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АНОТАЦІЯ 

 

Мазніченко О. І. Французькі запозичення у туніському діалекті арабської 

мови в умовах двомовності (на матеріалі сучасних словників діалектної 

лексики). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.13 “Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії”. – Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

2018. 

Дослідження присвячено аналізу французьких складових активного 

словника туніського діалекту арабської мови з урахуванням власне 

лінгвістичного та соціолінгвістичного аспектів. Зокрема робиться спроба 

виявити особливості інтеграції французьких лексичних запозичень 

(галліцизмів) до туніського лінгвопростору та їхнього функціонування в умовах 

арабсько-французького білінгвізму.  

У межах висвітлення наукової проблеми мовних контактів з’ясовано 

історичну зумовленість взаємодії арабської і французької мов на території 

Тунісу, охарактеризовано сучасний стан мовної ситуації в країні та встановлено 

вплив державної мовної політики і функціональної взаємодоповнюваності 

поширених у Тунісі мов на розвиток двомовності в країні.  

Щоб комплексно розкрити специфіку освоєння і побутування 

французьких лексем на туніському ґрунті, були вивчені як формальний, так і 

семантико-функціональний аспекти їхньої інтеграції. 

На матеріалі досліджуваних запозичень вдалося виявити два механізми 

входження галліцизмів до туніського діалекту, відповідно до яких останні 

можна типізувати як арабізовані і неарабізовані. Окрім асимільованих лексем 
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французького походження, звукове оформленням яких може мати маловідмінні 

між собою варіанти, та неасимільованих, збереження якими своєї оригінальної 

звукової форми часто пояснюється структурними особливостями туніського 

діалекту, досліджуваний корпус галліцизмів містить також слова, що 

відбивають “компромісне” пристосування, тобто порушення одних фонетичних 

норм арабської літературної мови і підпорядкування другим. 

При вивченні фонологічної адаптації французьких запозичень були 

виявлені регулярні і нерегулярні звукові зміни як з відокремленою, так і 

синхронною (у межах одного слова) реалізацією. Серед фактів встановлення 

діафонічних відношень зафіксовані: звукова конвергенція, звукова дивергенція, 

синтагматична субституція та протилежний їй процес, за якого сполучення 

фонем мови-джерела заміщується однією фонемою мови-реципієнта. 

Аналіз поведінки наголосу у запозичених лексемах при входженні до 

мови-реципієнта дав змогу з’ясувати основні тенденції пристосування 

галліцизмів до акцентуаційної системи туніського діалекту, а саме окреслити 

закономірності як дотримання, так і недотримання її канонів. Відтворення 

вихідного наголосу трапляється здебільшого у словах із малозміненою або 

незміненою оригінальною звуковою формою. При цьому окситональний 

наголос досить часто можна підвести під правила наголошування обох 

досліджуваних мовних систем. Галліцизми, у яких фіксується зміна наголосу, 

властивого їм у мові-джерелі, наголошеним мають передостанній склад (або 

перший у двоскладових словах). 

До типових наслідків морфологічного освоєння лексем французького 

походження віднесено: афіксацію запозичених основ, лексикалізацію 

граматичного значення іншомовних елементів, підпорядкування галліцизмів 

питомій категорії означеності.  
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Зіставлення родових і числових характеристик галліцизмів і їхніх 

етимонів  уможливило  констатацію:  неоднорідності  і  непослідовності 

процесу  перерозподілу  за  ознакою  роду  і  числа,  гетерогенності 

морфологічних   засобів   актуалізації   обох   цих   граматичних   категорій,   –  

а також виявлення переважання: фактів збігу над фактами розходження 

родових  характеристик  засвоєних  слів  і  їхніх  етимонів,  галліцизмів 

формально-граматичного  роду  над  галліцизмами  семантико-граматичного 

роду,  галліцизмів  із  синтетично  вираженою  множиною  над  галліцизмами  з 

аналітично  вираженою  множиною,  випадків  оформлення  множинного  числа 

зовнішньофлективним  способом  над  випадками  оформлення  множинного 

числа внутрішньофлективним способом. 

Вивчення якісного і кількісного аспектів частиномовної приналежності 

запозичених  лексем  дало  змогу  розкрити  гетерогенну  морфологічну 

природу  французьких  складових  словника  туніського  діалекту  і  

представити їхній частотний розподіл. Отримані результати відбили 

загальноприйняті  у  контактній  лінгвістиці  принципи  ієрархізації  запозичень 

за частиномовною приналежністю, а саме істотне домінування самостійних 

частин  мови  загалом  і  найбільшу  частотність  запозичення  іменників 

зокрема. 

Аналіз впливу інтралінгвістичних факторів на процес запозичення 

лексичних одиниць в умовах арабсько-французького білінгвізму дав змогу 

виокремити найбільш дієві стимули до засвоєння галліцизмів словником 

туніського діалекту, серед яких: відсутність лексичного еквівалента, 

частковість і контекстуальність питомих відповідників, тенденція до уникнення 

полісемії, прагнення до мовної економії. 

У результаті  диференціації  французьких  запозичень  за  

функціональною і стилістичною ознаками з’ясовано, що більшість із них 
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належить до нейтральної загальновживаної лексики, опозицію якій у межах 

аналізованого корпусу галліцизмів склали: міноритарні розмовні лексеми, 

розмовні абревіатурні утворення, професіоналізми, табу й евфемізми. 

Численною групою серед досліджуваного мовного матеріалу виявилися 

інтернаціональні слова французького походження, частину з яких можна 

віднести до екзотизмів. 

Різна узуальна характеристика охоплених дослідженням запозичень із 

французької мови доповнилася розбіжностями у їхньому тематичному 

розподілі,  де  домінантна  частка  належить  галліцизмам  на  позначення 

реалій  і  понять  побутової,  соціальної,  транспортної  і  науково-технічної 

сфер.  

На підставі результатів проведеного анкетування та опрацьованих даних 

опитування інформантів встановлено наявність збігів значень як у питомих і 

запозичених словах, так і всередині самого іншомовного пласта, виявлено 

факти як цілком або відносно паритетного співіснування обох гетерогенних 

синонімів, так і витіснення одного з них другим.  

З’ясовано, що дублювання французькими запозиченнями арабських 

відповідників нерідко зумовлене необхідністю розмежувати близькі, але не 

тотожні поняття, прагненням до новизни та більшої експресивності, а також 

широкими виражальними можливостями, точністю і зрозумілістю 

іншомовних лексем, тоді як синонімічні зв’язки між самими галліцизмами 

зазвичай мотивуються потребою конкретизувати поняття та урізноманітнити 

смислові відтінки, хоча й можуть відбивати абсолютну семантичну 

тотожність.  

Завдяки зіставленню планів змісту французьких лексем у мові-джерелі і 

мові-реципієнті вдалося дослідити поведінку семантичної структури 
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запозичень при адаптації до нового середовища побутування, а саме виявити 

таке: повний збіг значень загалом характерний для однозначних галліцизмів; 

кількісна модифікація плану змісту французьких етимонів відбувається шляхом 

або зменшення їхнього семантичного об’єму до одного-двох значень, або його 

збільшення за рахунок нових значень після попереднього спрощення 

семантичної структури (випадки збільшення семантичного об’єму французьких 

лексем у мові-реципієнті без втрати жодної вихідної семеми не були 

зафіксовані); якісна видозміна смислової сторони французьких етимонів 

реалізується через конкретизацію, генералізацію, метонімізацію, 

метафоризацію, пейоративізацію, онімізацію, деонімізацію, семантичне 

зміщення. 

Проведення словотвірного аналізу дало змогу розкрити дериваційний 

потенціал французьких лексем та визначити продуктивні способи творення 

інновацій на базі запозиченого матеріалу. Поширеними дериватами виявилися: 

відіменні і віддієприкметникові дієслова, відіменні дієприкметники, еліпсовані 

іменні утворення, – а релевантними словотвірними механізмами – афіксація, 

конверсія, еліпсис. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше у 

вітчизняній арабістиці: на основі аналізу чинних нормативно-правових актів 

Туніської Республіки та результатів анкетування її громадян розкрито 

функціональне навантаження поширених у цій країні мов; ґрунтовно 

проаналізовано зумовленість активного входження французьких лексем до 

туніського діалекту внутрішньомовними факторами; різноаспектно вивчено і 

відповідно класифіковано засвоєні словником туніського діалекту галліцизми; 

встановлено гетерогенні і гомогенні синонімічні зв’язки останніх; з’ясовано 

основні тенденції призвичаєння французьких запозичень до системи мови-
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реципієнта на фонологічному, морфологічному, семантичному і словотвірному 

рівнях. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

результатів і матеріалів проведеного дослідження в навчальному процесі під 

час розробки спецкурсів з арабської мови в галузі лінгвокраїнознавства, 

соціолінгвістики, міжкультурної комунікації, лексикології, діалектології, а 

також у лексикографічній і перекладацькій практиці. Зокрема укладений 

глосарій досліджуваних галліцизмів можна використовувати при упорядкуванні 

словників туніського діалекту арабської мови та практичних посібників з 

підготовки вузькоспеціалізованих перекладачів-арабістів. 

Ключові слова: французькі запозичення (галліцизми), туніський діалект 

арабської мови, мовні контакти (мовне контактування), двомовність 

(білінгвізм), мовна ситуація, мова-джерело, мова-реципієнт, інтралінгвістичні 

фактори (внутрішні чинники), адаптація (освоєння, асиміляція).  

 

SUMMARY 

 

Maznichenko O. I. French borrowings in Tunisian Arabic in terms of 

bilingualism (based on contemporary dictionaries of dialectal lexicon). – Qualifying 

scientific research as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philological Sciences on specialty 

10.02.13 “Languages of Asia, Africa, Aboriginal Peoples of America and 

Australia”. – A. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy 

of Sciences of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2018. 

