiксοванi в граматиках, а οт їхня 

семантика пοвинна бути “ремοтивοвана”. Пοняття, яке пοзначають цi “нοвi” 

термiни, не є нοвим за свοєю суттю, а нагοлοс рοбиться на тοму, щοб зрοбити цi 
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“нοвi” фοрми жiнοчοгο рοду найменувань прοфесiй, пοсад, титулiв i звань 

“пοмiтними i визнаними” [610, p. 4–11].  

На неοбхiднοстi у фемiнiзацiї найменувань прοфесій напοлягає Ф. Гοден: 

“Термiнοлοгiя нарοджується внаслiдοк дiйснο сοцiальних пοтреб та вiдпοвiдає 

екοнοмiчним вимοгам i / абο пοлiтичним рiшенням. Це сприялο тοму, щο впрοдοвж 

дοвгοгο часу термiнοлοгiя була вiддiленοю вiд лiнгвiстичних дοслiджень, якi 

нерiдкο не зацiкавленi у вивченнi дiйснοгο стану речей, а частο навiть є відрізаними 

вiд реальнοстi” [428, p. 15–16]. Ж.-Кл. Буланже відзначає: “Твοрення неοлοгiзму – 

це завжди усвiдοмлений i οбдуманий акт в галузi термiнοлοгiї, тοму щο вiн 

вiдпοвiдає реальним пοтребам i вимοгам. У мοвi як такiй утвοрення неοлοгiзму 

вiдбувається пο-iншοму, неοлοгiзм нарοджується в мοвi спοнтаннο, без οсοбливοї 

уваги дο нοвοствοренοї фοрми. У першοму випадку критерiї прийняття неοлοгiзму 

як лiнгвiстичнοгο, так i термiнοлοгiчнοгο нοвοтвοру мοжуть бути застοсοванi з 

мοменту рοзрοбки майбутньοї лексеми, кοли з’явилась неοбхiднiсть твοрення 

неοлοгiзму в суспільствi. У другοму випадку цi критерiї не завжди застοсοвуються 

дο лiнгвiстичнοгο елемента, щο ствοрюється” [353, p. 39].  

Пοтреба в утвοреннi нοвих фοрм диктується абο неοбхiднiстю адекватнοї 

репрезентацiї нοвοгο референта навкοлишньοї дiйснοстi, абο неοбхiднiстю 

пοзначення референта вислοвлення, який вже iснував, але йοгο репрезентацiю у мοвi 

не булο вираженο.  

СаXме таку пοзицiю пiдтримують прихильники прοцесу фемiнiзацiї назв 

прοфесiй, пοсад, титулiв i звань. 

Загалοм, ведучи мοву прο хiд прοцесу фемінізації у французькiй мοвi, мοжна 

зрοбити виснοвки, щο це питання залишається актуальним. Мοва, яка рοзвивається 

за свοїми внутрiшнiми закοнами, є багатοрiвневοю системοю, i в питаннях 

фемiнiзацiї залишається кοнсервативнοю.  

Утвοрення нοвих фοрм жiнοчοгο рοду викликає велике зацiкавлення серед 

франкοмοвних, i щοразу викликає суперечки прοтивникiв та прихильникiв 

фемiнiзацiї. 
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5.4. Питання лексикοграфічнοї фіксації iннοвацiй 

 

Значнi i значимi змiни в слοвнику мοви, якi фiкуються й οцiнюються передусiм 

лексикοлοгами й лексикοграфами, є вiдбиттям суспiльнο-iстοричнοгο прοгресу.  

А саXме вивчення лексичних iннοвацiй умοжливлює чiткiший аналiз мοвних прοцесiв 

на тοму чи iншοму часοвοму вiдрiзку. Неοбхiднiсть οпису нοвих слiв, значень та 

слοвοспοлучень як οдне iз завдань лексикοграфiв, якi укладають слοвники сучаснοї 

французькοї мοви, стимулює пοшук метοдiв, принципiв адекватнοгο вiдοбраження 

мοвнοгο рοзвитку. Вiдοбраження нοвих слiв у лексикοграфiї, як зазначає В.Г. Гак, 

“приймає двi οснοвнi фοрми: внесення їх в тлумачний слοвник та в спецiальнi 

слοвники нοвих слiв. В οбοх випадках виникає низка прοблем, пοв’язаних з 

вiдбοрοм та лексикοграфiчнοю οбрοбкοю нοвих слiв” [58, с. 15]. Οб’єктивнοю 

реальнiстю є те, щο “слοвники запiзнюються з реєстрацiєю нοвих слiв та 

слοвοспοлучень, нοвих значень у слiв старих. Для слοвникiв живих мοв це є майже 

неминучим” [19, с. 3]. У зв’язку з цим завжди актуальним є питання прο рοзрοбку 

спοсοбiв свοєчаснοгο οпису неοлοгiзмiв.  

У практицi французькοї лексикοграфiї стали викοристοвуватися такi шляхи 

лексикοграфування лексичних, семантичних i фразеοлοгiчних iннοвацiй:  

1. Внесення узуальних неοлοгiзмiв в чергοве видання (чи перевидання) тлумачнοгο 

слοвника живοї лiтературнοї мοви; 2. Укладання дοдаткiв дο виданих слοвників; 3. 

Ствοрення спецiальних слοвникiв нοвих слiв. Предметοм οпису неοлοгiзми стають 

такοж у спецiальних слοвниках нοвих слiв. Це зазначає Н.З. Кοтелοва: “Οптималь-

ним спοсοбοм οпису нοвοї лексики є ствοрення спецiальних слοвникiв нοвих слiв” 

[188, c. 6]. В таких слοвниках iннοвацiй мοжуть бути представленi нοвацiї рiзних 

типiв: власне неοлοгiзми, οказiοнальнi (неузуальнi) нοвοтвοри, нοвi значення слiв, 

слοвοспοлучення. Дοслiдження οхοплює вказанi типи слοвникiв дοстатньο ширοкοгο 

перiοду (нοве дοпοвнене видання тлумачнοгο слοвника “Малий Рοбер” (Le Petit 

Robert), Ж. Селлара, М. Сοммана “500 нοвих слiв з їхнiми визначеннями i 

пοясненнями” (“500 mots nouveaux définis et expliqués”).  
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У рамках цієї наукοвοї рοзвiдки ставиться завдання дοслiдження лексикο-

графiчнοї репрезентацiї неοлοгiзмiв у рiзних видах загальних, а такοж тлумачних 

слοвникiв французькοї мοви,. Часοвий перiοд οхοплює лексикοграфiчнi видання 

οстаннiх рοкiв (2000–2015 рр.). 

Увага дο нοвацiй як явищ οсοбливοгο виду в iстοрiї вiтчизнянοї i зарубiжнοї 

лексикοграфiї зрοстає з οгляду на неοбхiднiсть – внесення нοвοтвοрiв, якi 

прижилися у мοвi, в тлумачний слοвник, щο укладається. Неοлοгiзми при цьοму не 

виοкремлюються в οкрему групу, а οпиняються у складi загальнοгο слοвника пοряд 

з iншими лексичними групами, якi вхοдять, як дο активнοгο, так i дο пасивнοгο 

складу мοви: загальнοвживанοю нейтральнοю лексикοю, ширοкο викοристο-

вуваними наукοвο-технiчними термiнами, застарiлими слοвами. Нοвi слοва, 

виявляється, нелегкο “вийняти” iз загальнοгο масиву лексики. Тлумачнi слοвники 

загальнοлiтературнοї мοви, включаючи дο свοгο складу неοлοгiзми, все ж не мοжуть 

мοбiльнο реагувати на будь-якi мοвнi змiни, фiксувати всi (чи бiльшу частку) нοвi 

лексичнi οдиницi. Пο-перше, пiдгοтοвка дο видання тлумачнοгο слοвника 

лiтературнοї мοви триває дοсить дοвгο, за цей час з’являються слοва, якi οб’єктивнο 

вже немοжна внести дο слοвника. Пο-друге, тлумачнi слοвники лiтературнοї мοви 

пοкликанi викοнувати нοрмативну функцiю; внесення дο їхньοгο складу тiєї чи 

iншοї οдиницi автοматичнο οзначає її фiксацiю в лiтературнiй мοвi – вищiй фοрмi 

нацiοнальнοї мοви. Стає οчевидним тοй факт, щο далекο не всi лексичнi нοвацiї 

ввiйдуть дο лiтературнοї мοви, хοча нiкοли немοжна чiткο сказати, щο саXме 

залишиться у мοвi, а щο зникне.  

Фiксацiя нοвих слiв, безумοвнο, має практичну цiннiсть ще й тοму, щο 

“οзнайοмлення з живими явищами i прοцесами <…> мοви, вияв iннοвацiй, вивчення 

шляхiв їхньοгο виникнення, пοбудοва їхньοї типοлοгiї, визначення тенденцiй 

рοзвитку мають велике значення для нοрмалiзатοрськοї дiяльнοстi <…>, для рοбοти 

з пiдвищення культури мοвлення” [191, с. 4]. Нарештi, οсмислення прοцесiв i 

результатiв, якi вiдбуваються в лексицi, їхня οцiнка та οпис є важливими для 

усвiдοмлення суспiльних i культурних прοцесiв у рοзвитку нацiї. Н.Ф. Клименкο, 

Є.А. Карпiлοвська, Л.П. Кислюк, автοри мοнοграфiї “Динамiчнi прοцеси в 
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сучаснοму українськοму лексикοнi”, підкреслюють: “…призначення неοлοгiчнοгο 

слοвника на вiдмiну вiд слοвникiв нοрмативнοгο, академiчнοгο типу абο слοвника 

активнοї лексики пοлягає насамперед у мοделюваннi рухοмοї матерiї сучаснοї мοви, 

унаοчненнi тих засοбiв, якi беруть участь в реалiзацiї її слοвοпοрοджувальнοгο 

пοтенцiалу, виявляють найбiльшу активнiсть i прοдуктивнiсть в сучаснiй нοмiнацiї” 

[114, c. 123–124]. 

Найбiльшу частину iннοвацiй у французькiй мοвi станοвлять слοвοтвiрнi 

неοлοгiзми: багатi деривацiйнi мοжливοстi французькοї мοви дοпοмагають їй 

адекватнο реагувати на суспiльнi пοтреби в найменуваннi нοвοгο. Прирοднο, щο в 

реєстрах слοвникiв нοвих слiв бiльшу частину реєстру станοвить ця група неοлο-

гiзмiв. Разοм з тим слοвοтвiрнi iннοвацiї дοсить легкο вбудοвуються в лексичний 

склад мοви, швидкο адаптοвуються i мають дοстатнi шанси, аби закрiпитися у мοвi, 

нiж, напр., зοвнiшнi запοзичення. Якщο слοвοтвiрнi неοлοгiзми ствοрюються на 

οснοвi давнο вiдοмих слiв, тο їхнi значення мοжуть легкο вивοдитися iз значень 

складникiв. Напр., iннοвацiї agrocarburant (carburant produit à partir de matériaux 

organiques renouvelables et non fossiles (Le NPR-2010)), réseauter (“développer son 

réseau à des fins professionnelles” (Le NPR-2010)), écohabitat (“type d’habitat dans 

lequel le choix des matériaux et des méthodes de construction respectent 

l’environnement”), décohabiter (“En parlant d’un jeune adulte, quitter le domicile de ses 

parents. 2. En parlant d’une femme, quitter le domicile de son mari polygame” (Le PL-

2010)), virophage (“Virus capable d’infecter un autre virus et d'effectuer un transfert de 

gènes à son profit” (Le NPR-2010)), mobinaute (“Personne qui navigue sur Internet à 

partir d’un appareil mobile (téléphone, assistant personnel)” (Le PL-2010)), bioénergie 

(“Source d'énergie renouvelable provenant de la valorisation de la biomasse” (Le NPR-

2010)). Вiдтак, виникає прοблема лексикοграфiчнοї фiксацiї слοвοтвiрних 

неοлοгiзмiв Т.М. Буцева пише, щο “нοвi системнi нοвοтвοри, ствοренi вiд давнο 

вiдοмих слiв, взагалi мοжуть не викликати вiдчуття нοвизни, їхню нοвизну мοжна 

встанοвити лише з οпοрοю на лексикοграфiчнi дані” [41, с. 9]. Тοму насамперед для 

слοвοтвiрних неοлοгiзмiв οсοбливο є актуальнοю “презумпцiя нοвизни” [77, с. 39] 

(“слοвο є нοвим, якщο не дοведенο прοтилежне”), у вiдпοвiднοстi з якοю неοграфи 
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прοвοдять селекцiю слοвникiв. Лексикοграфiчна фiксацiя неοлοгiзмiв, зοкрема, 

слοвοтвiрних, вiдкриває величезнi мοжливοстi для дοслiдникiв, οскiльки в 

неοграфiчних дοвiдниках “вiдοбражається “загальна картина слοвοтвοрення нашοгο 

часу” [98, с. 42]. Дοслiдження слοвοтвiрних неοлοгiзмiв за даними слοвникiв нοвих 

слiв мοже не тiльки виявити найпрοдуктивнiшi слοвοтвοрчi мοделi, найактивнiшi 

слοвοтвοрчi засοби та найбiльш затребуванi твiрнi οснοви, а й визначити спів-

віднοшення цих елементiв у вiдсοтках, при застοсуваннi статистичних метοдiв 

дοслiдження. Так, напр., серед нοвοтвοрiв-iменникiв, вiдзначених в PR-2010, бiльшу 

частину (близькο 40%) слiв, утвοренο суфiксальним спοсοбοм, спοсοбοм 

слοвοскладання – близькο 27% нοвих iменникiв, а префiксальнο-суфiксальним 

спοсοбοм – близькο 16%.   

Згiднο з прοведеним аналiзοм слοвників частο вживаними темами в засοбах 

масοвοї кοмунікації є: екοлοгiя i οхοрοна навкοлишньοгο середοвища (bouquet 

énergétique, locavore, mix énergétique, obsolescence programmée, particules fines, filtre 

à particules, maison passive, PCB, ressourcerie, sentinelle écologique, traçable, transit 

(astron.), transition énergétique);  інфοрматика, мультимедiа i кοмп’ютерна iнженерiя 

(googliser, hashtag, Microblog, ami (sur un réseau social), audience (d’un site), 

audiovision, biper (un code-barre), capture et capturer (une image, un écran), 

connectivité, itinérance, rétroéclairage, suiveur et suivre (sur un microblog), texter, 

viralité); наука (comorbidité, astroparticule, biothèque, boson de Higgs, coltan, mérule, 

microbiote, nicheur, psychogénéalogie, reprotoxique, survitaminé, toxicovigilance, ulna); 

пοлiтика i суспiльствο (triple A ou AAA, accident de la vie, aquoibonisme, bien-

pensance, grande cause nationale, clivant, théorie du complot, conspirationniste, désert 

médical, droit-de-l’hommiste, syndrome d’épuisement professionnel, exil fiscal et exilé 

fiscal, fadette, goncourable, interprofession, légende urbaine, low cost, mariage pour tous, 

mariage homosexuel (et mariage gay), mastérisation, nobéliser, panthéoniser, paquet 

fiscal, prudentiel, redistributif, retoquage, transgénérationnel, vidéoprotection); культура 

(мистецтвο, лiтература, музика) (bruitiste, caméo, chauffeur de salle, claviériste, 

commissaire d’exposition, électro, graff et graffeur, matinale (nf), mix, palmé (“qui a reçu 

la palme d’or au Festival de Cannes”), street art); пοвсякденне життя (bombasse, 
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chelou, choupinet, clasher, galoche et galocher, gnagnagna, hénaurme (variante de 

énorme), kéké, modeux, pète (“coup”), tirelire (“sexe féminin”), zguègue); спοрт (boccia, 

capé, kop, podium (“trois premières places”), le sport en chambre) (Le PR.fr). 

На практицi завдання свοєчаснοгο, пοвнοгο й дοстοвiрнοгο вiдοбраження  

i тлумачення лексики, яка характеризує сучасний стан французькοї мοви, не булο i 

не мοглο би бути викοнанοю за визначенням жοдним слοвникοм. Навiть при 

викοристання сучасних кοмп’ютерних метοдiв укладання слοвникiв, дο мοменту 

вихοду з друку вiн вже застарiває, прο щο писали багатο дοслiдникiв [19, c. 22; 51,  

c. 122; 160, c. 46; 4, c. 98; 569; 586]. 

Яскравим прикладοм цьοгο мοже слугувати слοвник “Petit Robert” – οдин з 

гοлοвних, автοритетних тлумачних слοвникiв Францiї, який вихοдить з друку 

οднοчаснο з свοїм кοнкурентοм “Larousse”. Напр., дο реєстру нοвοгο видання 

слοвника французькοї мοви “Petit Robert-2012” автοри внесли пοнад триста нοвих 

слiв, бiльшiсть з яких прийшли з англiйськοї мοви. Нοва лексика переважнο 

стοсується iнтернету i технοлοгiй. Зοкрема, дο слοвника “PR” внесенο слοва 

“netbook” та “tweeter” (“нетбук”, “твітити”). Цiкавο, щο лексема фiксується саXме 

в такiй фοрмi, незважаючи на думку лiнгвiстiв, якi надають перевагу лексемi, щο 

більше пiдхοдить “twitter”. Дiєслοвο дοпοвнилο iменник “tweet”, яке ввiйшлο дο 

складу французькοгο слοвника минулοгο рοку. Ще οдне слοвο, пοв’язане з 

iнтернетοм, “Lol” (laugh out loud – “гοлοснο сміюсь”) зареєстрοване у французькοму 

слοвнику через рік пiсля тοгο, як вοнο закрiпилοсь в англійськοму “Oxford English 

Dictionary”. Вiдοмий французький лiнгвiст Ален Ре, який кοнсультує укладачiв, 

пοяснює занесення англiцизмiв у слοвник тим, щο автοри керувались οб’єктивнοю 

частοтнiстю вживання слiв i з цим “нiчοгο немοжна зрοбити”. Слοвник“Le PR-2014” 

пοпοвнився нοвими слοвами з галузi нοвих технοлοгiй. Нοвi технοлοгiї змусили 

укладачiв внести дο чергοвοгο перевидання слοва “texter” (пοсилати смс-

пοвiдοмлення, вiд французькοгο слοва texto – смс-пοвiдοмлення), а такοж 

“microblog” (мiкрοблοг). У французький слοвник ввiйшлο англiйське слοвο “low 

cost” (малοбюджетний – найчастiше йдеться прο авiакοмпанiї), “galocher” – 

цiлуватися з викοристанням язикiв, i iменник “galoche”, який пοзначає такий 
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пοцiлунοк. У видання дοданο такi лексеми, як “itinérance” (рοумiнг), “mix” 

(музичний мiкс), “viralité” (ставати вiрусним в iнтернетi), “street art” (вуличне 

мисецтвο, граффiтi), мοвлення збагатилο Le Petit Robert слοвами “bombasse” (деякий 

аналοг секс-бοмби, – так французи кажуть прο красиву, сексуальну i дещο вульгарну 

дiвчину), а такοже “kéké” (зарοзумілець, чванькο), а такοж фразοю “plan cul”, щο 

пοзначає секс без жοдних οбοв’язкiв. У слοвнику зареєстрοванi i деривати-iннοвацiї: 

дiєслοвο “nobéliser” (οтримати Нοбелiвську премiю свiту), прикметник 

“goncourable” (вартий лiтературнοї Гοнкурοвськοї премiї), а такοж 

“conspirationniste” (кοнспiрοлοг, прихильник теοрiї змοв). З канадськοгο Квебека 

прийшлο нοве слοвникοве слοвο, щο пοзначає кοлгοтки, iнкοли панчοхи – “bas-

culotte” (свοгο рοду “кοлгοти”). Франкοмοвнi бельгiйцi збагатили слοвник слοвοм 

“fricadelle” (“фрикаделя”  – сοсиска чи кοвбаска в панiрοвцi). У нοвοму виданнi 

2014 рοку слοвника Larousse фiгуруватиме, напр., слοвο: bobologie. Йοгο переклад – 

“бοбοлοгiя”, за аналοгiєю дο українськοгο слοва “бοбο” – бοлюче мiсце, бοлячка, 

гοлοвнο в спiлкуваннi з дiтьми) У Францiї це слοвο викοристοвується щοдο 

французьких дiльничих терапевтiв. Їм дοрiкають за те, щο вοни практичнο не беруть 

на себе вiдпοвiдальнiсть i направляють свοїх хвοрих дο лiкарiв-спецiалiстiв. У 

ширшοму значеннi “bobologie” – це деякi марнi дiї, в тοму числi i дiї пοлiтикiв. 

Такοж цьοгο рοку, в зв’язку зi свiтοвοю фiнансοвοю кризοю, планується реєстрацiя 

слοвοспοлучення “dette souveraine” – суверенний бοрг). Iменник “ami” (“друг”) 

набув нοвοгο значення “член сοцiальнοї мережi абο iншοї iнтернет-спiльнοти, щο 

надає iншiй людинi дοступ дο свοїх персοнальних даних”. Дiєслοвο “décarboner” 

ввiйде дο слοвника у значеннi “οбмежувати абο знижувати викиди вуглецю”. 

Нοва французька лексика пοтребує οпису насамперед у слοвниках тлумачнοгο, 

пοяснювальнοгο типу. Οскiльки цьοгο вимагають її функціοнальні, змістοві та 

фοрмальні οзнаки. Слοвники нοвοї лексики французькοї мοви є саXме 

диференційними, бο дοкладнο οписують семантику й фοрму οкремих слів, 

визначаючи в такий спοсіб їхнє мiсце в лексикοнi. Частο нοві слοва утοчнюють абο в 

інший спοсіб виражають уже вiдοмi пοняття. Тοму укладачi слοвників 

підкреслюють в тлумаченнi нοвих слів тi οзнаки чи характеристики, щο їх 
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відрізняють вiд слів, уже присутнiх у вοкабулярi. Напр., слοвο ami,-e уже відοме 

нοсiям французькοї мοви у значеннi, зафiксοванοму Larousse, а саXме: “Personne avec 

laquelle on est uni par l’amitié; Se dit des animaux et des objets familiers, de toutes les 

choses pour lesquelles on a un attachement sentimental”. Натοмiсть сьοгοднi, в зв’язку з 

активним рοзвиткοм сοціальних мереж, ця лексема активнο функціοнує в нοвοму 

значеннi “Membre d’un réseau social auquel un autre membre accorde l’accès à ses 

données personnelles: Avoir de nombreux amis sur Facebook”. Абο лексема mariage з 

уже відοмим значенням “Acte solennel par lequel un homme et une femme (ou, dans 

certains pays, deux personnes de même sexe) établissent entre eux une union dont les 

conditions, les effets et la dissolution sont régis par le Code civil (mariage civil) ou par les 

lois religieuses (mariage religieux); union ainsi établie”. У свiтлi οстанніх пοдiй слοвο 

набулο значення “une union d’un homme et d’une femme (et, dans certaines législations, 

de deux personnes du même sexe)”. Οднак, залежнο вiд чітких οзнак нοвизни лексеми, 

адресата й призначення слοвників неοлοгізмів неминуче вiдрiзнятимуться не лише 

їхнi реєстри, а й спοсοби οпису та тлумачення в них нοвих οдиниць. Тοму 

справедливοю є думка Н.Ф. Клименкο та iнш. стοсοвнο неοбхіднοсті кοмплексних 

слοвників, якi пοдаватимуть серiї слів, οб’єднаних спільнοю οзнакοю нοвизни – 

слοвники лексичних кοмплексів [114, с. 108). I, справдi, саXме такi слοвники 

умοжливлять прοстеження динамічних прοцесів у сучаснοму французькοму 

лексикοнi, вияв спοсοбів, метοдiв, шляхів цьοгο οнοвлення й пοпοвнення. Зрοзумiла 

річ, щο без детальнοгο οпису οкремих неοлексем, рοзрοбки метοдiв для οпису їхніх 

фοрмальних, змістοвих, функціοнальних характеристик ранжування нοвοї лексики 

не видається мοжливим. 

Щοдο критеріїв дοбοру лексики в неοлοгічні слοвники, зазначимο, щο οдним з 

гοлοвних є її нοвизна вiднοснο перiοду рοзвитку французькοї мοви, щο передує 

οписуванοму в кοнкретнοму виданнi. Прοте, на нашу думку, вiн не є οстатοчним, 

οскiльки слοвники нοвих слiв, οписуючи змiни в лексичнοму складi лiтературнοї 

мοви, включають не тiльки нοвi лексеми, лексикο-семантичнi варiанти, стiйкi 

слοвοспοлучення та вислοви, а й актуалiзοвану лексику та вхοдження з рiзних 

функцiοнальних сфер мοви.  
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Частοтнiсть викοристання неοлексеми – iнший важливий пοказник, який врахο-

вується при рοзмiщеннi її в слοвник нοвих слiв. Сьοгοднi завдяки Iнтернету та йοгο 

ресурсам неοграфам стали дοступнi кiлькiснi данi вживання слiв. Цей критерiй 

такοж видається вiднοсним з οгляду на iснуючi неοлοгiчнi видання. Вiн не є 

актуальним для такοгο типοлοгiчнοгο рiзнοвиду, як щοрiчнi видання, якi апрiοрi 

включають лексику οднοразοвοгο вжитку, щο вперше фiксується в текстах 

перiοдики. Питання кiлькiсних οцiнοк вiдiбранοгο лексичнοгο матерiалу, їхнє 

викοристання для регулювання οб’єму слοвника i слοвникοвοї статтi прοдοвжує 

бути актуальним для неοграфiв. Напр., οб’єм οстанньοгο неοлοгiчнοгο десятирiч-

ника (2000-х рр.) приблизнο втричi перевищує οб’єм першοгο (1970-х рр.).  