The present research is devoted to the analysis of the French components of 

the active vocabulary of Tunisian Arabic, focusing primarily on the linguistic and 
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sociolinguistic aspects, and tries, in particular, to identify peculiarities of 

integration  of  the  French  lexical  borrowings  (Gallicisms)  into  the  Tunisian 

lingual  area  and  explore  their  functioning  in  the  context  of  Arabic-French 

bilingualism. 

Within  the  scope  of  illustrating  the  scientific  problem  of  language 

contacts,  the  research  specifies  historical  preconditions  of  interaction  of  the 

Arabic  and  French  languages  on  the  territory  of  Tunisia,  characterizes  the 

present-day  state  of  the  language  situation  in  the  country,  as  well  as describes 

the impact of the state language policy and functional complementarity of the 

languages  spread  in  Tunisia  upon  the  development  of  bilingualism  in  the 

country.  

In order to ensure a thorough survey of the specifics of the development and 

existence of French lexemes within Tunisian area, there were studied such aspects of 

their integration as formal, semantic and functional. 

The analysis of the samples of the borrowed words enabled us to identify 

two ways of Gallicisms’ penetration into Tunisian Arabic, according to which they 

may be classified as Arabized and Non-Arabized. Beside assimilated lexemes of 

the French origin (the sound shape of which may have slightly different patterns) 

and non-assimilated ones (which frequently preserve their original sound due to 

the structural features of Tunisian Arabic), the investigated samples of Gallicisms 

also contain words that reflect the “compromise” appliance – that means violation 

of some phonetic norms of Modern Standard Arabic and subordination to other 

norms. 

While studying phonological adaptation of the selected French borrowings, 

regular and irregular sound changes were discovered, both with separate and 

synchronous (within one word) implementation. Among the facts of the 

establishment of diaphonic relations there may be singled out: sound convergence, 



9 

sound  divergence,  syntagmatic  substitution  and  its  opposite  –  the process  in 

which the combination of phonemes of the Source Language is replaced by one 

phoneme of the Recipient Language. 

The  analysis  of  the  word  stress  aspect  of  the  borrowed  words  when 

entering the Recipient Language allowed to find out the main tendencies of 

adaptation of the Gallicisms to the accentuation system of Tunisian Arabic, 

namely to outline the patterns of observing and non-observing its canons. The 

reproduction of the original word stress may be mostly seen in words with a 

slightly changed or unchanged original sound form. It is worth mentioning that 

oxytonical word stress fairly often can be subordinated to the rules of word 

stressing within the two studied language systems. The Gallicisms, which face the 

change of the word stress peculiar to them in the Source Language, usually 

possess stress on the penultimate syllable (or the first syllable within two-syllable 

words). 

The typical effects of morphological development of the lexemes of French 

origin include affixing of the borrowed stems, lexicalization of grammatical meaning 

of the foreign-language elements, subordination of Gallicisms to the Recipient 

Language category of definiteness. 

The comparison of the gender and number characteristics of the Gallicisms 

and their etyma allowed: determining heterogeneity and inconsistency of the 

process of their redistribution based on gender and number, as well as 

heterogeneity of the morphological means used for actualization of the both 

grammatical categories. It also showed that: the facts of coincidence of the gender 

characteristics of the assimilated words and their etyma prevail over the facts of 

difference of such characteristics; Gallicisms of formal-grammatical gender 

exceed  Gallicisms  of  semantic-grammatical  gender;  Gallicisms  having 
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synthetic  plural  forms  exceed  Gallicisms  having  analytic  plural  forms;  the 

number of cases of forming the plural form by means of external inflexion 

dominates over the cases of forming the plural forms by means of internal 

inflexion. 

The study of qualitative and quantitative aspects of the affiliation of the 

borrowed lexemes to the parts of speech has allowed revealing the heterogeneous 

morphological nature of the French components of Tunisian Arabic and describing 

their frequency distribution. The obtained results have illustrated the generally 

accepted in contact linguistics principles of hierarchization of the borrowed words 

regarding their affiliation to a certain part of speech, in particular a noticeable 

majority of notional parts of speech and the prevailing amount of nouns among the 

borrowed lexemes. 

The  analysis  of  the  influence  of  intralinguistic  factors  upon  the  

process  of  borrowing  of  lexical  units  in  terms  of  Arabic-French  bilingualism 

has  allowed  to  specify  the  most  effective  incentives  for entering  of 

Gallicisms into the dictionary of Tunisian Arabic, among them – the lack of 

lexical equivalent, incompleteness and contextuality of Recipient Language 

correspondences, the tendency of avoiding polysemy and aiming at linguistic 

economy. 

Based on the differentiation of French borrowings by their functional and 

stylistic features, it became clear that majority of the analyzed Gallicisms belong to a 

neutral, commonly used vocabulary, while the opposite minor part is performed by 

colloquial lexemes, colloquial abbreviations, professional words, taboos and 

euphemisms. Rather a big group of words within the studied linguistic material is 

presented by international words of French origin, some of which can be described as 

exotic ones. 
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This functional and stylistic differentiation of the borrowed words of French 

origin, covered by the research, was supplemented by their different thematic 

distribution, where the dominant share belongs to the Gallicisms denoting elements, 

units and concepts of the everyday life, as well as social, transport and scientific and 

technical spheres. 

The results of the questionnaire survey and the data received after processing 

answers of the informants have shown cases of coincidence of the meanings within 

the source and borrowed words and inside a foreign-language layer itself, as well as 

cases of completely or partially equal coexistence of the two heterogeneous 

synonyms, or cases of their displacing each other. 

It  has  been  found  out  that  duplication  of  Arabic  correspondences  by 

French  borrowings  often  happens  due  to  the  need  of  distinguishing  close,  yet 

not  identical  concepts;  the  desire  for  novelty  and  greater  expressiveness;  as 

well as because of profound expressive possibilities, accuracy and comprehension of 

foreign lexemes; whereas synonymous ties existing between the Gallicisms 

themselves  are  usually  motivated  by  the  demand  to  concretize  notions  and 

diversify  the  semantic  peculiarities,  although  they  may  reflect  an  absolute 

semantic identity. 

While comparing the plane of content of the French lexemes in the Source 

and Recipient Languages, we managed to characterize the behavior of the 

semantic structure of the borrowed words when adapting to a new environment of 

their usage, including the following: a complete coincidence of meanings prevail 

among monosemantic Gallicisms; a quantitative modification of the plane of 

content of the French etyma occurs either by decreasing their semantic capacity to 

one or two meanings, or by increasing it owing to the appearance of the new 

meanings  following  the  process  of  simplification  of  the  semantic  structure 
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(there   have   been   fixed   no   cases   of   increasing   the   semantic   capacity  

of   the   French   lexemes   in   the   Recipient   Language   without   loss   of   any 

initial  sememe);  a  qualitative  modification  of  the  semantic  aspect  of the 

French  etyma  is  realized  through  concretization,  generalization, 

metonymization, metaphorization, pejoration, onimization, appellativation, 

semantic shift. 

By means of the word-formation analysis, we managed to disclose 

derivational   potential   of   the   French   lexemes   and   determine   productive 

ways   of   creating   innovations   on   basis   of   the   borrowed   samples.   The 

widespread  derivatives  included  verbs  derived  from  nouns  and  participles; 

denominal participles; elliptical nominal formations; whereas affixation, 

conversion   and   ellipsis   were   fixed   the   relevant   word-formation 

mechanisms. 

The  scientific  novelty  of  the  given  thesis  lies  in  the  following:  for  

the  first  time  in  the  Ukrainian  Arabic  Studies,  there  has  been  characterized 

the functional load of the languages widely spoken in the Republic of Tunisia (the 

analysis was based on the laws and regulations in force as well as on the results of 

the questioning of its citizens); the thesis offers a thorough analysis of the 

intralinguistic factors which determine active penetration of the French lexemes 

into Tunisian Arabic; it also provides a comprehensive description and 

classification of the Gallicisms which integrated into Tunisian Arabic; discloses 

heterogeneous and homogeneous synonymous links of the French loanwords; 

illustrates basic tendencies of adaptation of the French borrowed words within the 

norms of the Recipient Language on the phonological, morphological, semantic 

and word-formation levels. 
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The practical significance of the research is defined by the possibility of 

using its results and samples in the educational process in the framework of 

development of special courses of the Arabic language in the field of linguistic 

and cultural studies of Arabic-speaking countries, sociolinguistics, intercultural 

communication, lexicology, dialectology, as well as in lexicographical and 

translation practice. In particular, a glossary of Gallicisms under consideration 

may be used when compiling dictionaries of the Tunisian Arabic and arranging 

workbooks  for  training  of  highly  specialized  interpreters  of  the  Arabic 

language. 

Keywords: French loanwords (French borrowings, Gallicisms), Tunisian 

Arabic, language contacts (language contact, languages in contact), bilingualism, 

linguistic situation, Source Language, Recipient Language, intralinguistic factors 

(internal factors), adaptation (assimilation).  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АЛМ – арабська літературна мова 

англ. – англійський 

ар. – арабський 

АФБ – арабсько-французький білінгвізм 

див. – дивіться 

дієсл. – дієслово 

досл. – дослівно 

ж. р. – жіночий рід 

ім. – іменник 

мн. – множина 

одн. – однина 

пор. – порівняйте 

РАМ – розмовна арабська мова  

розм. – розмовний 

скор. – скорочення 

тун. – туніський 

фр. – французький 

ч. р. – чоловічий рід 
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ПРИНЦИПИ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ І ТРАНСКРИПЦІЇ 

 

Приклади питомих і запозичених лексем наводяться у транслітерації (з 

елементами транскрипції), близькій до стандарту DIN 31635 – однієї з 

поширених систем транслітерації арабського алфавіту на основі латиниці.  