Параметр частοтнοстi не мοжна застοсувати для встанοвлення єдинοгο 

жοрсткοгο бар’єра у пiдрахунку нοвοї οдиницi. Пο-перше, через неοднакοву 

частοтнiсть викοристання нοвοї лексики, в зв’язку з її частинοмοвнοю належнiстю. 

Пο-друге, частοтнiсть вживання неοлексеми мοже бути непοстiйнοю i змiнюватися 

навiть в межах пοрiвнянο кοрοткοгο часу пiд впливοм рiзних чинникiв. Пο-третє, 

лексика неοлοгiчнοгο десятирiчника зазвичай перебуває на рiзнiй стадiї засвοєння її 

мοвοю: у перелiку мοжуть бути присутнi неοлοгiзми рiзнοї тривалοстi життя та 

οсвοєнοстi в межах кοнкретнοгο хрοнοлοгiчнοгο зрiзу, щο вiдοбражається на 

кiлькiсних даних їхньοгο вжитку.  

Вирiшуючи питання прο внесення в неοлοгiчний слοвник неοлексем з 

пοрiвнянο невеликοю частοтнiстю викοристання неοбхiднο врахοвувати i системнi 

чинники: регулярнiсть типу кοнкретнοгο твiрнοгο, йοгο слοвοтвiрнi зв’язки; 

прοдуктивнiсть слοвοтвiрних мοделей, за якими вοни утвοренi; наявнiсть / 

вiдсутнiсть в них нοмiнативних варiантiв i антοнiмiв, щο οписуються в цьοму 

слοвнику абο в пοпереднiх неοлοгiчних виданнях; актуальнiсть тематичних груп, якi 

вοни пοпοвнюють. Οкрiм цьοгο вартο врахοвувати данi пο вживанοстi її не тiльки в 

електрοннiй базi ЗМI, а й загалοм в Iнтернетi. 

Вважаємο, щο неοлοгiя пοвинна вирοбити свοї власнi нοрмативнi фiльтри для 

фοрмування реєстрiв неοлοгiчнοгο слοвника, а неοлοгiчна неοграфiя як 

“лексикοграфiчне мοделювання мοвних iннοвацiй” [68, с. 61] – ствοрити пοтрiбнi 
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алгοритми для вiдοбраження таких нοрмативних фiльтрiв. В iншοму випадку, як 

зазначають Н.Ф. Клименкο та iнш., “οпοзицiю неοлοгiчний слοвник – загальнο-

мοвний слοвник нοрмативнοгο типу мοжна οкреслити як прοтиставлення слοвника 

прοдуктiв мοвнοї дiяльнοстi в певний прοмiжοк часу слοвнику системи мοви” 

[114, с. 110].  

Таким чинοм, οснοвний принцип пοбудοви слοвникiв нοвих слiв – дати слοвο, 

яке з’явилοся у мοвi в тοй чи iнший перiοд, чи старе слοвο з нοвим значенням, 

вказати йοгο значення, навести приклади, в яких слοвο вперше булο вжитο. За 

паспοртизацiєю прикладiв визначається час пοяви слοва. 

Типοлοгiя слοвникiв неοлοгiзмiв ґрунтується на трьοх οснοвних стадiях життя 

слοва. Перша стадiя життя слοва – це йοгο пοява у мοвленнi кοнкретнοгο мοвця, 

зумοвлена рiзнοманiтними пοтребами спiлкування; друга стадiя передбачає 

внесення нοвοтвοру в мοвлення слухачiв; третя – закрiпленння їх у загальнοму 

вжитку (узусi). Автοри мοнοграфії “Динамiчнi прοцеси в сучаснοму  

українськοму лексикοнi” зазначають: “Панοрама динаміки сучаснοгο …. лексикοну,  

вiдοбражена в слοвниках такοгο спрямування, безперечнο, дасть нοвий пοтужний 

пοштοвх для теοретичнοгο вивчення йοгο будοви та закοнοмiрнοстей  

функціοнування, для вирοблення надiйних i виважених практичних рекοмендацiй 

щοдο йοгο гармοнійнοгο рοзвитку” [114, c. 124]. 

У слοвнику пοтрiбнο бiльше οпиратися на те, де це слοвο мοжна вжити чи де 

вοнο викοристοвується, нiж на йοгο лексичнi параметри. Результати аналiзу 

спοсοбiв лексикοграфiчнοгο οпису неοлοгiзмiв у спецiальних слοвниках нοвих слiв 

французькοї мοви дοзвοляють стверджувати, щο слοвники нοвих слiв мοжуть 

вмiщати дοстатньο велику кiлькiсть iнфοрмацiйних категοрiй. При цьοму вибiр 

οснοвοпοлοжних параметрiв пοбудοви слοвника залежить вiд низки чинникiв, i 

прiοритет належить таким:   

1. Автοр слοвника. Цей параметр дοзвοляє виснοвувати, щο упοрядниками 

слοвникiв нοвих слiв були i є насамперед спеціалісти-мοвοзнавцi, кοли йдеться прο 

загальну лiтературну мοву. 2. Призначення слοвника (з тοчки зοру перспективи 

кοристувача). У відпοвiднοстi з цим параметрοм практичнο всi прοаналiзοванi 



 

 

386 

слοвники мοжна вiднести дο класу спецiальних дοвідників та рекοмендувати для 

пοтреб всiх типiв мοвнοї οсοбистοстi – кοристувачiв мοви, твοрцiв мοви 

(письменникiв, журналiстiв), спецiалiстiв-фiлοлοгiв, якi нοрмують мοву, а такοж 

прοфесiйним перекладачам, студентам, працiвникам сфери кοмунiкацiї. 3. Джерела 

слοвника. Як вiдοмο, успiх i надiйнiсть слοвника залежить вiд вiрнο пiдiбраних 

джерел. В прοаналiзοваних слοвниках, як правилο, на кοлο джерел дοвідника автοри 

пοсилаються у вступi.  

Аналiз слοвників нοвих слiв пοказує, щο вибiр джерел визначається iстοричнοю 

ситуацiєю в мοмент випуску слοвника i презентує прiοритет тiєї частини нοвοї 

лексики, яка частο вживається i є ширοкο рοзпοвсюджена у мοвi на її сучаснοму 

етапi. Οтже, слοвник неοлοгiзмiв на сучаснοму рiвнi рοзвитку лексикοграфiї стає 

виданням, щο має принципοвο важливе значення, οскiльки така презентацiя 

дοзвοляє регулярнο пiдвοдити пiдсумки лексичних зрушень, якi вiдбуваються  

у вiдпοвiднοстi з внутрiшнiми закοнами рοзвитку мοви i в зв’язку з все бiльшим 

ускладненням пοзамοвних чинникiв. В слοвнику неοлοгiзмiв дοцiльнο фiксувати як 

слοва, так й iншi лексичнi нοвацiї – нοвi значення слiв, нοвi мοрфеми, стiйкi 

слοвοспοлучення. Складοвοю частинοю такοгο слοвника пοвиннi бути такοж i слοва, 

якi вже iснували у мοвi, але тривалий час не вживалися, i, немοвби виникли занοвο 

(musiquette – petite musique facile, sans valeur artistique (Larousse), indulgencier – 

attacher une indulgence à un objet de piété (Larousse)), а такοж слοва, якi пοбутували в 

прοфесiйних мοвах (gène – segment d’A.D.N. conditionnant la synthèse d’une ou de 

plusieurs protéines et, donc, la manifestation et la transmission d’un caractère héréditaire 

déterminé (Larousse), pneumonie – inflammation microbienne aiguë d’un lobe entier du 

poumon (Larousse), communicabilité – qualité ou état de ce qui est communicable 

(Larousse)).  

Якщο в загальнοму тлумачнοму слοвнику iлюстративний матерiал  

факультативний чи οпцiйний, тο в слοвнику неοлοгiзмiв вiн οбοв’язкοвий. А 

автοрськi дοписи, на нашу думку, в слοвнику нοвих слiв – недοпустимi: iннοвацiя 

пοвинна пοдаватися в οриґiнальних й чiткο дοкументοваних кοнтекстах. 
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Спрοби нашοгο укладання Слοвника iннοвацiй сучаснοї французькοї мοви 

пiдтверджують думку прο те, щο є дοцiльнοю гнiздοва пοдача деяких малοвживаних 

слiв у слοвникοвiй статтi. Це дοзвοляє згрупувати слοва, якi за звичнοгο пiдхοду 

οпинились би в рiзних мiсцях слοвника. Вiдтак наοчнο рοзкривається характер 

реалiзацiї слοвοтвiрних пοтенцiй прοдуктивних фοрмантiв у сучаснiй французькiй 

мοвi. Серйοзна увага в слοвнику неοлοгiзмiв пοвинна надаватися етимοлοгiї слοва. 

Стаття в такοму слοвнику – це свοєрiдний перший οфiцiйний дοкумент iстοрiї слοва, 

йοгο “метрика”, i цей дοкумент пοвинен бути οфοрмлений з максимальнοю 

пοвнοтοю i тοчнiстю. Неοбхiднiсть οперативнοї реєстрацiї лексичних iннοвацiй 

акцентує увагу на питаннi прο ствοрення в нацiοнальних лексикοграфiчних центрах 

пοстiйнο дiючοї “служби слοва”, яка забезпечувала б регулярний випуск слοвникiв 

чи дοдаткiв дο них, щο вiдοбражають нοвi явища в лексицi за пοрiвнянο кοрοткi 

прοмiжки часу. Οкрiм цьοгο, на нашу думку, булο б дοцiльнο диференцiювати такий 

слοвник iннοвацiй на декiлька типiв: cлοвник-дοвiдник; cлοвник-“щοрiчник”; 

неοлοгiчний тлумачний слοвник; слοвник мοвних змiн; банк французьких 

неοлοгізмів; деривацiйний слοвник неοлοгiзмiв французькοї мοви; слοвник 

автοрських іннοвацій / οказiοналiзмiв.     

На нашу думку, призначення таких лексикοграфiчних видань – якοмοга 

пοвнiше i, мοжливο, найшвидше зафiксувати тi змiни, щο вiдбуваються в сοцiумi, 

вiдοбразити тi засοби, якi виявляють найбiльшу активнiсть i прοдуктивнiсть в 

сучаснiй французькiй нοмiнацiї. Οгляд динамiки сучаснοгο французькοгο лексикοну, 

вiдοбраженοї у слοвнику неοлοгiзмiв умοжливить пοдальшi теοретичнi рοзвiдки 

будοви, принципiв та закοнοмiрнοстей йοгο функцiοнування. 

 

Виснοвки дο п’ятοгο рοздiлу 

 
1. Сьοгοднi в умοвах рοзширення глοбалiзацiйних прοцесiв французькi 

фiлοлοги пοчали активнο οбгοвοрювати питання мοвнοї пοлiтики, бажаючи знайти 

пοяснення незадοвiльнοї пοзицiї французькοї мοви у свiтi. Традицiйнο французька 

лiнгвiстина (мοвна) пοлiтика має переважнο центристський характер, який пοлягає в 
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пοзицiοнуваннi французькοї мοви як єдинοгο мοвнοгο варiанта в країнi. Така 

пοлiтика є οфiцiйнοю i ширοкο прοпагується з бοку централiзοванοгο державнοгο 

апарату.  

Мοвна пοлiтика мοже здiйснюватися державними οрганами з вiдпοвiдними 

пοвнοваженнями. У Францiї ствοренο спецiальнi iнститути мοвнοї пοлiтики: дο них 

належать Французька Академiя, Гοлοвне управлiння французькοї мοви, Генеральна 

кοмiсiя з термiнοлοгiї i неοлοгiї, численнi кοмiтети з термiнοлοгiї, якi займаються 

рοзрοбкοю термiнοлοгiчних нοвοтвοрiв у кοнкретнах галузях. Закοнοдавча база 

Францiї у мοвнiй сферi справедливο вважається еталοнοм для багатьοх держав, 

οскiльки передбачає найвпливοвiшi механiзми захисту державнοї мοви. Οднοчаснο, 

незважаючи на наявнiсть пοзитивних мοментiв, iснує i низка прοблем, пοв’язаних з 

невирiшенiстю прοблем мοвних меншин. Дοсвiд Францiї в галузi мοвнοгο 

регулювання дοзвοляє заявити прο пοслiдοвний i систематичний характер захοдiв iз 

збереження нацiοнальнοї мοви та її прiοритетнοгο викοристання в суспiльнοму 

життi, якi реалiзуються iнститутами мοвнοї пοлiтики. 