Приголосні арабської літературної мови (АЛМ):  

 k ك  ḍ ض  d د  ʾ ء

 l ل  ṭ ط  ḏ ذ  b ب

 m م  ẓ ظ  r ر  t ت

 n ن  ʿ ع  z ز  ṯ ث

 h ه  ġ غ  s س  ǧ ج

 w و  f ف  š ش  ḥ ح

 y ي  q ق  ṣ ص  ḫ خ

Голосні АЛМ: 

Короткі    َ  a    َ  u    َ  i 

ī Довгі  ا ā  و ū  ي 

Фонеми, відсутні в АЛМ: 

Приголосні p ʒ v g 

Передача на письмі 
 b / ب

 р / پ
ǧ / ج

1
 
 f / ف

 v / ڢ

 g / ڤ

 ǧ / ج

 k / ك

Голосні е ē œ у о ō 

Передача на письмі  
 ā / ا

 ī / ي

 ū / و

 ā / ا

  َ  / u 

 ū / و

 ī / ي

 
 ū / و

 ā / ا

Використання цієї транслітераційної системи передбачає дотримання 

таких принципів:  

(для питомих слів): 

                                                 
1
 З огляду на моноваріантну передачу на письмі цієї фонеми вважаємо за доцільне позначати 

її у складі галліцизмів графемою ʒ, маючи на увазі ǧ
ʒ
. 
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 факультативне відтворення кінцевих флексій; 

 опущення (як у вимові, так і на письмі) кінцевої гамзи у випадку, якщо 

це обумовлено орфоепічними нормами розмовної арабської мови (РАМ);  

 транскрибування асиміляції |l| означеного артикля “сонячними” 

приголосними; 

 транслітерування діакритичного знака   َ  (шадда) через подвоєння 

приголосної; 

 передавання літери ة (та марбута – графічний варіант літери t) через h, а 

у випадках, коли їй передує ā та коли вона є кінцевою складовою слова у формі 

status constructus, – через t; 

 передавання літери ى (аліф максура – “обмежений аліф”) через ā; 

 реалізація суфікса -iyy через ī; 

 відокремлення дефісом означеного артикля і службових слів (часток), 

які з повнозначними словами пишуться разом, а також службових слів (часток), 

які з повнозначними словами пишуться окремо, але вимовляються злито; 

(для запозичень): 

 надрядкова графема є елементом транскрипції і передає звучання 

фонеми, що їй передує; 

 графема y позначає ар. |y|, коли остання передає лише пом’якшення 

попереднього приголосного; 

 графема h позначає ар. |h|, коли остання відтворюється лише графічно. 

Для транскрибування французьких етимонів використовуються символи 

Міжнародного фонетичного алфавіту (МФА). 

Для позначення варіативності мовних одиниць використовуються скісна 

риска або круглі дужки. 

Для позначення фонем використовуються прямі (вертикальні) дужки. 
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ВСТУП 

 

Механізм запозичення іншомовної лексики є 

досить складним і часом суперечливим явищем, 

яке у сучасній лінгвістиці повністю не розкрите. 

Ю. П. Губанов (тут і далі переклад наш – О. М.) 

 

Соціально-комунікативна природа людських взаємин зумовлює постійні 

безпосередні чи опосередковані міжетнічні контакти, що у свою чергу 

створюють передумови для взаємопроникнення не лише культур етносів-

учасників цих контактів, але й їхніх мов. Тому в наш час співіснування в 

одному комунікативному просторі двох або більше мовних систем – радше 

правило, аніж виняток, об’єктивне і ґрунтовне вивчення природи якого 

потребує інтенсивного розвитку дослідницького апарату контактної 

лінгвістики.  

Попри те, що наукові здобутки лінгвістики мовних контактів охоплюють 

як загальні, так і конкретні питання міжмовної взаємодії та дотичного до неї 

явища запозичення, багато з них залишаються спірними і невирішеними. А 

отже вивчення французьких складових словника туніського діалекту арабської 

мови як наслідку арабсько-французького білінгвізму (АФБ) є певним внеском у 

розвиток теорії мовного контактування і виправданою спробою на практиці 

розкрити феномен запозичення.  

Арабсько-французькі мовні контакти на території Тунісу ставали 

об’єктом уваги багатьох лінгвістів. У історичному і соціокультурному 

контексті їх досліджували К. Бендана, Н. І. Ворончаніна, В. І. Гусаров,             

А. І. Купрін, С. В. Прожогіна тощо. Аналізу мовної ситуації і мовної політики у 

Тунісі присвячені розвідки T. Бакуша, А. Буземмі, С. Бухдіби, А. Гадаши,        

Г. Грандгійома, В. М. Дєбова, Ж. Леклерка, Ф. Ляруссі, С. Меджрі, Х. Наффаті, 

В. С. Рибалкіна, М. Сайаха, Ш. Фітурі, С. Шакера та ін.  

Соціолінгвістичний і власне лінгвістичний аспекти вивчення проблеми 

взаємодії арабської і французької мов загалом та у Тунісі зокрема представлені 
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в дослідницьких роботах К. Бендани, В. М. Бєлкіна, А. А. Блінова, А. Буземмі, 

Ю. П. Губанова, Ю. М. Завадовського, Ф. Ляруссі, С. Меджрі, Х. Наффаті,      

М. Сайаха, О. І. Чередниченка.  

Однак більшість зі згаданих авторів розкривають досліджувану проблему 

однобічно, обмежуючись вивченням впливу арабської мови на французьку та 

виявленням особливостей функціонування останньої в Тунісі. При цьому 

науковці, які все ж торкаються питання зворотної дії арабсько-французьких 

мовних контактів на території цієї північноафриканської країни, на наш погляд, 

не досить повно відображають її специфіку. 

Тематика представленого дослідження передбачає висвітлення наукової 

проблеми співфункціонування на території Тунісу офіційної де-юре арабської 

та в минулому – колоніальної, а тепер – офіційної де-факто французької мов з 

урахуванням власне лінгвістичного та соціолінгвістичного аспектів розвитку 

білінгвізму. В межах вивчення історично зумовленої взаємодії вищезгаданих 

мов автор прагне здійснити ґрунтовний аналіз найпоширеніших фактів її 

прояву, тому зосереджує увагу на найбільш динамічному і відкритому для 

зовнішніх впливів мовному рівні – лексичному. 

Актуальність теми дисертації визначається: збільшенням інтересу до 

такого мовного явища, як запозичення, в умовах значного пожвавлення 

процесів міжкультурної комунікації; необхідністю розвитку дослідницького 

апарату контактної лінгвістики шляхом залучення новітніх науково-практичних 

розробок щодо проблеми співфункціонування арабської і французької мов; 

потребою перманентного оновлення й удосконалення теоретико-

методологічної основи та інформаційного ресурсу вивчення регіонального 

варіювання арабської мови як повнозначного компонента загального 

дослідження проблеми розвитку останньої; недостатньою вивченістю 

іншомовних складових, зокрема французьких, активного словника туніського 

діалекту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової теми відділу Класичного Сходу (зараз – 
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відділ Близького та Середнього Сходу) Інституту сходознавства ім.                   

А. Ю. Кримського НАН України “Релігійно-доктринальні тексти Сходу: 

семантика і прагматика, рецепція та інтерпретація” (номер державної реєстрації 

0112U001950). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (протокол № 1 від 21 лютого 

2012 р.), уточнено вченою радою Інституту сходознавства ім.                             

А. Ю. Кримського НАН України (протокол № 7 від 9 листопада 2017 р.). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей пристосування 

французьких лексичних запозичень до системи туніського діалекту арабської 

мови та їхнього функціонування в умовах двомовності. 

Для повної реалізації поставленої мети передбачається розв’язання таких 

завдань:  

1) проаналізувати історичну зумовленість арабсько-французької 

двомовності на території Тунісу та дати повну характеристику сучасного стану 

мовної ситуації в країні; 

2) визначити роль функціонального навантаження поширених у Тунісі 

мов і державної мовної політики у забезпеченні розвитку АФБ; 

3) встановити загальні тенденції фонологічного освоєння лексем 

французького походження на туніському ґрунті; 

4) виявити у словнику туніського діалекту неарабізовані французькі 

слова і здійснити аналіз випадків збереження ними оригінальної звукової 

форми; 

5) розкрити особливості асиміляції галліцизмів на морфологічному рівні; 

6) вивчити і репрезентувати розподіл французьких лексем за частинами 

мови у досліджуваному мовному середовищі;  

7) висвітлити вплив інтралінгвістичних факторів на процеси засвоєння 

туніським діалектом французьких запозичень; 

8) окреслити диференціацію галліцизмів за тематичною, 

функціональною і стилістичною ознаками;  
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9) з’ясувати наявність збігів значень у питомих і запозичених із 

французької словах, з одного боку, та всередині самого іншомовного пласта, з 

другого; 

10) дослідити поведінку семантичної структури французьких лексем при 

адаптації до нового середовища побутування та розкрити їхній словотвірний 

потенціал. 

Об’єктом дослідження дисертації є АФБ як невіддільна складова мовної 

ситуації в Тунісі.  

Предмет дослідження становить інтеграція у туніський діалект арабської 

мови французьких лексичних запозичень, зумовлених контактом арабської і 

французької мов. 