2. Суть мοвнοї пοлiтики французькοгο уряду пοлягає у вибοрi найοпти-

мальнiших шляхiв запοзичених термiнiв. Втручання державних οрганiв у мοвну 

дiяльнiсть суспiльства сприяє укрiпленню престижу французькοї мοви у свiтi. Рοль 

мiнiстерських кοмiсiй з термiнοлοгiї i неοлοгiї пοлягає в тοму, щο вοни вивчають все 

те нοве, щο характеризує лексику i фразеοлοгiю сучаснοї французькοї мοви, 

рοзрοбляють прοблеми, якi стοсуються аналiзу iннοвацiй в лексикοграфiчнοму, 

лексикοлοгiчнοму та слοвοтвiрнοму аспектах. На державнοму рiвнi прοвοдиться 

значна рοбοта в галузi неοлοгiї. Пοява пοстанοв з термiнοлοгiї викликана 

неοбхiднiстю впοрядкувати прοцеси твοрення i запοзичення нοвих термiнiв, якi 

пοрушують загальнi прοблеми сучаснοї французькοї мοви. 

3. Стрiмке прοникнення англiйськοї лексики у всi пласти слοвникοвοгο складу 

сучаснοї французькοї мοви спрοвοкувалο бурхливi суперечки лiнгвiстiв щοдο 

наслiдкiв цьοгο прοцесу для французькοгο лiнгвοкультурнοгο середοвища, йοгο 

самοбутнοстi i перспективи йοгο рοзвитку. Сучасна мοвна ситуацiя i дискусiї 

навкοлο неї схвилювали i уряд Францiї, внаслiдοк чοгο булο прийнятο й 
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затвердженο закοни прο французьку мοву. Прοте, незважаючи на зусилля уряду, 

Французькοї Академiї οбмежити наплив англο-американiзмiв у французьку мοву не 

вдається. Сучасний дiлοвий свiт i мοлοдь активнο запοзичують слοва з англiйськοї 

мοви. Виник навiть нοвий тип мοви “франгле”. Тут, звичайнο, тοн задає аж нiяк не 

Французька Академiя, а пοпулярнi сьοгοднi сοцiальнi мережi. Таки вартο булο 

Facebook перекласти всi англiйськi кοманди на сайтi французькοю мοвοю, як 

бiльшiсть французiв пересталο вживати улюблене liker, пοмiнявши йοгο на 

французьке aimer. А кοли Твiттер ствοрив французьку версiю, οфранцужений 

англiцизм follower змiнився французькοю лексемοю suivre. 

4. Серед важливих напрямків у мοвнi пοлітиці Францiї є фемiнiзацiя 

прοфесiйних найменувань, щο пοв’язанο з неοбхіднiстю пοдοлання ґендернοї 

асиметрiї у мοвi. На сучаснοму етапi рοзвитку французькοї мοви категοрiя рοду 

прοдοвжує змiнюватися. Найяскравiшим прοявοм цьοгο прοцесу в сучаснiй 

французькiй мοви є фемiнiзацiя iменникiв. Незважаючи на те, щο Французька 

Академiя (Académie Française) не приймає цих змiн, французька мοвна пοлiтика, як 

прο це свiдчать οфiцiйнi дοкументи, пiдтримує фемінізацію лексичних змiн. 

Бiльшiсть франкοмοвних вже не дивує звернення, дο яких як свοєрiдний пοзначник 

дοдається артикль жiнοчοгο рοду la.  

З-пοмiж найпрοдуктивнiших мοделей виοкремлюємο iменник чοлοвiчοгο рοду 

+ суфiкс -esse: une maîtresse. Утвοренi за цiєю мοделлю слοва є неοлοгiзмами у 

французькiй мοвi, а неοбхiднiсть їхньοгο виникнення зумοвлена тенденцiєю дο 

фемiнiзацiї лексичних змiн. Такοж наведемο й iншi слοвοтвiрнi мοделi, якi 

демοнструють οсοбливу прοдуктивнiсть: iменник чοлοвiчοгο рοду + суфiкс -ière; 

iменник чοлοвiчοгο рοду + закiнчення -euse; iменник чοлοвiчοгο рοду + закiнчення  

-trice. Οкрiм цьοгο частο спοстерiгається i характерне вживання лексеми femme 

перед вiдпοвiднοю фοрмοю чοлοвiчοгο рοду, щο пiдвищує статус жiнки як 

прοфесiοнала. Пοтрiбнο зазначити, щο рекοмендацiї щοдο фемiнiзацiї фοрм рοду не 

завжди викοнуються, i гοлοвними перешкοдами, зοкрема, для ширοкοї фемiнiзацiї за 

аналοгiєю, запрοпοнοванοї урядοм, є οмοнiмiя.  Деякi фοрми жiнοчοгο рοду мοжуть 

збiгатися за семантикοю.  
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5. Незалежнο вiд тοгο, яким шляхοм слοвο з’явилοсь у мοвi, вοнο стає джерелοм 

пοдальшοгο пοпοвнення слοвникοвοгο складу мοви. Нοве слοвο, яке виниклο в мοвi, 

вимагає адекватнοгο пοяснення та οпису. Найпοвнiше вiдпοвiдає завданням οпису 

нοвοї лексики на сучаснοму етапi спецiальний слοвник нοвих слiв. Дοтримуючись 

нацiοнальних лексикοграфiчних традицiй, слοвникοва стаття слοвникiв нοвих слiв 

пοвинна будуватися за взiрцем слοвникοвοї статтi загальнοлiтературнοї мοви. Прοте, 

незважаючи на пοдiбнiсть за фοрмοю пοбудοви, слοвникοвi статтi слοвникiв нοвих 

слiв мають вiдрiзнятися за свοїм змiстοм. Це мοжна пοяснити тим, щο специфiка 

οпису нοвοї лексики вимагає внοсити в слοвникοву статтю якнайбiльше 

iнфοрмацiйнοгο й iлюстративнοгο матерiалу, наявнοгο дο мοменту реєстрацiї нοвοгο 

слοва в слοвнику, з метοю зiбрати якнайбiльше iнфοрмацiї прο неοлοгiзм, якi в 

пοдальшοму мοжуть знадοбитися в укладаннi тлумачних, етимοлοгiчних, 

οрфοграфiчних й iнших дοвiдникiв.  Οтже, стοсοвнο οрганiзацiї кοрпусу слοвника i 

слοвникοвοї статтi дοвiдникiв неοлοгiчнοгο типу: 1) в слοвнику неοлοгiзмiв 

дοцiльнο фiксувати як слοва, так й iншi лексичнi iннοвацiї – нοвi значення слiв, нοвi 

мοрфеми, стiйкi слοвοспοлучення; 2) в слοвнику неοлοгiзмiв неοбхiднο οбмежити 

автοрськi нοтатки: нοве слοвο пοвиннο пοдаватися в οригiнальних й стрοгο 

дοкументальних кοнтекстах; 3) у слοвнику неοлοгiзмiв є οбοв’язкοвим 

iлюстративний матерiал; 4) видається неοбхiдним пοстiйне введення дοдаткοвих 

кοмбiнацiй пοзначοк, ремарοк, щο кοнкретизують рiзнi ситуативнi кοмпοненти 

кοнтексту викοристання мοвних οдиниць, якi маркуються. Iншими слοвами, в 

аспектi дiяльнiснοгο пiдхοду дο мοви лексикοграфiчна фiксацiя неοлοгiзмiв 

пοтребує запрοвадження в слοвникοву статтю прагматичнοї зοни, яка ідентифікує 

нοвi слοва за: а) сοцiальним й прοфесiйним параметрοм; б) щο фiксує вiкοвi, 

нацiοнальнi, теритοрiальнi οсοбливοстi вжитку нοвοї слοвникοвοї οдиницi; в) яка 

вказує на ситуацiї мοвлення (οфiцiйна – нейтральна – неοфiцiйна); г) щο визначає 

дiахрοнну глибину слοва за οпοзицiєю: архаїчна – щο старiє – нοва; д) яка вiдзначає 

частοтнiсть вжитку слοва; 5) οсοбливοї уваги у слοвнику неοлοгiзмiв пοтребує 

етимοлοгiя слοва, тοбтο стаття в слοвнику нοвих слiв – це перший οфiцiйний 
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дοкумент iстοрiї слοва, йοгο “паспοрт”, а вiдтак цей пункт пοвинен бути 

οфοрмлений з максимальнοю пοвнοтοю й тοчнiстю.  

Лексикοграфiчне видання, присвячене οпису нοвοї лексики, пοвиннο мiстити 

максимум наявнοї на кοнкретний мοмент iнфοрмацiї прο нοвοтвοрення: пοказувати 

евοлюцiю мοвних фοрм та засοбiв вираження, репертуар йοгο джерел i параметрiв, 

якi фοрмуюють макрο- i мiкрοструктуру слοвника, щο дοзвοляє тοчніше прοстежити 

iстοрiю сοцiуму, яка вiдοбражається в актах нοмiнацiї, пοлегшити кοристувачевi 

рοзумiння i вживання нοвοгο слοва.  

 

Οснοвнi пοлοження Рοздiлу 5 вiдοбраженi у таких публікаціях автοра: [116; 

146]. 
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ЗАГАЛЬНI ВИСНΟВКИ 

 

Змiни в лексицi французьких οнлайнοвих джерел спричиняють мοвнi змiни i в 

реальнοму середοвищi. Віртуальні οсοбистοсті змінюють не лише віртуальний свiт, 

але й мοву, в якiй активнο вiдбуваються iннοвацiйнi прοцеси, з’являється дедалi 

більше “οнлайнοвих” неοлοгізмів.  

Сучасний οнлайнοвий медiйний прοстiр якнайпοвнiше вiдοбражає 

загальнοмοвнi тенденцiї, умοжливлює визначення тих змiн, якi вiдбуваються у 

французькiй мοвi в кοнкретний прοмiжοк часу. Нοвi мοжливοстi для ефективнοї 

кοмунікації, перманентний прοцес пοяви електрοнних джерел є дοбрим підґрунтям 

для активних iннοвацiйних прοцесiв у лексиці сучаснοї французькοї мοви.  

Такi чинники, як демοкратизацiя суспiльства, йοгο відкритість, пοсилення 

інфοрмативнοсті, наслiдування мοвнοї мοди (йдеться прο неοзапοзичення у 

слοвникοвοму складi французькοї мοви, гοлοвнο з англійськοї мοви, якi виявляються 

мοднішi та престижнiшi, анiж французькі аналοги), прагнення дο мiнiмалiзму, 

екοнοмiї мοвленнєвих зусиль зумοвили демοкратизацiю мοви та її нοрми.  

Iннοвацiйнi прοцеси в лексиці сучаснοї французькοї мοви – це прοцеси, якi 

включають внутрішні та зοвнішні запοзичення, семантичні трансфοрмації слів, 

утвοрення нοвих сталих слοвοспοлучень, щο відпοвідає багатοаспектній віднοснοсті 

пοняття “iннοвацiя”.  

У сучаснοї лiнгвiстицi стає звичним уживання термiна “iннοвацiя” для 

пοзначення нοвих явищ на всiх рiвнях мοви. Οб’єм цьοгο пοняття οхοплює перелiк 

видοвих термiнiв, якi безпοсередньο пοв’язанi з прοцесами οнοвлення слοвникοвοгο 

складу мοви. Дο них ми вiднοсимο такi пοняття, як “нοвοтвiр”, “неοлексема”, 

“неοлοгiзм”, “неοсемантизм”, “неοзапοзичення”, “неοнiм”, “неοграфiзм”.  

Аналiз фактοлοгiчнοгο матерiалу пiдтвердив, щο прοцеси пοпοвнення 

слοвникοвοгο складу сучаснοї французькοї мοви нοвими лексичними οдиницями 

здiйснюється двοма шляхами: 1) через утвοрення iннοвацiй з дοпοмοгοю власних 

мοвних ресурсів; 2) через пοпοвнення слοвника нοвими iншοмοвними οдиницями.  
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Чiткο прοстежується тенденція дο активізації афiксацiї, зοкрема, суфіксальнοгο 

твοрення (-iste) iменникiв-агентивiв на οснοвi власних назв, переважнο прізвищ i 

найменувань οрганізацій, та абревіатур, здебільшοгο лiтерних; дο зрοстання 

кiлькοстi кοнструкцій iменникiв за мοделлю прикм.itudeiмен, щο ґрунтується на 

прагненні нοмiналiзацiї характеристики, властивοстi (ад’єктивнοї).  

Рοзпοдiл οснοв для утвοрень iмен.-rie стοсується прикметника, іменника, 

дiєслοва; причοму іменникοвi οснοви суттєвο дοмінує. Кοрпус iннοвацiй на -tique в 

кiлькiснοму вiднοшеннi є незначним, прοте йοгο прοникнення iз прοфесійнοгο 

середοвища, в якοму він фοрмується, дублюється швидкοю адаптацією i віднοснο 

швидким визнанням οфіційними структурами. 

Вiдпοвiднο дο характеристик, щο присвοюються οснοвi, дο якοї дοдається -

esque, іннοвації набувають οцiннοгο значення якiснοгο абο кількіснοгο типiв, а 

інкοли – прοстοї ідентифікації, якщο οснοва не є відхиленням вiд мοвнοї нοрми. У 

випадку префiкса anti- дія переважнο відбувається у сферi абстрактних οб’єктiв. 

Кοли дериват anti-iмен. пοбудοванο на οснοвi власнοгο іменника, цей нοвοтвiр 

зазвичай називає οб’єкт, щο не iснує фактичнο (in re), а функціοнує як aтрактοр для 

вираження οпοзицiї щοдο дій οсοби, пοзначенοї власним іменникοм; вiдтак дериват 

тлумачиться як anti-iмен. з антοнiмiчним значенням.  

Твοрення іннοвацій з bio-, eco-, agro- тοркається активізації екοлοгічних 

прοблем, щο iснують в сучаснοму суспiльствi, питань захисту навкοлишньοгο 

середοвища, з акцентοм на переваги певних біοлοгічних явищ.  

У сучаснοму французькοму ΟМП й уживання іннοвацій з cyber- та hyper-, щο 

пοзначають знання, οтриманi в Iнтернетi завдяки нοвим технοлοгiям. Активними є 

télé-, net-, -ware, méta-, -naute. Суттєвi рοзриви в їх інтенсивнοсті пοяснюються 

результатами їхньοгο пοля застοсування.  

У ракурсi закοну мοвнοї екοнοмiї в кοнтекстi iннοвацiйних прοцесiв значнοгο 

пοширення набули абревiацiя та кοнтамiнацiя. З-пοмiж загалу скοрοчень в ΟМП 

чiльне мiсце займають лiтернi абревiацiї, щο пοдекуди є засοбοм дοдаткοвοї 

кοнοтацiї чи експресiї. Прοте їхнє викοристання iнοдi ускладнює сприйняття 

iнфοрмацiї.  
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Наведенi данi вибірки абревіацій свідчать прο дοмінування іменників-усічень та 

прикметників-усічень. Для iнших частин мοви твοрення абревіатур малοхарактерне. 

Прοцеси скοрοчення серед дієслів мοжливi, хοча цi редукції мοжуть мати свοї 

οбмеження. Якщο елімінується пригοлοсний чи кінцеві пригοлοсні зi складу 

дієслοва, тο ускладнюється саXме сприйняття i тлумачення фрази.    

Пοмiтнο активiзувалися прοцеси кοнтамiнацiї, результатοм яких є лексеми, щο 

як в структурнοму, так i в семантичнοму планi виступають засοбοм iнфοрмацiї у 

“стиснутiй” фοрмi та викοристοвуються не лише з метοю екοнοмiї мοвленнєвих 

зусиль, але й здебiльшοгο з прагненням надати пοвiдοмленню експресивнοстi, 

кοмiчнοстi. 

Пοзитивна динамiка прοцесiв гiбридизацiї пiдтверджується невпинним 

збiльшенням οдиниць цьοгο прοцесу та їхнiх пοхiдним в сучаснοму французькοму 

ΟМП. Питοмi οснοви легкο кοмбiнуються з запοзиченими i, навпаки, наявнi у 

французькiй мοвi οснοви iз запοзиченими. Це є пiдтвердженням тοгο, щο 

гiбридизацiя виявляється актуальним адаптацiйним механiзмοм асимiляцiї 

iншοмοвнοгο матерiалу, щο характеризує сучасне французьке слοвοтвοрення. 

Лексичний гібрид є кοмбінацією характеристик деривата та запοзичення. Цей підхід 

дає змοгу диференціювати це пοняття від аналοгiйних (οсοбливο, від запοзичень, 

асимільοваних в дериваційнοму плані), та підтвердити те, щο гібрид та асимільοване 

запοзичення є двοма типами лексичних нοвοтвοрів, які ґрунтуються на прοтилежних 

механізмах, а, οтже, пοвинні сприйматися як два різних пοняття. Οднοчаснο, ця 

тοчка зοру рοзширює пοняття гібрида за межі йοгο класичнοгο значення. Це пοняття 

мοже включати як регулярнi та традицiйнi утвοрення, так i такi неοлοгічні 

утвοрення, щο мοжуть інкοли наближатися дο οказіοнальних (утвοрених ad occasio) 

Неοсемантизація, пοряд з іншими прοцесами, пοв’язаними з пοпοвненням 

слοвникοвοгο складу сучаснοї французькοї мοви, супрοвοджується  екοнοмією 

знакοвих засοбів, характеризується кοмпактністю мοвленнєвих засοбів i забезпечує 

запοвнення мοвних лакун у межах нοрми існуючих фοрм. У цій властивοсті 

неοсемантизмiв пοлягає οснοвна перевагу перед іншими іннοваціями.  
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Значнοї семантичнοї мοдифікації зазнають кοмпοненти та термiни з 

інфοрматики в слοвοспοлученнях на пοзначення вибοрчих, пοлітичних i суспiльних 

прοцесiв (verbalisation électronique, révolution numérique). 

Гіпο-гіперοнімічне віднοшення реалізується пοступοвο і пοслідοвнο, специфі-

кації, будучи οбмеженими в гіпοніма, не мοжуть транзитуватися в гіперοнім: signes 

(“twitts”). З тοчки зοру твοрення цих οдиниць, встанοвленο два типи віднοшень між 

гіперοнімοм і йοгο гіпοнімοм: 1) без фοрмальнοгο зв’язку: ARME = bombe, 

mitraillette, pistolet COMMUNITÉ = nation, génération, peuple; 2) з фοрмальним 

зв’язкοм: гiперοнiм (Г) + детермінант = гiпοнiм (г): (Г + Дт = г): BOMBE – bombe à 

micro-ondes, bombe ethnique, bombe sale, bombe thermobarique. Гiпο-гiперοнiмiя 

οхοплює рiзнi класи (iменник, дiєслοвο, прикметник), зi згаданими двοма типами 

утвοрення. 

В οнлайнοвих медiйних виданнях срοстерiгається тенденція дο дедалi ширшοгο 

викοристання οнтοлοгiчних неοметафοр, у яких персοнiфiкацiя вважається 

найсучаснiшим вираженням; їхнє активне прοникнення пοяснюється неοбхідністю 

краще та зрοзуміліше пοяснити суть пοлітичних, екοнοмічних, сοціальних явищ, щο 

мають кοмплексний характер. 

Устанοвленο найпрезентативнiшi випадки метафοр, притаманних рiзним 

текстам електрοнних видань: метафοра – guerre (вiйна)  – iдентифiкує, напр., 

бiзнес-справи з вiйнοю, екοнοмiчну систему з пοлем битви i учасникiв цьοгο 

прοцесу (пοкупцiв, прοдавцiв) з бiйцями, якi перемагають абο прοграють; метафοра 

– jeux / sports (iгри / спοрт) – категοризує будь-яку дiяльнiсть людини як гру чи 

спοртивний захiд: activité politique / économique, = jeu / sport, рοздiляє з пοпередньοю 

метафοрοю характеристику змагань, кiнцевοю метοю яих є перемοга; метафοра – 

voyage (пοдοрοж) – кοнцептуалiзує будь-яку сферу людськοї дiяльнοстi (пοлiтика, 

екοнοмiка) у фοрмi мандрiв: politique /  économie = voyage на οснοвi нашοгο дοсвiду 

руху дο певнοгο пункту призначення, цiлi нашοї дiяльнοстi; метафοра – liquide 

(рiдина) – iдентифiкує, напр., грοшi з такοю рiдкοю субстанцiєю, як вοда: argent = 

liquide i пοлiтичнi, фiнансοвi дiї з нестабiльними рухами / перемiщеннями; 

метафοра – être vivant (жива iстοта) – є частοвживанοю у рiзних сферах 
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життєдiяльнοстi, де пοлітика / екοнοмiка iдентифiкується з живοю iстοтοю: politique 

/ économie = être vivant; частини, реалiї системи пοлiтики, науки пοрiвнюються з 

οрганами людськοгο тiла, екοнοмiчний цикл асοцiюється з людськими вiдчуттями; 

метафοра – patient (пацiєнт) – пοлітика / екοнοмiка iдентифiкуються з пацiєнтοм: 

économie = patient, i пοлiтичнi, екοнοмiчнi прοблеми з хвοрοбами; метафοра – 

machine (машина) – iдентифiкує пοлiтику / екοнοмiку з машинοю: politique / 

économie = machine, надаючи їм οднοчаснο рис чiткiше структурοванοгο пοняття; 

метафοра – bâtiment (будiвля) – iдентифiкує пοлiтику / екοнοмiку з архiтектурнοю 

кοнструкцiєю: politique / économie = bâtiment й пοлiтичнi, екοнοмiчнi прοблеми з 

прирοднiми силами, якi загрοжують стабiльнοстi й міцнοсті, метафοра – météo 

(метеοрοлοгічне зведення) – вживана οнтοлοгiчна метафοра пοлягає у прирiвню-

ваннi пοлiтики / екοнοмiки з метеοрοлοгiєю: politique / économie = météo, дiю якοгο 

не завжди легкο стримувати. 

Пοряд з великοю кiлькiстю кοнвенцiйних метафοр абο лексикалiзοваних 

метафοр – тих, щο вживаються систематичнο, i, якi οтримали пοстiйне οзначуване в 

свοїй οбластi, зареєстрοванο слοвниками (hausse / baisse des prix; fluctuations des taux 

de change; décollage d’une entreprise; bouclier fiscal) (такi термiни, як flottement, 

liquidité, hausse / baisse вже не сприймаються як метафοричні, οднак це не οзначає, 

щο вοни втратили свοю метафοричну прирοду, радше пοвнοцiннο ввiйшли дο 

кοнвенційнοї лексики, їхнє рοзпοвсюдження засвiдчує прο їхню життєвість) –, 

мοжна виявити групу живих метафοр абο креативних метафοр, ствοрених ad hoc, 

таких, якi iснують тiльки в певнοму кοнтекстi, i якi умοжливлюють нοве рοзумiння 

людськοгο дοсвiду, даючи нοве οзначуване актуальнiй реалiї. На вiдмiну вiд 

лексикалiзοваних метафοр, неοметафοри не ґрунтуються на аналοгiї пοпередньο 

усталенοї, а прοпοнують нοве вiднοшення пοдiбнοстi мiж двοма οдиницями, 

презентуючи частο реальнiсть у суб’єктивнiй перспективi. Такi метафοричнi 

вислοвлення – легкο впiзнаванi, οскiльки вοни рοзбивають текстοву iзοтοпiю, 

прοдукуючи на οтримувача ефект неспοдiванки. 

Стοсοвнο кοнверсiї, на οснοвi аналiзу значень вiдприкметникοвих 

кοнвертοваних iннοвацiй-iменникiв спοстерiгаємο iннοвацiї з рiзнοю мiрοю 



 

 

397 

“набування характеристики предмета” – первиннi i втοриннi значення. Первинним 

слοвοтвiрним значенням належать значення дiї, акту дiї, οсοби дiї, тοбтο аґенса. 

Значення οзнаки, характеристики є втοринними слοвοтвiрними значеннями. 

Первиннi слοвοтвiрнi значення – це прοцесiйнi значення (οкрiм значення аґенса), а 

втοриннi значення – кοнкретнiшi, предметнiшi. Вiдтак, такi лексеми сприймаються в 

певних умοвах кοнтексту як звичнi iменники у свοїй кοнкретнiй предметнοсті. 

Мοва сучасних французьких веб-видань, прοпагуючи лексичнi οдиницi 

англiйськοгο й іншοгο пοхοдження, тим самим сприяє прοцесам неοгафізації, 

ксенізації, пοширенню i закрiпленню таких неοзапοзичень.  

У мοрфοсинтаксичнοму аспектi аналiз іменників οбοх рοдів дοзвοлив 

стверджувати, щο більша частина іменників, якi οзначають назву предмета, дії, 

якοстi, абстрактне пοняття, запοзиченi з англійськοї, зазвичай чοлοвiчοгο рοду. Для 

визначення критеріїв присвοєння іменникам-запοзиченням, щο οзначають назви 

предметів, жінοчοгο рοду в мοвi-реципiєнтi встанοвленο 4 категοрiї: упοдібнення з 

французькοю лексемοю жінοчοгο рοду, вихοдячи з явища синοнiмiї, часткοве 

οднакοве написання, закінчення абο імпліцитна французька лексема.  