Матеріалом дослідження стали сучасні словники туніського діалекту 

([172; 173; 177; 179; 182; 183; 184; 187]) з огляду на спробу здійснити 

синхронічний зріз лексики останнього. Обмеження матеріалу дослідження 

лексикографічними джерелами зумовлене прагненням звести до мінімуму 

суб’єктивний фактор, оскільки ідіолектне мовлення тунісців насичене як 

узуальними, так і оказіональними запозиченнями. Загалом із зазначених 

словників було відібрано і проаналізовано 500 французьких лексичних 

запозичень. Корпус досліджуваних лексем подано у Додатку Г.  

Теоретико-методологічну основу дослідження складають положення, 

розроблені провідними зарубіжними і вітчизняними науковцями у сфері 

контактної лінгвістики, серед яких Е. М. Ахунзянов, У. Вайнрайх,                     

Є. М. Верещагін, В. О. Виноградов, Б. Гавранек, Ю. О. Жлуктенко,                   

К. 3. Закір’янов, А. Мартіне, Н. Б. Мечковська, В. Ю. Розенцвейг,                      

С. В. Семчинський, Е. Хауген, Л. В. Щерба та ін. 

Зокрема у вивченні засадничих аспектів теорії запозичення науковий 

пошук спирається на авторитетні роботи таких вчених, як Б. Гавранек,             

С. В. Гриньов, І. Г. Добродомов, Г. А. Клімов, О. В. Маринова,                           

Н. Б. Мечковська, В. Ю. Розенцвейг, С. В. Семчинський, Б. О. Серебренников, 

Е. Хауген, Л. В. Щерба та ін. 
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Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано 

такі методи дослідження: метод критичного аналізу, застосування якого дало 

змогу вивчити становлення та розвиток знань про об’єкт дослідження; 

пояснювальний опис, використання якого мало на меті обґрунтувати сучасний 

стан мовної ситуації в Туніській Республіці; метод контрастивного 

(зіставного) аналізу, що був залучений для порівняння мовних ситуацій у 

франкомовних країнах Північної Африки, спрямованого в свою чергу на 

з’ясування особливостей туніського мовного середовища, а також для 

зіставлення планів вираження галліцизмів і їхніх етимонів з метою визначення 

загальних тенденцій формального освоєння французьких лексем; описовий 

метод, що посприяв виявленню, інвентаризації та інтерпретації французьких 

запозичень; таксономічний метод, на підставі якого здійснено низку 

класифікацій досліджуваних лексичних одиниць; метод пасивного 

спостереження (реєстраційний), що забезпечив збір максимально достовірного 

мовного матеріалу (усне мовлення тунісців у невимушеній комунікативній 

ситуації); анкетування (див. бланк анкети у Додатку А) та усне опитування 

(інтерв’ю) носіїв арабсько-французької двомовності як соціолінгвістичні 

методи були застосовані для з’ясування функціонального навантаження 

складових мовної ситуації у Тунісі, а також з метою відстеження основних 

тенденцій співфункціонування компонентів гетерогенних синонімічних пар, 

утворених французькими запозиченнями і власне арабськими лексемами; 

верифікація мовних фактів, реалізована завдяки незалежному опитуванню і 

анкетуванню носіїв разом зі статистичною оцінкою їхніх відповідей; метод 

суцільної вибірки, до якого автор вдався для визначення особливостей 

частиномовного представлення галліцизмів у досліджуваному мовному 

середовищі; кількісний (статистичний) метод, що уможливив представлення 

кількісних характеристик предмета дослідження і таким чином осягнення 

якісних; метод компонентного аналізу, який дав змогу виявити семантичні 

зміни у запозичених словах; метод словотвірного аналізу, за допомогою якого 
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вдалося вивчити дериваційні можливості галліцизмів і з’ясувати продуктивні 

способи творення від них похідних слів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше у 

вітчизняній арабістиці: на основі аналізу чинних нормативно-правових актів 

Туніської Республіки та результатів анкетування її громадян розкрито 

функціональне навантаження поширених у цій країні мов; ґрунтовно 

проаналізовано зумовленість активного входження французьких лексем до 

туніського діалекту внутрішньомовними факторами; різноаспектно вивчено і 

відповідно класифіковано засвоєні словником туніського діалекту галліцизми; 

встановлено гетерогенні і гомогенні синонімічні зв’язки останніх; з’ясовано 

основні тенденції призвичаєння французьких запозичень до системи мови-

реципієнта на фонологічному, морфологічному, семантичному і словотвірному 

рівнях. 

Теоретичне значення дослідження пов’язане з розширенням 

теоретичних надбань контактної лінгвістики, зокрема в царині вивчення 

проблем білінгвізму і супутнього явища – запозичення, а також із виробленням 

теоретико-методологічних засад дослідження контакту неспоріднених 

різноструктурних мов у лексичній площині. Результати проведеного 

дослідження є певним внеском у розв’язання питання територіальної 

варіативності арабської мови та передумовою для зіставного вивчення мовних 

ситуацій в арабському світі. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

результатів і матеріалів проведеного дослідження в навчальному процесі під 

час розробки спецкурсів з арабської мови в галузі лінгвокраїнознавства, 

соціолінгвістики, міжкультурної комунікації, лексикології, діалектології, а 

також у лексикографічній і перекладацькій практиці. Зокрема укладений 

глосарій досліджуваних галліцизмів можна використовувати при упорядкуванні 

словників туніського діалекту арабської мови та практичних посібників з 

підготовки вузькоспеціалізованих перекладачів-арабістів. 
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Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження є результатом 

самостійної роботи дисертанта. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на двох наукових семінарах: “Гетерогенна лінгвістична 

панорама в сучасному Тунісі” (Київ, Інститут сходознавства ім.                         

А. Ю. Кримського НАН України, 23 травня 2013 р., форма участі – очна), 

“Лексична інтерференція в туніській моделі двомовності” (Київ, Інститут 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 7 жовтня 2014 р., форма 

участі – очна). Основні положення дисертації апробовано у доповідях на шести 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародній 

науковій конференції “XVІ Сходознавчі читання А. Кримського” (Київ, 

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 11 жовтня 2012 р., 

форма участі – очна), VII Міжнародній науково-практичній конференції 

“Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 

Національний університет “Острозька академія”, 18–19 квітня 2013 р., форма 

участі – очна), Міжнародній науковій конференції “Етнознакові функції 

культури: мова, література, фольклор” (Київ, Інститут філології КНУ імені 

Тараса Шевченка, 17 жовтня 2013 р., форма участі – очна), ІІІ Міжнародній 

науковій конференції “Мови й культури: між Сходом і Заходом” (Київ, 

Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 11–12 квітня 2014 р., 

форма участі – очна), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Міжкультурне спілкування у глобалізованому світі” (Чернігів, Чернігівський 

національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (зараз – 

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка), 17–

18 жовтня 2014 р., форма участі – очна), Міжнародній науковій конференції 

“ХІХ Сходознавчі читання А. Кримського” (Київ, Інститут сходознавства ім.  

А. Ю. Кримського НАН України, 16–17 жовтня 2015 р., форма участі – очна). 

Публікації. Результати дослідження висвітлені у дев’яти одноосібних 

публікаціях загальним обсягом 3,4 д. а.: п’яти статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, що розкривають основні положення 
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дисертації (2,3 д. а.), одній статті, опублікованій в іноземному виданні (0,5 д. 

а.), двох тезах доповідей міжнародних наукових конференцій (0,2 д. а.), одній 

статті, опублікованій у науковому фаховому виданні України, що додатково 

відображає наукові результати дисертації (0,4 д. а.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (166 позицій), списку 

лексикографічних джерел (23 позиції), списку нормативно-правових джерел (14 

позицій) та додатків А–Д. Загальний обсяг дисертації – 220 сторінок (без 

урахування сторінок, повністю зайнятих таблицями), з них основного тексту – 

165 сторінок. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційної роботи та її 

актуальність, визначено проблематику, об’єкт і предмет дослідження, 

сформульовано мету і завдання останнього, з’ясовано методи наукового 

пошуку, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів.  

У першому розділі “Проблема двомовності та запозичення у 

контексті теорії мовних контактів” представлено теоретичні аспекти 

вивчення білінгвізму та запозичення з урахуванням різних наукових точок зору; 

розглянуто проблему арабсько-французької двомовності на території Тунісу в 

контексті аналізу сучасного стану мовної ситуації в країні та з огляду на 

історичні і соціальні фактори її формування; викладено методику реалізації 

дослідження лексем французького походження, засвоєних туніським діалектом 

внаслідок АФБ. 

У другому розділі “Французькі запозичення у туніському діалекті 

арабської мови: фонетико-фонологічний аспект” завдяки вивченню 

асиміляційних процесів у вокалізмі і консонантизмі з’ясовано основні тенденції 

дотримання та недотримання фонологічних норм туніського діалекту при 

формальній адаптації лексичних запозичень із французької мови; виявлено 

звукові зміни, що супроводжують асиміляційні процеси; вивчено поведінку 

наголосу у запозичених лексемах при входженні до мови-реципієнта. 
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У третьому розділі “Інтеграція галліцизмів у морфологічну систему 

туніського діалекту арабської мови” проаналізовано загальні механізми 

арабізації галліцизмів на морфологічному рівні; висвітлено процес 

перерозподілу французьких субстантивів за ознакою роду і числа; розкрито 

особливості родового і числового оформлення лексем французького 

походження внаслідок їхньої інтеграції у туніський діалект; представлено 

класифікацію галліцизмів у мові-реципієнті за частинами мови. 

У четвертому розділі “Французький пласт словника туніського 

діалекту арабської мови: семантико-функціональний зріз” визначено роль 

внутрішньомовних факторів у стимулюванні процесів запозичення туніським 

діалектом французьких лексем; здійснено групування останніх за тематичною 

ознакою, за сферою вживання та за стилістичною віднесеністю; виявлено 

синонімічні зв’язки як між питомими і запозиченими словами, так і між самими 

іншомовними одиницями; досліджено прояви семантичної і словотвірної 

адаптації галліцизмів. 

У висновках подано результати дисертаційного дослідження, окреслено 

перспективи подальшої розробки теми. 

У додатках А–Д подано бланк анкети, розробленої для опитування 

тунісців щодо їхньої мовної практики, фотозразки публічних вивісок у Тунісі, 

фотоматеріал на підтвердження розбіжностей в назвах місяців, поширених у 

Тунісі і країнах Машрику, глосарій досліджуваних галліцизмів, а також список 

публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ ТА ЗАПОЗИЧЕННЯ  

У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ МОВНИХ КОНТАКТІВ 

 

1.1. Білінгвізм як об’єкт вивчення контактної лінгвістики  

1.1.1. Мовний контакт і суміжні з ним поняття. Як влучно зазначає     

А. Мартіне, “мовне співтовариство ніколи не буває однорідним і навряд чи 

буває коли-небудь закритим” [58, с. 18], так само справедливо зауважує            

Е. Хауген, що “кожен лінгвіст рано чи пізно стикається з проблемами, які своєю 

появою завдячують мовному контакту” [90, с. 61]. Тому не дивно, що міжмовні 

зв’язки завжди були об’єктом наукового інтересу і дискусійною лінгвістичною 

проблемою, еволюція трактування якої корелює з розвитком її детермінації. 

Так, на позначення цього мовного явища свого часу використовували 

терміни: “іншомовний вплив”, “змішування мов” (І. О. Бодуен де Куртене,       

Г. Шухардт), “схрещування мов” (М. Я. Марр), “взаємний вплив мов”             

(Л. В. Щерба), “мовний контакт”. Останній, запропонований на початку 1950-х 

рр. А. Мартіне, набув найбільшого поширення і визначив назву відповідного 

мовознавчого напряму – лінгвістики мовних контактів, або контактної 

лінгвістики [67, с. 186; 78, с. 5–6; 79, с. 58–59; 82, с. 273; 90, с. 61; 93, с. 62]. 

Відповідно до концепції мовного контактування С. В. Семчинського 

паралельно з “мовними контактами” доречно вживати і термін “взаємодія мов”, 

яка за визначенням мовознавця має місце, “якщо висловлювання однією мовою 

включають до свого складу елементи чи відношення другої мови, або навпаки – 

висловлювання другою мовою включають до свого складу елементи чи 

відношення першої мови, а також якщо елементи й відношення першої мови 

входять до системи другої мови і навпаки” [39, с. 369; 82, с. 273]. 

При цьому С. В. Семчинський розрізняє значення термінів “мовні 

контакти” і “двомовність”
2
  як “різні аспекти взаємодії мов, які найтісніше між 

собою пов’язані”, не поділяючи точку зору щодо їх протиставлення за родо-

                                                 
2
 Український термін, синонімічний інтернаціональному “білінгвізм” [61, с. 97]. 
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видовим відношенням. Протилежної думки дотримується Б. Гавранек, 

вважаючи білінгвізм “особливим випадком мовного контакту”, а отже менш 

широким за обсягом поняттям, ніж останнє [21, с. 96; 82, с. 276]. 

Антагонізм поглядів згаданих учених спостерігається і у питанні суб’єкта 

двомовності. Якщо Б. Гавранек обстоює доцільність використання цього 

терміна лише в умовах колективного білінгвізму, не позбавляючи однак 

індивідуальну двомовність можливості стати об’єктом лінгвістичного 

дослідження, то С. В. Семчинський переконаний у ірраціоналізмі витіснення 

індивідуального білінгвізму за межі теорії мовних контактів, мотивуючи свою 

позицію тим, що “індивідуальна двомовність виникає як відповідь на певні 

суспільні потреби і, отже, виконує важливі соціальні функції” [21, с. 96; 82, с. 

276–277].  

Висувається також думка, що білінгвізм охоплює усі факти перемикання 

мовного коду, у тому числі й випадки використання місцевого говору поряд із 

літературною мовою і навіть випадки володіння двома стилями однієї 

літературної мови. Іноді таке визначення двомовності уточнюють, переносячи 

акцент на обов’язковість генетичної неспорідненості мов. Зокрема, Б. Гавранек 

співфункціонування двох близькоспоріднених мов називає “уявною 

двомовністю” [3, с. 26; 21, с. 97]. 

Щоб звузити обсяг значення терміна “білінгвізм”, вводять поняття 

“диглосія”. За Ч. Фергюсоном, це використання в одному мовному колективі 

строго нормованого варіанта мови поряд із загальновживаним варіантом; за     

Б. Гавранеком, це двомовність в межах тієї самої мови; за В. О. Виноградовим, 

це одночасне існування у суспільстві двох мов або двох форм однієї мови, 

якими послуговуються у різних функціональних сферах [3, с. 27; 16, с. 136; 21, 

с. 97; 81, с. 280; 114, с. 630; 146, с. 100–103; 151, с. 1–8].  

У свою чергу Е. М. Ахунзянов опозиційне функціонування термінів 

“білінгвізм” і “диглосія” розглядає так: перший позначає володіння двома 

різними мовами або діалектами незалежно від їхніх генетичних зв’язків, а 

другий – відносно стійку мовну ситуацію, “коли поряд із діалектами мови 
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існують генетично споріднені мовні утворення або стилі, що обслуговують 

літературу” [3, с. 26–27]. 

Серед диференційних критеріїв білінгвізму і диглосії Ч. Фергюсон 

розглядає такі (див. [81, с. 281–282]):  

 функціональний розподіл мов: при білінгвізмі мовець використовує 

мови незалежно від комунікативних цілей, а при диглосії за кожною мовою 

закріплені певні функції, тобто якщо в умовах диглосії сфери використання мов 

не дублюються, то у двомовному суспільстві їхній перетин цілком можливий;  

 соціальний престиж: у диглосній мовній ситуації її компоненти 

обов’язково класифікуються як більш або менш престижні, а при білінгвізмі 

розподіл на “вищу” та “нижчу” мову не обов’язковий;  

 ступінь нормованості: якщо співвідношення між складовими диглосії, 

як правило, зводиться до паралельного використання в одній мовній спільноті 

нормованого (літературного) і ненормованого (розмовного) мовних регістрів, 

то в умовах білінгвізму не виключається однаковий або майже однаковий 

ступінь нормованості мов, що перебувають у контакті. 

Дедалі частіше об’єктом досліджень із контактної лінгвістики стають 

інтерферентні процеси як “побічний продукт” двомовного контактування. 

Трактування сутності мовної інтерференції далеке від однозначного і балансує 

між широким розумінням, яке включає у зміст поняття явища запозичення й 

субстрату, та вузьким, яке обмежується тільки порушеннями мовних норм у 

мовленні [38, с. 33]. На підтвердження наведемо декілька ключових визначень, 

дотримуючись винятково алфавітного порядку розміщення прізвищ їхніх 

авторів.  

Л. І. Баранникова: інтерференція – це зміна в структурі або елементах 

структури однієї мови під впливом другої [4, с. 88]. 

У. Вайнрайх: інтерференція – це вторгнення норм однієї мовної системи у 

межі другої [13, с. 27]; відхилення від норм будь-якої з мов, які спостерігаються 

у мовленні білінгвів як результат володіння ними більше ніж однією мовою, 

тобто внаслідок мовного контакту [14, с. 22]. 
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В. О. Виноградов: інтерференція – це “взаємодія мовних систем в умовах 

двомовності, що виникає або при мовному контактуванні, або при 

індивідуальному опануванні нерідної мови; виражається у відхиленнях від 

норми й системи другої мови під впливом рідної”, а також результат цієї 

взаємодії [17, с. 197]. 

Ю. О. Жлуктенко: інтерференція – це “зміни в структурі мови та її 

семантиці, що визначаються міжмовною взаємодією у ситуації мовного 

контакту” [33, с. 76].  

К. 3. Закір’янов: інтерференція – це невіддільна складова процесу 

повільного, поступового проникнення іншомовного елемента в систему мови-

реципієнта [38, с. 34].  

Н. Б. Мечковська: інтерференція – це помилки, зроблені під час мовлення 

іноземною мовою внаслідок впливу системи рідної мови [65, с. 368]. 

Е. Хауген: інтерференція – це накладення двох мовних систем [90, с. 70]. 

Визначення інтерференції К. 3. Закір’янова слід розглядати в контексті 

мовної дифузії, яка має дві стадії: інтерференцію (відхилення від норми) та 

інтеграцію (сприйняття відхилення від норми як норми). Однак не всі 

іншомовні елементи переходять із фази інтерференції до фази інтеграції, 

оскільки через свій нерегулярний індивідуальний характер вони не здобувають 

поширення, а отже, не стають нормою. Такі мовні явища, які виникають 

внаслідок хибного ототожнення у свідомості білінгва одиниць мовних систем, 

що контактують, мовознавець називає інтерференційними помилками [38, с. 

34–35]. 