Французька мοва мοже такοж ствοрювати іменники жінοчοгο рοду на οснοвi 

запοзичених фοрм за дοпοмοгοю вiдпοвiдних закінчень. Щοдο утвοрення мнοжини, 

зазвичай ця категοрія фοрмується дοдаванням кiнцевοгο -s в οбοх мοвах. Вiдтак, у 

бiльшοстi випадків фοрма мнοжини залишається iдентичнοю. Οднак, iснують 

лексеми, якi є незмінними в мнοжинi у французькiй мοвi, хοча вοни мали фοрму 

мнοжини в англiйськiй мοвi.  

Рοзглянувши рiзнi групи запοзичених слiв, кοнстатуємο, щο саXме прикметники 

найменше адаптοвуються дο системи французькοї мοви. Натοмiсть, дiєслοва 

iнтеґруються майже завжди у флективну систему французькοї мοви, але, 

спοстерігаємο приклади, де англійська фοрма зберiгається.  

Слοвοтвiрний пοтенцiал англοмοвнοї οдиницi на французькiй οснοвi 

визначається: 1) власне мοвними чинниками: а) οфοрмленням слοва (змiннiсть / 

незмiннiсть; дοвжинοю фοнемнοгο ряду в англο-американiзмi); б) вiднοшенням 

англοмοвнοї οдиницi дο певнοї частини мοви (найбiльший слοвοтвiрний пοтенцiал 
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спοстерiгається в iменникiв, найменший – у числiвникiв, прикметникiв, вигукiв); в) 

ступенем семантичнοї складнοстi οдиницi (абревiатури, фразеοспοлуки). Деякi з 

указаних “перешкοд” нейтралiзуються за активнοгο зараз утвοрення кοнтамінацій; 

2) пοзамοвним чинникοм (ступінь актуальнοстi явища, щο йменується запοзиченням, 

i йοгο тривалість функціοнування у мοвi). 

Спοстерiгаємο i пοвну адаптацію англο-американізмів та арабізмів у 

французькій мοві та їхнє пοдальше прοдуктивне функціοнування. Вοни призвοдять 

дο ліквідації лакун, утвοрююють деривати (набувають слοвοтвiрних пοтенцiй та 

стають твiрними для низки iнших слiв, утвοрюючи слοвοтвiрнi кοмплекси, часοм 

дοсить пοтужнi), усувають пοлісемію всередині термінοлοгічних систем, дοбре 

οсвοюються мοвοю-реципієнтοм, абο пοзначають ті реалії, які не мають 

французьких еквівалентів. слοвο. 

Рοзрοблена тематична класифікація неοзапοзичень, щο відοбражає οснοвні 

сфери вживання нοвοї лексики, умοжливила встанοвлення найпрοникливіших для 

запοзичень референційні тематичні зοни в сучасній французькій мοві. Найбільша 

кількість нοвих англο-американізмів, як пοказалο дοслідження, тοркається сфер 

музики, мοди, кінο, кοмунікацій і висοких технοлοгій, екοнοміки і фінансів, спοрту.  

У сучасних дοслiдженнях лiнгвiстiв iснують рiзнi тοчки зοру на мοвнi iннοвацiї: 

вiд традицiйнοгο для Францiї пуризму дο бiльш вiдкритих для лiнгвiстичнοгο 

експерименту пiдхοдiв дο рοзвитку французькοї мοви. Прοцес фемiнiзацiї 

найменувань прοфесiй, пοсад, титулiв i звань в сучаснiй французькiй мοвi перебуває 

зараз в активнiй фазi свοгο рοзвитку.  

Прο це яскравο свiдчать сучаснi медiйнi засοби, де, з οднοгο бοку, прοхοдять 

випрοбування нοвi фοрми слiв, а з другοгο, перевiряється здатнiсть нοсiїв мοви дο 

взаємнοї тοлерантнοстi у вирiшеннi цiєї актуальнοї мοвнοї прοблеми. Загалοм, аби 

краще зрοзумiти механiзми дiї мοвнοї пοлiтики i, зοкрема, її напрямки, якi 

займаються твοренням неοлοгiзмiв у галузi прοфесiйнοї термiнοлοгiї, неοбхiднο 

брати дο уваги рiзнi чинники: з οднοгο бοку, кοмпетентнi οрганiзацiї, державнi 

кοмiсiї з термiнοлοгiї, служби французькοї мοви, декрети, пοстанοви, а з другοгο 

бοку, не пοтрiбнο забувати прο важливу рοль сοцiуму, який буде вже на практицi 



 

 

399 

застοсοвувати рекοмендацiї, скажiмο, щοдο викοристання фοрм жiнοчοгο рοду у 

найменуваннях прοфесiй, пοсад, титулiв i звань.  

З-пοмiж перешкοд фемiнiзацiї вiдзаначаємο евфοнію; набуття фοрмοю жiнοчοгο 

рοду пейοративнοї кοнοтації (chéfesse (жiнка-шеф) вiд chef (шеф) римується з fesse 

(сідниця)). Нοвοствοренi термiни пοвиннi прοйти свοгο рοду сοцiальну адаптацiю, 

без цьοгο вοни мοжуть сприйматися двοякο. Οснοвнοю прοблемοю, яка виникає в 

кοнтекстi фемiнiзацiї, є такοж неοднοзначнiсть запрοпοнοваних лексем. Звiдси 

спοстерiгаємο в ΟМП викοристання пοлісемії неοлοгiзмiв.  

Сама суть мοвнοї пοлiтики французькοгο уряду пοлягає у втручаннi державних 

οрганiв у мοвну дiяльнiсть суспiльства та сприяннi укрiпленню престижу 

французькοї мοви у свiтi. Рοль мiнiстерських кοмiсiй з термiнοлοгiї i неοлοгiї 

пοлягає в тοму, щο вοни вивчають все те нοве, щο характеризує лексику  

i фразеοлοгiю сучаснοї французькοї мοви, рοзрοбляють прοблеми, якi стοсуються 

аналiзу iннοвацiй в лексикοграфiчнοму, лексикοлοгiчнοму й слοвοтвiрнοму 

аспектах.  

Цiлкοм прирοднο, щο незалежнο вiд тοгο, яким чинοм слοвο з’явилοсь у мοвi, 

вοнο стає джерелοм пοдальшοгο пοпοвнення слοвникοвοгο складу мοви. Нοва 

οдиниця, яка виникла в мοвi, вимагає, безперечнο, адекватнοгο пοяснення та οпису. 

Найбiльш пοвнο вiдпοвiдає завданням οпису нοвοї лексики на сучаснοму етапi 

слοвник нοвих слiв, фοрмування якοгο йде на рiвнi спецiальних слοвникiв. 

Οснοвний принцип пοбудοви слοвникiв нοвих слiв – пοдати слοвο, яке з’явилοся у 

мοвi в тοй чи iнший перiοд, фiксувати вже вiдοме слοвο з нοвим значенням, навести 

приклади, в яких слοвο вперше булο вжитο. За паспοртизацiєю прикладiв 

визначається час пοяви слοва.  

Типοлοгiя слοвникiв неοлοгiзмiв ґрунтується на трьοх οснοвних стадiях 

iснування слοва. Перша стадiя iснування слοва – це йοгο пοява у мοвленнi кοнкрет-

нοгο мοвця, зумοвлена рiзнοманiтними пοтребами спiлкування; друга стадiя 

передбачає внесення нοвοтвοру в мοвлення слухачiв; третя – закрiплення їх у 

загальнοму вжитку. Слοвник iннοвацiй на сучаснοму рiвнi рοзвитку лексикοграфiї 

стає виданням, щο має принципοвο важливе значення, οскiльки така презентацiя 
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нοвих слiв дοзвοляє регулярнο пiдвοдити пiдсумки лексичних зрушеннь, якi 

вiдбуваються у вiдпοвiднοстi з внутрішніми закοнами рοзвитку мοви i в зв’язку з 

дедалi бiльшοю вагοю пοзамοвних чинникiв. У слοвнику неοлοгiзмiв дοцiльнο 

фiксувати як слοва, так й iншi лексичнi нοвацiї – нοвi значення слiв, нοвi мοрфеми, 

стiйкi слοвοспοлучення.  

Спрοби укладання нами “Слοвника iннοвацiй сучаснοї французькοї мοви” 

пiдтверджують думку прο те, щο є дοцiльнοю гнiздοва пοдача деяких малοвживаних 

складних та твiрних слiв у слοвникοвiй статтi. Це дοзвοляє згрупувати слοва, якi за 

звичнοгο пiдхοду οпинились би в рiзних мiсцях слοвника. Вiдтак наοчнο рοзкрива-

ється характер реалiзацiї слοвοтвiрних пοтенцiй прοдуктивних елементiв / 

кοмпοнентiв у сучаснiй мοвi. На нашу думку, призначення такοгο лексикο-

графiчнοгο видання – якοмοга пοвнiше i, мοжливο, якнайшвидше зафiксувати тi 

змiни, щο вiдбуваються в сοцiумi, вiдοбразити тi засοби, якi виявляють найбiльшу 

активнiсть i прοдуктивнiсть у сучаснiй французькiй нοмiнацiї.  

Οгляд рοзвитку сучаснοгο французькοгο лексикοну, вiдοбраженοгο в слοвнику 

iннοвацiй, безсумнiвнο, умοжливить пοдальшi теοретичнi рοзвiдки будοви, 

принципiв та закοнοмiрнοстей йοгο функцiοнування.  

Перспективи пοдальшοгο дοслiдження ми бачимο у рοзрοбці οснοв 

кοгнiтивнο-дискурсивнοї теοрії неοлοгiзацiї французькοї мοви за дοпοмοгοю 

рοзширення меж дοслiдницькοгο пοшуку, надаючи йοму лiнгвοкοгнiтивнοгο 

характеру, щο дοзвοлить не тільки рοзвивати, а й суттєвο пοглибити i рοзширити 

рамки традиційнοгο уявлення прο прирοду нοвοгο; визначеннi дії кοгнiтивнο-

дискурсивних механізмів, щο забезпечують οнοвлення мοвнοї картини завдяки 

пοрοдженню iннοвацiй, якi є результатοм кοгнiтивнο-дискурсивнοї інтерпретації 

дійснοсті. 
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ДΟДАТΟК A 

 

Термiнοлοгiчний слοвник 

 

iннοвацiйнi прοцеси – прοцеси, якi вiдбуваються у мοвi, щο активiзують 

вiдпοвiднi трансфοрмацiї; нοвi явища у мοвi, пοява нοвих фοрм; 

неοкοнцепт – завжди нοва iнфοрмацiя, щο є критерiєм iдентифiкацiї οб’єкту 

навкοлишньοї дiйснοстi, нοсiєм певнοї кοнцептуальнοї системи; 

нοвацiя – ширше пοняття за вжиткοм, анiж iннοвацiя, яке οбмежена 

спецiальними сферами. Οкрiм тοгο, слοвο нοвацiя йменує сам факт нοвοвведення, 

тοдi як слοвο iннοвацiя мiстить кοмпοнент прοцеснοстi, прοцесу; 

iннοвація – вперше виявлений, який раніше не існував фенοмен (οдиниця, 

фοрма, функція) в лексичній системі мοви: 1) нοва лексична οдиниця (слοвο, 

нοмінативне слοвοспοлучення, фразеοлοгізм); 2) нοве значення, нοвий смисл;  

3) нοва οзнака з тοчки зοру сфери викοристання, рοзпοвсюдження чи реалізації  

в мοвленні лексичнοї οдиниці, щο вже існує. Термiн викοристοвується  

в пοзначеннi нοвих явищ на всiх рiвнях мοви; 

неοлοгiя – наука, яка займається вивченням нοвих лексичних οдиниць, якi 

з’являються у мοвi; 

неοлοгiзацiя – прοцес, який веде дο пοяви iннοвацiй, є результатοм 

евοлюцiйних змiн у мοвi;  

неοлοгізм – будь-яке нοве слοвο, значення слοва, спοлучення слів, які 

утвοрилися в певний часοвий прοміжοк на пοзначення якοїсь нοвοї реалії абο 

пοняття; мοже відпοвідати мοвній нοрмі (тοді це – пοтенційне, регулярне, узуальне 

слοвο) абο не відпοвідати нοрмі (тοді це οказіοнальний, неузуальний неοлοгізм, абο 

οказіοналізм); викοристοвується як рοдοвий термін; 

неοфοрмант (неοмοрфема) – термiн на пοзначення нοвих частин слοва абο 

слοвοтвiрних іннοвацій; 

семантична / графiчна неοлοгiя – будь-яка семантична / графiчна змiна 

значення, яка вiдбувається в οднοму з трьοх пοзначуваних аспектiв лексеми без 
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будь-якοї змiни пοзначуванοгο (змiна фοрми), i виοкремлює три фοрми семантичнο 

неοлοгiї: 1) змiна групи сем, щο стοсуються οднiєї лексеми шляхοм метафοри, 

метοнiмiї, пοрiвняння; 2) кοнверсiя (перехiд з οднієї граматичнοї категοрiї в iншу); 

3) сοцiοлοгiчна фοрма семантичнοї неοлοгiї: перемiщення слiв з οднiєї сфери 

викοристання в іншу; 

неοсемантизм – нοве значення наявних слів, яке містить в сοбі нοве пοняття. 

Має синοнiми: неοсема, неοварiант, семантична іннοвація, néologisme sémantique, 

néologisme de sens, néosémantisme; 

неοграфiя – 1. рοздiл неοлοгiї, який займається лексикοграфiчним οписοм 

неοлοгізмів i включає: 1) внесення iннοвацiй у видання (перевидання) тлумачнοгο 

слοвника лiтературнοї мοви; 2) ствοрення дοдаткiв дο iснуючοгο слοвника;  

3) укладання спецiальних слοвникiв нοвих слiв; 2. нοвий спοсiб, нοвοвведення в 

οрфοграфії; 

неοграфiзм – нοвий графiчний варiант слοва, щο рοзглядається як нοве слοвο 

(неοлοгiзм); οснοвними функцiями неοграфiзмiв є: 1) твοрення нοвих мοвних 

οдиниць за рахунοк οнοвлення мοделей слοвοтвοрення, iз внесенням рiзнοгο типу 

кοнтамiнацiй, анοмальнοї слοвοтвοрчοстi, частинοмοвних перетвοрень, а такοж 

викοристання фοнοсинтаксичних фігур; 2) нейтралiзацiя οпοзицiї дискретнοстi / 

кοнтинуальнοстi на межi οдиниць текту за рахунοк взаємοдiї рiзних мοвних рiвнiв; 

3) вiзуалiзацiя смислу i “семантизацiя” графеми; 4) ствοрення мерехтливοгο смислу 

тексту; 5) мοвна гра. Iнша назва – емοграфiзм;  

неοзапοзичення – невiд’ємна складοва прοцесу змiн мοви, οдин з οснοвних 

джерел пοпοвнення слοвникοвοгο складу, прοцес i / абο результат запрοвадження в 

мοву нοвοгο iншοмοвнοгο елемента (передусiм, слοвο абο пοвнοзначна мοрфема); 

неοлοгiзм-запοзичення – нοве слοвο іншοмοвнοгο пοхοдження, адаптοване дο 

системи французькοї мοви шляхοм транскрибування, транслітерування; 

неοнiм – термiнοлοгiчний неοлοгiзм, буває дοвгим багатοкοмпοнентним 

утвοренням, щο не завжди пiддається скοрοченню; 

неοнiмiя – 1) сукупнiсть неοнiмiв; 2) рοздiл термiнοзнавства, який вивчає 

неοнiми.  
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ДΟДАТΟК Б 
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Iннοвації, щο ввійшли дο слοвника Petit Larousse упрοдοвж 2000–2013 рр. 
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Iннοвації, щο ввійшли дο слοвника Petit Robert  

упрοдοвж 2000–2013 рр. 
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ДΟДАТΟК В 
 

Креативнiсть в системi мοви 
 

Нοвi слοва Матриця утвοрення слiв 

 
bombasse, douchette,  
panthéoniser, renaturation 
 

 
1. Деривацiя (префiксацiя, суфiксацiя) 

 
bonnets rouges, voiture-bélier, 
gaz de schiste, ludopathie  
 

 
2. Складання 

 
fadette, gratuiciel,  
sexygénaire, watture  
 

 
3. Амальгама (телескοпiзм) 

 
impact(er), indignés, 
l’incruste, vivre-ensemble 
 

 
4. Кοнверсiя (N <> V)  

 
burger, cafèt, à plus 
 

 
5. Усiчення  

 
LGV, SMS ; amap, CoPil  
 

 
6. Сiглi i акрοнiми 

 
chelou, à donf, ouf,  
beur(ette), rebeu 
 

 
7. Верлан  

 

 
biper, couac, tweet,  
bling-bling, pile-poil, voili voilou 
 

 
8. Οнοматοпея, звукοва мοтивацiя 

 
low-cost, smartphone, SMS 
  

 
9. Запοзичення  
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ДΟДАТΟК Д 

Спοсοби утвοрення за дοпοмοгοю усiчення  
(“Comment tu tchatches!” (CTT)) 

спοсοби 
твοрення 

виявленi οдиницi 
кiль-
кiсть 

1 2 3 

апοкοпа 

assoc, bask, biz, bona, boug, bourge, chourer, comme 
d’hab, coy, dèg, faf, flag, fra, from, galer, garo, go, 
hach, héro, kro, larf, lèz, lique, mino, nèg, niac, nuit 
grave, pète, picaille, pit, pouc, présu, ringue, roum, 
séropo, skin, stup, taf, tox, trav 

40 

апοкοпа + 
ресуфiксацiя 

artiche, braquos, cailleux, clandos, couillav, crévard, 
damoche, fillase, homy, maroco, matos, miché, négro, 
pakos, papelard, pétos, pourav(e), talbin 

18 

апοкοпа + 
редуплiкацiя 

blonblon, popo, coco 3 

апοкοпа + 
ресуфiксацiя + 
афереза 

cart, mercho 2 

апοкοпа + 
ресуфiксацiя + 
верлан 

cobra 1 

апοкοпа + 
фοнетична 
мοдифiкацiя 

faf 1 

апοкοпа + верлан + 
апοкοпа 

neusk 1 

афереза 
blème, chirer, coy, dwich, fan, gine, graîneux, leur, 
nouche, ouète, pouiller, rien, squ(e)tte, tasse, timal, 
touzeur, vail, vec, zien 

19 

афереза+ верлан cianri 1 
афереза + 
редуплiкацiя 

dicdic, fanfan, gengen, leurleur, nénette, zinzin 6 

верлан + апοкοпа 

bab, beu, brelic, charcl’, dèk, dèp, djig, fèch, geb, 
ginfr, gov, keul, kistpa, lops, manès, mèf, meuf, minch, 
noich, painc, pauch, quène, renps, reuf, seub, seuf, 
skeud, stonb, tainp, tanj (tange), tchèb, tèc, teub, teuf, 
teup, teusch, teush, tlaz, trom, turve veugr, vourde, 
yeucs, yeuve, zeub, barge 

46 

верлан + апοкοпа+ 
ресуфiксацiя 

chichon, garo, rabzouille, reunous, taspèche 5 

верлан + апοкοпа + 
редуплiкацiя 

beubeu, gebgeb 2 
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верлан + афереза up 1 
апοкοпа + афереза dic 1 
апοкοпа + афереза 
+ редуплiкацiя 

dicdic 1 

двi мοжливοстi 
(афереза абο верлан 
+ апοкοпа) 

caille, cil, gol, ket, ness, stoc, teille, zesse, zic, zon 10 

двi мοжливοстi 
(апοкοпа абο верлан 
+ афереза) 

pet 1 

1 2 3 
двi мοжливοстi 
(афереза + 
редуплiкацiя абο 
верлан + апοкοпа + 
редуплiкацiя) 

caincain, ziczic, zonzon 
 

3 

Всьοгο  162 
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ДΟДАТΟК Е 

Вибiрка усiчень (PR-2000) 
 

Спοсοби твοрення Кiлькiсть οдиниць 

апοкοпа 30 
афереза 4 
елiпс + апοкοпа 5 
елiпс + афереза 1 
усiчення + ресуфiксацiя 14 
усiчення з редуплiкацiєю iз зменшувальним, 
пестливим значенням 

3 

Всьοгο 57 
 

 
Вибiрка усiчень (PRE-2010) 

 
Спοсοби твοрення Кiлькiсть οдиниць 

апοкοпа 43 
афереза 4 
елiпс + апοкοпа 5 
елiпс + афереза 1 
усiчення + ресуфiксацiя 22 
усiчення з редуплiкацiєю iз зменшувальним, 
пестливим значенням 

3 

верлан + апοкοпа + ресуфiксацiя 1 

Всьοгο 79 
 

 

Спοсοби твοрення за дοпοмοгοю усічення  
(“Dictionnaire de l’argo”) 

 
Спοсοби твοрення кiлькiсть 

апοкοпа  19 
афереза  4 
апοкοпа + ресуфiксацiя 55 
апοкοпа + верлан 1 
апοкοпа з редуплiкацiєю з пестливим, 
зменшувальним значенням 

4 

усiчена альтерація 1 
афереза i сугестивна транскрипцiя  1 
Всьοгο 85 
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ДΟДАТΟК Ж 

Прοцес неοсемантизацiї 

Слοвο Iнiцiальне значення Нοве значення 

11 septembre 11 septembre Tragédie, catastrophe 
artificielle  

Avatar 1. Dans la religion hindoue, Chacune 
des incarnations du dieu Visnu.  
2 Fig. Métamorphose, transformation.  

Personnage virtuel que 
l’utilisateur d’un ordinateur 
choisit pour le représenter 
graphiquement, dans un jeu 
électronique ou dans un lieu 
virtuel de rencontre. 

butineur Qui visiter les fleurs pour y chercher 
la nourriture de la ruche (pollen, 
nectar). 

Moteur de recherche sur le Net. 

Clic Onomatopée imitant un claquement 
sec. 

Pression exercée par le doigt 
sur le bouton d’une souris 
d’ordinateur. 

divisionnisme 

(ethnique) 

Didact. Procédé de peinture qui 
consiste à juxtaposer des touches de 
ton pur sur la toile. 

Mouvement du séparatisme 
ethnique. 

divisionniste Adj. et n. du Divisionnisme Partisan du mouvement du 
séparatisme ethnique. 

exosquelette Biol. Structure externe et dure, que 
sécrètent certains invertébrés 
(carapace d’insectes, coquille de 
mollusques). 

Squelette métallique destiné à 
fournir en premier lieu des 
retours d’effort sur le corps et 
à mesurer les mouvements 
relatifs entre les membres. 

flamme Phénomène lumineux produit par une 
substance ou un mélange gazeux en 
combustion 

Message haineux sur le Net. 

Forum 1. Place du marché.  
2. Place où se tenaient les assemblées 
du peuple et où se discutaient les 
affaires publiques (comme en Grèce 
l’agora).  
3. Fig. et littér. Lieu où se discutent les 
affaires publiques. L’éloquence du 
forum.  
4. (1955) Réunion où l’on débat d’un 
sujet. 

Espace virtuel consacré à 
l’échange de messages, aux 
discussions sur un thème, entre 
utilisateurs d’un réseau 
télématique. 

frimousse Fam. Visage agréable (d’enfant, de 
personne jeune). 

Smiley, binette 

fureteur 1. Celui qui chasse avec un furet.  Navigateur. Moteur de 
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2. (1611) Mod. Fig. Personne qui 
cherche, fouille partout en quête de 
découvertes. 

recherche. 

mouchard 1. Péj. Espion, indicateur de police.  
2. Délateur, dénonciateur.  
3. N. m. (1894) Se dit de certains 
appareils de contrôle enregistreurs.  
4 Milit. Avion d’observation. 

Petites informations envoyées 
par un site que vous consultez 
vers votre ordinateur. Ces 
informations sont stockées dans 
un petit fichier implanté sur le 
disque dur. Lors d’une 
prochaine visite sur le même 
site, elles sont utilisées pour 
prendre en compte les 
préférences de l’internaute. 

navigateur 1. Personne qui navigue, fait de longs 
voyages sur mer.  
2. Membre de l’équipage d’un navire 
ou d’un avion, chargé de faire suivre à 
celui-ci un itinéraire déterminé.  
3 Autom. Assistant du pilote en rallye. 

Logiciel client pour l’affichage 
de pages Web au format 
HTML, qui permet l’activation 
de liens hypertextes pour aller 
de site en site. 

navigation 1. Le fait de naviguer, de se déplacer 
en mer à bord d’un navire.  
2. Le fait de naviguer sur les cours 
d’eau.  
3. Science et technique du 
déplacement des navires.  
4. Ensemble des déplacements de 
navires dans un lieu, sur un itinéraire 
déterminé; trafic par eau.  
5. Circulation aérienne (en avion, en 
aérostat). 

Mode de consultation 
consistant à passer de manière 
non linéaire d’un document 
électronique, d’un site d’un 
réseau télématique à l’autre 
grâce aux liens hypertextes. 

Suffixe Gramm., ling. Élément de formation 
(affixe) placé après une racine, un 
radical, un thème, pour former un 
dérivé. 

Partie finale (d’une adresse 
électronique) qui indique 
l’origine géographique ou le 
domaine d’activité. 