С. В. Семчинський, відносячи розмежування інтерференцій та інтеграцій 

до найважчих питань у теорії мовних контактів, зазначає, що “запозичений 

іншомовний елемент на першому етапі свого існування сприймається як 

новація, але згодом він інтегрується, тобто включається в систему мови як її 

постійний елемент”. Це включення відбувається лише тоді, коли мовний 

колектив перестає сприймати іншомовний елемент як власне іншомовний [82, 

с. 281].  
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Таким чином, “інтерференція завжди бере початок в індивідуальному 

мовленні і лише згодом поширюється і стає явищем мови” [82, с. 281]. Тому в 

контактній лінгвістиці розрізняють інтерференцію у мовленні і у мові. “У 

мовленні інтерференція виникає у висловлюваннях двомовного як результат 

його особистого знайомства з другою мовою. У мові ж ми знаходимо ті явища 

інтерференції, які внаслідок багаторазових проявів у мовленні двомовних стали 

звичними й закріпилися у вжитку” [14, с. 36]. Відповідно на стадії 

індивідуального мовлення, за твердженням У. Вайнрайха, об’єктом наукового 

інтересу є сприйняття іншомовних елементів і мотиви їх запозичення, а на 

стадії мовного факту – фонетична, граматична, семантична й стилістична 

інтеграція іншомовних елементів [14, с. 37]. 

Необхідність диференціації інтерферентних проявів, а саме розмежування 

процесів, за яких спостерігається вплив однієї мови на другу (явна, або пряма 

інтерференція), та процесів, у результаті яких структури мов, що контактують, 

лишаються незмінними (прихована, або непряма інтерференція), виправдовує 

розмежування інтерференції і трансференції [3, с. 87–88; 14, с. 212]. 

Однак полярність цих двох термінів у лінгвістичній літературі 

інтерпретується не однозначно: якщо одні вчені наслідок явної інтерференції 

вбачають у взаємозбагаченні мов, що контактують, з перспективою якісних 

зрушень у розвитку їхніх систем, а прихованої – у несвідомому помилковому 

перенесенні норм первинної мови на вторинну як гальмівному факторі при 

засвоєнні останньої, то другі власне інтерференцією називають відхилення від 

норм однієї мови під впливом другої, а трансференцією – впливом однієї мови 

на другу, що не викликає в останній порушення норми, а стимулює вже наявні в 

ній закономірності, процеси і явища [3, с. 87–88; 14, с. 212]. 

На сучасному етапі розвитку контактної лінгвістики не меншою увагою 

науковців, аніж згадані вище явища, користуються факти перемикання і 

змішування мовного коду. Перше охоплює випадки мотивованого переходу 

мовця під час спілкування з однієї мови (діалекту, стилю) на другу мову 

(діалект, стиль) залежно від умов комунікації, а друге – немотивованого, за 



36 

якого межа кодів може пролягати усередині слова, словосполучення або 

речення [5, с. 21–24; 86; 90, с. 69]. 

Кодове перемикання відрізняється від інтерференції тим, що передбачає 

повну зміну мови, а від інтегрованих у мовний потік запозичень та іншомовних 

вкраплень – тим, що не вимагає підпорядкування системі мови-реципієнта. При 

цьому поняття змішування кодів не слід ототожнювати з поняттям змішаної 

мови, яке доцільно вживати у випадках взаємопроникнення двох мовних 

систем і створення нового комунікативного засобу, а також із поняттям мови з 

елементами змішання, тобто мови, структура якої містить запозичені з інших 

мов елементи [5, с. 21–24; 80, с. 112–118; 86; 90, с. 69].  

Отже, загалом серед мовознавців обстоюється думка щодо всеосяжності 

терміна “мовний контакт”, який охоплює будь-які варіанти співфункціонування 

двох або більше мовних систем безвідносно до їхньої генетичної 

характеристики, ступеня розходження між ними, рівня володіння ними, умов їх 

використання та наслідків їхньої взаємодії. Дотичними до нього є поняття 

двомовності, диглосії, інтерференції та трансференції, перемикання і 

змішування кодів, які попри тісний зв’язок один з одним є цілком 

самодостатніми і цілісними. 

1.1.2. Двомовність: теоретичний аспект. За коротким словником 

“Мовні контакти” В. М. Панькіна і А. В. Філіппова, білінгвізм визначається як 

володіння двома мовами будь-якою особою або одночасне масове 

послуговування двома мовами населенням [170, с. 16–17]. Однак це визначення 

потребує уточнення. 

Так, У. Вайнрайх розглядає білінгвізм як практику навперемінного 

використання двох мовних систем [14, с. 22], О. С. Ахманова – як “однаково 

досконале володіння двома мовами” [167, с. 120], Є. М. Верещагін – як 

“психічний механізм (знання, уміння, навички), який дає змогу людині 

відтворювати й продукувати мовлення, що послідовно належить двом мовним 

системам” [15, с. 134], В. Ю. Розенцвейг – як володіння двома мовами й 

регулярне перемикання з однієї мовної системи на другу залежно від ситуації 
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спілкування [78, с. 9–10], Л. Х. Даурова – як “вільне володіння двома мовами, 

одна з яких успадкована від попередніх поколінь – рідна мова, друга – чужа, 

іноземна” [29, с. 4], Е. М. Ахунзянов – як активне чи пасивне володіння цілою 

групою осіб певної етнічної спільноти (а не окремою людиною) мовою другої 

етнічної спільноти на тому рівні, що уможливлює повне взаєморозуміння й 

узгодження дій між колективами, які контактують [3, с. 36], У. Л. Паньків – як 

“суспільний феномен, який реалізується окремими мовцями і проявляється у 

практиці використання індивідуумами двох мов з певною функціональною 

широтою” [69, с. 157].  

Як бачимо, деякі трактування білінгвізму актуалізують необхідність 

введення поняття першої (первинної) мови та другої (вторинної) мови. Зазвичай 

роль першої виконує рідна мова, хоча в умовах одночасного засвоєння мов у 

ранньому дитинстві рідними, а отже першими, виступають обидві мови. При 

цьому зауважимо, що першочерговість засвоєння не гарантує мові статус 

домінантної, оскільки численні критерії його визначення – ставлення білінгва 

до обох мов, ступінь володіння ними, спосіб використання (усна форма, 

читання, письмо), комунікативна значимість (ступінь практичного 

використання мови), емоційний фактор, функція просування у суспільстві 

(соціальний престиж), літературна і культурна цінність – разом з історичними, 

соціальними, політичними умовами роблять його потенційно змінною 

характеристикою. Збалансована двомовність спостерігається тоді, коли 

функціональні сфери мов, що контактують, не перетинаються, а самі мови 

досить добре розвинені [14, с. 131–136; 82, с. 279]. 

У мовознавстві розрізняють два підходи до вивчення мовної взаємодії – 

мікроскопічний і макроскопічний: при мікроскопічному дослідженні за основу 

береться мовна поведінка окремих білінгвів, а при макроскопічному відбувається 

порівняння мови, що зазнала впливу другої мови, з тими її секторами, яких, як 

передбачається, дія контакту не зачепила. Таким чином, мікроскопічний підхід 

передбачає вивчення результатів впливу однієї мови на другу у синхронічному 

вимірі, а макроскопічний – у діахронічному [13, с. 32].  
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Сама ж взаємодія мовних систем при білінгвізмі має досить варіативний 

характер. Діапазон її реалізації розгортається у межах від поперемінного 

вживання мов (перемикання мовного коду) до злиття мов у єдину мовну 

систему (мовне злиття) або заміни однієї мови другою (мовне зміщення, або 

зміна мови), яка у свою чергу може бути як повною (тотальне припинення 

вживання однієї мови на користь другої), так і частковою (перехід на другу 

мову спостерігається лише в певних комунікативних сферах) [13, с. 28, 58; 14, 

с. 175–176].  

Наслідком двомовного контактування може бути як взаємозбагачення 

мов, так і їхнє взаємозбіднення, як втрата мови (аттриція), припинення її 

розвитку (фосилізація), забуття, так і, навпаки, відродження (ревіталізація), 

підтримка (збереження), офіційне визнання (модернізація). У будь-якому разі, 

як слушно підсумовує А. Мартіне, ситуація двомовності “незалежно від того, 

чи виживає кожна з мов, які борються, чи одна з них зникає, завжди досить 

відчутно впливає на мову”, яка вступає у контакт [59, с. 82]. 

Теорія мовних контактів містить досить розгалужену класифікацію 

такого явища, як білінгвізм, оскільки об’єктивне його вивчення передбачає 

врахування не лише власне лінгвістичного, але й психологічного та 

соціологічного аспектів.  

Так, за ступенем складності мовленнєвих дій, які білінгв здатен 

реалізувати другою мовою, тобто за ступенем володіння нею, розрізняють 

двомовність: рецептивну (білінгв лише розуміє іншомовне мовлення), 

репродуктивну (білінгв розуміє і може відтворити іншомовне мовлення), 

продуктивну (білінгв може самостійно продукувати іншомовні висловлювання) 

[15, с. 22–25; 38, с. 20–21]. 

За характером сполучуваності мовних систем у свідомості білінгва 

виділяють такі типи двомовності:  

 У. Вайнрайх: складену, коли кожне поняття має два способи реалізації 

(найчастіше характерна для двомовних родин), координативну, коли кожна 

реалізація пов’язана зі своєю окремою системою понять (такий тип зазвичай 



39 

розвивається в ситуації імміграції), і субординативну, коли система другої мови 

повністю вибудовується відповідно до системи першої (як при шкільному типі 

навчання іноземній мові) [14, с. 34–36];  

 Є. М. Верещагін та К. 3. Закір’янов: змішану (співвіднесену), коли 

лінгвістичні засоби обох мов вступають у певний контакт, асоціюючись із тим 

самим семантичним рядом (та сама мовленнєва ситуація передбачає 

використання двох мов, які вільно замінюють одна одну), і чисту 

(комбіновану), коли лінгвістичні засоби обох мов існують паралельно, тобто 

незалежно одні від одних (за кожною мовленнєвою ситуацією закріплюється 

лише одна певна мова) [15, с. 25–30; 38, с. 21];  

 С. В. Семчинський: субординативну, коли володіння двома мовами 

неоднакове і одна з мов переважно використовується за рахунок другої, 

координативну, коли у різних комунікативних ситуаціях послуговуються двома 

різними мовами, між якими встановлюються певні відповідності, чисту 

(ідеальну), коли дві мовні системи автономно співіснують у свідомості білінгва 

[82, с. 277].  

За критерієм нормованості та функціонального навантаження мов 

розмежовують білінгвізм: горизонтальний, утворений функціонально 

рівноцінними мовами, вертикальний, зумовлений співіснуванням літературної 

мови і діалекту, діагональний, викликаний поширенням генетично 

неспоріднених літературної мови і діалекту [82, с. 279], або, за альтернативною 

типологією, паралельний, що характеризується частим використанням обох 

мов, та домінантний, якому притаманна поліфункціональність однієї з мов і 

функціональна обмеженість другої [1, с. 20].  

Деякі лінгвісти розподіл на горизонтальну і вертикальну двомовності 

здійснюють за ціннісною орієнтацією, під першою маючи на увазі випадки 

однакового оцінювання мов мовцями, а під другою – випадки надання ціннісної 

переваги одній або більше мовам перед першою (рідною) мовою [92, с. 67].  

За часом оволодіння мовами розрізняють ранню і пізню двомовність. 

Рання формується при одночасному або майже одночасному оволодінні двома 
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мовами у ранньому дитинстві в умовах двомовного середовища, що сприяє 

утворенню у свідомості білінгва двох окремих безконтактних систем асоціацій 

(розмежування мов є умовним і відбувається за формальними показниками, 

серед яких, наприклад, національна приналежність). Про пізню двомовність 

можна говорити у випадку, коли другу мову білінгв опановує після закріплення 

у його свідомості лінгвістичної системи рідної мови [38, с. 21–22].  

За способом надбання розрізняється контактна й неконтактна 

двомовність. Контактна (природна) двомовність формується в умовах 

безпосереднього спілкування носіїв мов, тобто в результаті тривалого 

співіснування двох народів (за таких умов друга мова засвоюється як 

необхідний засіб спілкування). Неконтактна (штучна) двомовність виникає 

при усвідомленому вивченні другої мови за умови відсутності іншомовного 

середовища. При цьому контактна двомовність вважається більш стійкою, ніж 

неконтактна. Природно-штучну форму двомовного контакту можна 

спостерігати, коли вивчення мови відбувається не лише в навчальних закладах, 

а й при безпосередньому спілкуванні з її носіями [38, с. 22; 82, с. 276]. 

За ступенем поширеності двомовність буває індивідуальною, коли 

білінгвами є лише окремі особи одномовної спільноти, і масовою 

(колективною), коли двомовним є увесь мовний колектив (повна чи тотальна 

двомовність) або окрема його частина (часткова або групова двомовність). 

Тотальна двомовність може бути характерною як для цілих етнічних спільнот, 

так і окремих вкраплень посеред іншого етнічного масиву. Групова двомовність 

може визначатися за статтю (наприклад, двомовними є лише чоловіки), за 

фахом (двомовність притаманна представникам певної професії), за віком 

(наприклад, старше покоління двомовне, а молодше – одномовне), за 

соціальним станом (двомовні лише представники певного класу чи прошарку) 

[38, с. 22; 60; 61, с. 99; 82, с. 276]. 

За генетичними і структурними ознаками мов, що перебувають у 

взаємодії, виділяють: взаємодію мов неспоріднених і цілком відмінних за своєю 

структурою, взаємодію близькоспоріднених і структурно подібних мов, 
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взаємодію мов споріднених, але віддалених структурно, взаємодію мов близьких 

у структурному відношенні, але неспоріднених. При цьому структурну й 

генетичну близькість мов С. В. Семчинський відносить до сприятливих 

факторів міжмовної взаємодії, а структурну й генетичну віддаленість – до 

гальмівних [82, с. 274] (див. [56]). 

За напрямом дії (впливу) двомовність поділяють на одно- і двосторонню 

(або однобічну і обопільну), а якщо взяти до уваги мовні рівні, на яких 

фіксується взаємодія, можна розширити цей розподіл до чотирьох типів: 

однобічний вплив на одному рівні мовної системи, обопільний вплив на одному 

мовному рівні, однобічний вплив на різних структурних рівнях мови, 

обопільний вплив на різних мовних рівнях. При цьому враховується зв’язок 

зовнішнього впливу з внутрішнім розвитком мови, який диктує критерії 

відбору іншомовних елементів і відношень, тим самим даючи підстави 

говорити про активну роль не лише мови, що чинить вплив, а й тієї, що його 

зазнає [82, с. 274–275].  

На одно- і двосторонню (або однобічну і обопільну) двомовність 

поділяють і за характером взаємозасвоєння мов, що контактують, їхніми 

носіями. При односторонній двомовності володіння обома мовами характерне 

лише для однієї з мовних спільнот, що співіснують на одній території, а при 

двосторонній – для обох мовних спільнот, спілкування між представниками 

яких може відбуватися будь-якою з цих мов [38, с. 23].  

На основі критерію територіального розташування мов, що взаємодіють, 

виділяють двомовність маргінальну, коли мови перебувають на суміжних 

територіях, та внутрішньорегіональну, коли мови перебувають на спільній 

території, відзначаючи при цьому більшу інтенсивність взаємовпливів в умовах 

другого типу [82, с. 275].  

За часовим критерієм розрізняють двомовні контакти перманентні і 

казуальні. Перші представляють тісні міжмовні зв’язки, зумовлені постійним і 

тривалим спілкуванням носіїв мов, що контактують, а другі – тимчасові або 

випадкові зв’язки з порівняно слабкою взаємодією [82, с. 275].  
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Розглянуті вище типи білінгвізму, охоплюючи кількісні та якісні 

характеристики цього явища контактної лінгвістики, відбивають 

багатоаспектність та множинність його проявів і тим самим пояснюють 

альтернативність підходів до його тлумачення. 

 

1.2. Арабсько-французький білінгвізм у Тунісі як наслідок 

французької колонізації 

Тривале співіснування мовних систем в одному комунікативному 

просторі створює об’єктивні передумови для їхнього взаємовпливу й 

взаємопроникнення. І “якщо проблема мовних контактів може іноді 

трактуватися у суто структурному плані, як зіткнення систем різних мов, 

подібних або не подібних за окремими своїми елементами, то аналіз причин 

зіткнення вимагає вивчення колективів-носіїв цих мов і визначення конкретних 

історичних умов, за яких виникають міжмовні контакти” [95, с. 9].  

Зважаючи на справедливість вищезазначеного, а також керуючись 

твердженням, що “вивчення контактів конкретних мов необхідно завжди 

проводити з обов’язковим урахуванням історичних (у найширшому розумінні 

цього слова) умов виникнення цих контактів” [41, с. 204–205], для розкриття 

природи АФБ на території Тунісу зробимо невеличкий історичний екскурс 

(див. [51]).  

Остання третина XIX ст. позначилася різким погіршенням фінансово-

економічного становища Тунісу, що призвело до посилення залежності країни 

від імперіалістичних держав, особливо від Франції, та створило передумови для 

військової окупації її території. Свою незалежність Туніс втратив 12 травня 

1881 р. після підписання Бардоського договору, підкріпленого 8 червня 1883 р. 

Франко-туніською угодою, яка остаточно перетворила його на французький 

протекторат [28, с. 11–12; 134; 141, с. 17]. 
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За 75 років колоніального режиму
3
 Туніс зазнав суттєвих змін не лише в 

політичній та соціокультурній площинах, але й у мовній також.  

Доколоніальний Туніс повноправно вважався багатомовною країною
4
. І 

хоча сучасне його мовне середовище теж не назвеш однорідним, тривале 

перебування під французьким протекторатом все ж значно скоротило кількість 

поширених на території країни мов. 

Колоніальна політика Франції у Тунісі, як і на інших залежних 

територіях, концентрувалася навколо ідеї верховенства європейської цивілізації 

й повної етнічної асиміляції автохтонного населення окупованих територій. 

Для насадження нової ідеології та культури основним інструментом було 

обрано французьку мову, привілейований статус якій забезпечувала мовна 

політика Франції, спрямована на обмеження функціонування інших мов, 

зокрема арабської як панівної та італійської як мови-конкурента
5
, з метою їх 

повного витіснення з ужитку на користь французької [141, с. 17; 155, с. 40–41].  

При цьому процес франконізації торкнувся не лише корінного населення 

Тунісу, але й нефранкомовних представників численної європейської 

спільноти
6
, адже асиміляція останніх була запорукою зміцнення позицій 

Франції у протектораті і остаточної перемоги у конкурентній боротьбі з 

Італією. Тому цілком закономірно, що вже 15 вересня 1888 р. французька стала 

обов’язковою для європейських учнів початкової і середньої шкіл [141, с. 18], а 

на початок 1900 р. разом з арабською створила потужний мовний тандем, який 

                                                 
3
 Бардоський договір було скасовано лише 20 березня 1956 р. протоколом про визнання 

Францією незалежності Тунісу [28, с. 16–17; 68, с. 287; 134]. 
4
 Цю багатомовність у різний час формували: берберська як мова автохтонного населення, 

пунічна як відокремлений діалект фінікійської мови, латинська як панівна мова Римської 

імперії, грецька як відбиток візантійської експансії, арабська як результат мусульманських 

завоювань, турецька як офіційна мова Османської імперії, у складі якої Туніс перебував 

протягом 1574–1881 рр., італійська і французька як мови-посередники у гетерогенному 

туніському суспільстві [28, с. 11; 100, с. 571–575; 105, с. 50–51; 106; 118, с. 26, 33; 138, с. 