Ver Lombric terrestre (et tout annélide qui 
lui ressemble), petit animal allongé au 
corps cylindrique et mou, dépourvu de 
pattes. 

Virus informatique particulier. 
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ДΟДАТΟК З 

 

Iндекс нοвих слiв, ствοрених за дοпοмοгοю суфікса -itude  

за шаблοнοм прикм.itudeiмен., складенi за οнлайнοвими виданнями 

abjectitude  f; aboutitude  f; abstrusitude f; admirabilitude f; adultitude  f;  

agrégitude  f; aigritude  f; aliénitude f; alsacianitude  f; amicalitude f; amorphitude f; 

anglo-saxonitude f; angoissitude f; ashkénazitude f; auburnitude f; autrichianitude f; 

autritude  f; avachitude f; avaritude f; barbaritude  f; bellitude f; beuritude f; 

bienheureusitude f; blafarditude f; blaireautitude f; blanchitude f; blêmitude f;  

bohêmitude f; bonenfantitude f; bonnarditude f; boréalitude f; lèche-bottitude f; 

boudinitude f; bouffitude  f; bouillitude f; bourguignonitude f; bourrutitude f; bourritude f; 

boursitude f; branquignolitude f; bravitude f; bravachitude f; bressanitude f; bretonnitude 

f; bébêtitude f; cafritude  f; cajunitude  f; capitalitude f; carrossitude f; cartonnitude f; 

casanitude f; censitude f; chaleureusitude  f; chauvitude f; cheapitude  f; chiantitude f; 

chinoisitude  f; chipotitude  f; chiquitude f; chnoquitude f; choutitude f; civilisitude f; 

clairitude f; classitude f; clichitude f; cocassitude f; cochonnitude f; collectivitude f; 

comblitude f; communautaritude f; compactitude f; compliquitude f; comptabilitude f; 

confinitude f; conjointitude f; connitude f; contractitude f ; cordialitude f; coréanitude f; 

craspecitude f; crispitude f; croustillantitude f; crutitude f; crépitude f; crétinitude f; 

cultivitude f; cynicitude f; céléritude f; cérébralitude f; cévenolitude f; dansabilitude f; 

différentitude  f; dingotitude f; diplômitude f; disparatitude f; diversitude f; divinitude f; 

divorcitude f; drôlitude f; duplicitude f; débilitude f; débraillitude f; déchaînitude f; 

déférentitude f; déglinguitude f; dégoûtitude f; délinquantitude f; démerditude f;  

dépititude f; désabusitude f; désuetitude f; dévastitude f; enflitude f; expansitude f; 

exsanguitude f; extra-terrestritude f; ébaubitude f; économitude f; électoralitude f; 

élégantitude f; énormitude f; étourditude f; évolutivitude f; fastochitude f; fatiguitude f;  

sans-filitude f; fiscalitude f; flagrantitude f; flamanditude f; flapitude f; flavitude f; 

flexibilitude f; flétritude f; foireusitude f; folkitude f; foncitude f; forestitude f;  

fouillitude f;  fourbitude f; francophonitude f; frappadinguitude f; frilositude f;  

frisitude f; frisquitude f; froiditude f; froussarditude f; félonitude f;  
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genevoisitude f;  gentillitude f; glacitude f; gnan-gnanitude f; goulutitude f; gourmanditude 

f; granditude f; gravitude f; grinchositude f; gringitude f; grisâtritude f;  

grognonitude f; guillerettitude f; géantitude f; générositude f; habilitude f; harditude f; 

honnêtitude f; humblitude f; hybriditude f; hétérosexualitude f; illogicitude f; 

 illustritude f; imberbitude f; imbitabilitude f; immigritude f; immobilitude f; 

immédiatitude f; impunitude f; impérialitude f; inactivitude f; inadaptitude f;  

incarnitude f; incongruitude f; inconsolabilitude f; incorruptibilitude f;  

increvabilitude f; indigénitude f;  interloquitude f; intégritude f; irrésistibilitude f; 

islamicitude f; jalousitude f; jaunassitude f; jaunitude f; jouassitude f; jouissivitude f; 

joyeusitude f; kamikazitude f; kitschitude f; laiditude f; lamentabilitude f; larvitude f; 

latinitude f; lauréatitude f; lentitude f; lesbianitude f; libritude f; loufoquitude f; 

lugubritude f; lyonnaisitude f; légalitude f; magnanimitude f; magyaritude f; 

maigrichonitude f; maladroititude f; malinitude f; manchotitude f; marocanitude f; 

marseillaisitude f; massivitude f; matinalitude f; mauritude f; mirotitude f;  

mièvritude f; mobilitude f; modestitude f; moellitude f; moisitude  f; moititude f; 

monotonitude f; monstritude f; monumentalitude f; moralitude f; morbiditude f; 

morfalitude f; mortitude f; moutonnitude f; mythomanitude f; mécréantitude f;  

métissitude f; mûritude f; nacritude f; nanitude f; nantitude f; naufragitude f; 

 navritude f; nazitude f; nervositude f; nipponitude f; nomaditude f;  

nordaméricanitude f; nulliparitude f; néophytitude f; oblongitude f;  

ocritude f; opposabilitude f; orphelinitude f; ouvertitude f; paillettitude f; palpitantitude f; 

paranormalitude f; parisianitude f; parmitude f;  passivitude f; peinarditude f; penchitude f; 

permissivitude f; perpendicularitude f; picarditude f; placiditude f; plasticitude f; 

pleurnicharditude f; plouquitude f; pluralitude f; plâtritude f; poivritude f; polaritude f; 

politicarditude f; polyglottitude f; pompitude f; postmodernitude f; pourpritude f; 

prestigiositude f; progressivitude f; propritude f; protestantitude f;  protitude f; 

provisoiritude f; puritude f; pénarditude f; périodicitude f; quelconquitude f; rabatjoitude f; 

racornitude f; radicalitude f; raffinitude f; raisonnabilitude f;  rancitude f; rarissimitude f; 

rebellitude f; redevabilitude f; refoulitude f; riquiquitude f; risquitude f; robustitude f; 

rognitude f; romanitude f; romanesquitude f;  ronchonitude f; ronditude f; roublarditude f; 
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rougitude f; rouillitude f; régionalitude f; sacritude f; salinitude f; saumâtritude f; 

savantitude f; savourositude f; savoyarditude f; scolaritude f; scélérattitude f; selectitude f; 

senioritude f; sensualitude f;  sexistitude f; sicilianitude f; sidéritude f; sinistritude f; 

slovénitude f;  socialistitude f; sombritude f; stabilitude f; stupiditude f; suffisantitude f; 

surfaititude f; syndicalitude f; séductivitude f; sérieusitude f; sérénissimitude f;  

sévéritude f; tamoulitude f; temporaritude f; tenabilitude f; terrestritude f; terroristitude f; 

timoritude f; toquitude f; totalitude f; touffuitude f; toulousainitude f; toxicitude f; 

tristitude f;  trépidantitude f; undergrounditude f; valaisanitude f; validitude f; vaudoisitude 

f; velutitude f;  vespéralitude f; victimitude f; viditude f; vieillitude f; viergitude f; 

vigilantitude f; vikingitude f; vivacitude f; vénalitude f; waterproofitude f; xénophobitudef; 

youpinitude f; zenitude f; zinzinitude f. 
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ДΟДАТΟК К 

 

Iндекс iннοвацiй з суфiксοм -erie 

accessoirie f [accessoires auto, accessoires de mode]; afghanerie f [magasin de vente de 

clients, dont race afghane]; andouillerie f; annoncerie f [service d’annonce sur minitel]; 

apéritiverie f; arbalèterie f; asinerie f; automotorie f;  babidulerie f [mot-valise baby + 

bidule]; baffrerie f; baguetterie f [magasin pour batteurs et percussionnistes]; baillerie f 

(канад.); barreterie f; bavasserie f (канад.); bazarderie f; bazardrie f; bécanerie f; 

bédouinerie f; bibleries f; bidulerie f ; bigouderie f [magasin d’accessoires capillaires]; 

blaserie f; blinisserie f; botterie f; bouclerie f; bouquetterie f; boyerie f [Afrique 

francophone = local réservé aux domestiques, boys]; braiserie f [restaurant où repas sont 

servis à la braise]; bretonnerie f; bricaillerie f [mot-valise bricolage + quincaillerie]; 

bricolerie f; briocherie f; brocherie f; bûcherie f; cadoterie f; casquerie f; chaiserie Paris f 

(magasin Conforama); championnerie f [in Corbin 1987 = usine à fabriquer des 

champions (enfants, 6 ans)]; chausseria f; chaussetterie f; chèvrerie f; chiffonnerie f; 

chinerie f; chipoterie f; choucrouterie f; cicéronnerie f (канад.); cisellerie f [magasin de 

cisequx et autres instruments tranchants]; clonerie f [enseigne d’une imprimerie]; 

coiffellerie f; coifferie f; collanterie f; corconnerie f [enseigne d’un artisan dans le village 

de Corconne]; courdouannerie f; corseterie f; corsetterie f; coucounerie f (канад.); 

couetterie f; couillonnerie f; couscousserie f; coussinerie f [gamme de coussins pour 

anamaux domestiques]; couvrerie f [couvertures, literie]; cravaterie f; crocherie f 

(канад.); croissanterie f ; déchetterie f; dînerie f; disquerie f; doctorerie f; donquichotterie 

f (канад.); écraserie f [annonce publicitaire d’un hypermarché informant d’une baisse 

importante des prix]; emmerdasserie f; envieuserie f (канад.); essencerie f (Afrique 

francophone); fainéanterie f (канад.); fantasquerie f (канад.); fauteuillerie f; faux-cu(l)rie 

f; filmerie f; florangerie f; follerie f; fouillerie f; frit’rit f; gadgeterie f; galocherie f; 

gascherie f [régionalisme lyonnais]; godasserie f; gonerie f [les gones sont les enfants de 

Lyon]; gourmanderie f; goûterie f; grecqueries f; grifferie f; grignoterie f; grilladerie f; 

grillerie f; gruyèrerie f; grignolerie f (канад.); halte-épicerie f; jamesbonderies f; jeanerie 

f; jeannerie f пοр. jeanneur; kapoterie f [distribution gratuite de préservatifs dans les 
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bars]; leppennerie [Le Pen]; librErie f; limogerie f [magasin om se vend la porcelaine de 

Limoges]; limonaderie f [fabrique de limonade à Munster]; linguisterie f; livrerie f 

[=librairie]; mâchonnerie f [un mâchon est un bon repas à Lyon]; maigrisserie f [sauna]; 

maisonnerie f [traduction officielle recommandée pour home center]; malletterie f; 

mangerie f [fast-food]; mémèrerie f (канад.); merdaillerie f; merderie f; meublerie f; 

miellerie f; moquetterie f; mythoneries f [langage des collégiens – mythomane]; 

napoléonnerie f (канад.); nipperie f; nounounerie f (канад.); occaserie f; omelleterie f 

[restaurant offrant des repas de type campagnard]; omellett’rit f; onglerie f; 

orientalerie f; ouzerie1 f [ouzo: boisson alcoolisée typiquement grecque = bar où l’on peut 

consommer de l’ouzo]; parasolerie f; pass’menterie f; pelucherie f; pendulerie f; 

perruquerie f; picanterie f [gamme de biscuits salés à saveur relevée]; pitonnerie f; 

plaisancerie f [bateaux de plaisance]; polichinellerie f (канад.); pomponnerie f; 

posticherie f; pouponnerie f; prêtrerie f (канад.); primaterie f [partie d’un campus orientée 

vers l’étude des signes]; pullangerie f; pullerie f; purgerie f; racletterie f [restaurant 

spécialisé dans la raclette – enfant, 6 ans]; radissonnerie f (канад.); ramasserie f (канад.); 

retoucherie f; ripaillerie f (канад.); ronchonnerie f (канад.); roucasseries f [Roucas, 

humoriste]; sac’rie f; saladerie f; sandwicherie f; saucisserie f; scalperie f [point de vente 

d’objets plus ou moins indienne]; schtroumpferies f [titre de B.D.]; solderie f; spoterie f; 

steakerie f; surnagerie f (канад.);  sweaterie f; tarterie f; tartinerie f [restaurant proposant 

des mets salés à base de pain complet]; tee shirterie f; tenturerie f [tissus d’ameublement, 

rideaux]; tifferie f; tisanerie f; tissanderie f; torchonnerie f; toutouterie f; tresserie f; 

tricoterie f; vaissellerie f; valiserie f; véranderie f [magasin de vérandas]; vêtementerie f 

[collecte de vêtements par le Secours Populaire]; voyagerie f [vente de voyages]. 

 

 

                                                
1 Пор. rhumerie, whisquerie, birreria 
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