219–220; 141, с. 11–14]. 
5
 Італія і Франція були справжніми суперниками у своїх імперіалістичних амбіціях щодо 

Тунісу. На момент встановлення французького протекторату італійська колонія була 

найбільшою серед європейських [46, с. 15; 100, с. 574; 141, с. 14]. 
6
 Загальна кількість європейців, які проживали в Тунісі, станом на 1881 р. складала 18 914 

осіб, з яких 11 206 італійців (59 %), 7 000 англо-мальтійців (37 %) і лише 708 французів 

(менше 4 %) [141, с. 15]. 
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витіснив з початку арабсько-італійський білінгвізм, а потім і італійсько-

французький [105, с. 51].  

Ситуація у Тунісі нагадувала своєрідний “лінгвістичний режим”, за якого 

лише знання французької мови як єдиної офіційної давало тунісцям змогу 

проникнути у сфери суспільно-політичного та культурного життя країни, 

здобути освіту, а також полегшувало працевлаштування, особливо в державних 

установах [141, с. 18]. “Знаючи лише свою мову, – відзначав туніський 

письменник Альбер Меммі, говорячи про причини виникнення двомовності в 

період протекторату, – колонізований стає чужоземцем у рідній країні” [76, с. 

4–5]. 

Обраний колонізаторами курс на глобальну франконізацію місцевого 

населення задля деперсоналізації останнього в першу чергу торкнувся 

представників місцевої аристократії, яка змушена була виховуватися на 

французькій культурі, говорити й творити мовою колонізаторів. Однак згодом 

так звана “просвітницька місія” охопила майже все населення Тунісу, особливо 

активну і освічену його частину [75, с. 33]. 

З метою викорінення автохтонної культури і самобутності туніського 

народу колоніальна політика Франції придушувала будь-які прояви 

націоналізму і переслідувала всіх, хто чинив їй опір. Заборона арабомовних 

видань змушувала останні перекваліфіковуватися на франкомовні або йти у 

підпілля. Як наслідок, на період протекторату припадає формування такого 

явища, як франкомовна література Тунісу, адже саме тоді туніські письменники 

почали активно використовувати мову колонізаторів як ефективну зброю у 

боротьбі проти останніх
7
 [75, с. 33–34; 76, с. 15–16; 91, с. 22]. 

Своєрідним прикриттям французька стала і для арабомовної преси, яка 

через постійні утиски змушена була поповнити ряди франкомовної, тим самим 

зробивши останню біфункціональною: з одного боку, вона була трибуною для 

                                                 
7
 У 1894 р. стає відомим ім’я поета-лірика Шукрі Ганема, а в 1900-ті – Мустафи Курда й 

Ахмеда Шергі. Згодом лави творців франкомовної літератури поповнили Салах Ферхат, 

Мухаммед Номан, Тахар Ессафі, Хашемі Баккуш, Альбер Меммі та інші туніські 

письменники [75, с. 34–39; 76, с. 149–152; 141, с. 24]. 
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поширення ідей колоніальної політики, а з другого – рупором національної 

боротьби туніського народу за незалежність
8
. Результатом такого 

привілейованого становища франкомовних видань стала їхня неабияка 

популярність у вже незалежному Тунісі (див. пункт 1.4.2). 

Відчутного впливу в період протекторату зазнала і система освіти, 

переорієнтація якої на колоніальний лад мала на меті не лише тотальне 

впровадження французької мови, але й популяризацію нових 

(західноєвропейських) духовно-культурних цінностей [141, с. 20].  

Заклади освіти залежно від основного напряму своєї діяльності та вибору 

науково-методичних засад умовно поділялися на три типи: європейські 

(прозахідні, або панфранцузькі), франко-арабські (двомовні, або пантуніські) і 

традиційні (класичні, або панарабські). 

Європейські повністю відтворювали французьку систему освіти 

(починаючи з навчальної програми й закінчуючи підручниками), ігноруючи при 

цьому все, що пов’язано з арабо-мусульманською культурою, за винятком тих 

випадків, коли АЛМ викладалася як іноземна (класична арабська взагалі 

відносилася до мертвих мов). Як правило, учнями таких навчальних закладів 

ставали нащадки вихідців із країн Європи, а також діти з єврейських сімей та 

заможних туніських родин або родин зі змішаним шлюбом [141, с. 19; 152, с. 

27; 155, с. 41]. 

Франко-арабські заклади освіти були переважно орієнтовані на місцеве 

населення, хоча інші етнічні групи також мали змогу тут навчатися. Як видно з 

назви, навчання в цих освітніх закладах велося двома мовами, причому 

вивченню самої арабської поряд із французькою приділяли достатню увагу. 

Учнів знайомили як з європейською, так і з арабською культурою. До таких 

закладів відносився жіночий Колеж Луїзи Рене Мільє і заснований ще у 1875 р. 

Колеж Садикі, навчання в якому балансувало між традицією і сучасністю, а 

                                                 
8
 Патріотичне волевиявлення до загальних мас доносили такі франкомовні газети, як 

“L’Étendard Tunisien”, “La Voix du Tunisien”, “La Voix du Peuple”, “L’Action tunisienne” та ін. 

[141, с. 23]. 
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його випускники згодом сформували туніську еліту прозахідного спрямування 

[20, с. 95–96; 127; 141, с. 19; 155, с. 41–42]. 

Паралельно зі світською функціонувала й система традиційної (духовної) 

освіти за посередництвом релігійних навчальних закладів: коранічних шкіл і 

куттабів (початкова освіта), медресе (середня освіта), Університету Аз-Зейтуна 

(вища релігійна освіта). Навчання в подібних закладах базувалося на вивченні 

Корану, його тлумачень, принципів мусульманського права і граматики, а їхні 

випускники ставали переважно служителями релігійного культу, вчителями 

мусульманських шкіл, мусульманськими правознавцями тощо [141, с. 19; 152, 

с. 27; 155, с. 41]. 

Однак кількісний (з огляду на різновидність) прогрес в освітній сфері не 

можна вважати прямопропорційним якісному, адже за часів колонізації 

навчальні заклади охоплювали лише незначну частину місцевого населення, і 

як наслідок – тотальна неграмотність на момент здобуття Тунісом 

незалежності
9
 [91, с. 21–22]. 

Так, станом на 1949 р. у туніських школах навчалося 12 % тунісців проти 

94 % європейців. Цю нерівність на етнічному ґрунті доповнювала освітня 

дискримінація на гендерній основі (в 1930 р. кількість учнів перевищувала 

кількість учениць у вісім разів), а також за ознакою місця проживання (сільське 

населення мало набагато менше освітніх привілеїв порівняно з міським) [141, с. 

20]. 

Діти колонізованого населення, як правило, завершували здобуття освіти 

початковою школою, у середню переходив лише 1 із 45 туніських учнів, 

причому для дітей європейців це співвідношення дорівнювало 1 до 5. Диплом 

технічної або професійної освіти одержував лише 1 тунісець із 134. На початок 

1954 р. всього 3 % туніської молоді навчалося у технічних середніх і вищих 

навчальних закладах [20, с. 96].  

Така ситуація цілком відповідала цілям, що їх колоніальна влада ставила 

перед системою освіти: “короткою освітньою дорогою” мали йти ті, хто в 

                                                 
9
 Напередодні незалежності в Тунісі неписьменними були 84 % населення [20, с. 97]. 
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перспективі повинен був скласти трудові ресурси країни, необхідні для 

розвитку її економіки, тоді як тих, хто мав би приєднатися до розбудови і 

зміцнення колоніального режиму, вели шляхом більш довгим, даючи, таким 

чином, їм змогу “франконізуватися як у мовному, так і культурному плані” 

[141, с. 21]. 

Проте, незважаючи на зусилля колонізаторів штучно насадити 

французьку мову, а разом із нею і європейську культуру, процес франконізації 

значно гальмувався через збереження за ісламом статусу єдиної релігії 

автохтонів, а за арабською – священної мови, якою написаний Коран. Тому в 

штучно створених умовах домінування французької мови колонізаторам 

вдалося лише послабити позиції арабської, а не повністю витіснити її з ужитку, 

як це планувалося з самого початку. Однак навіть цього часткового успіху 

панфранцузької кампанії вистачило, аби зробити країну двомовною. 

Отже, у таких соціально-історичних умовах, коли французи залишалися 

представниками нації поневолювачів, а корінне населення – поневолених, 

припускати повну духовну і культурну асиміляцію цих двох народів було б 

безпідставно. Однак говорити про симбіоз їхніх мов цілком доречно. 

Так само є всі підстави вважати, що колоніальна сторінка історії Тунісу 

кардинально змінила мовну ситуацію в країні, давши змогу АФБ зайняти 

монопольні позиції в історично зумовленому біполярному протистоянні 

романських і семітських мов на туніських теренах. 

 

1.3. Місце арабсько-французького білінгвізму в класифікаційній 

парадигмі двомовних контактів  

Враховуючи історичний і соціолінгвістичний аспекти вивчення мовних 

контактів та беручи за основу класифікацію, викладену у пункті 1.1.2, 

спробуємо дати загальну характеристику АФБ на території Тунісу. 

За ступенем володіння нерідною мовою, за характером сполучуваності 

двох мовних систем у свідомості білінгва та за часом оволодіння мовами 

арабсько-французьку двомовність впевнено можна кваліфікувати як відповідно 
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продуктивну, співвіднесену (змішану) і пізню, тоді як за способом надбання 

вона матиме потрійну характеристику: контактна (в період протекторату, коли 

французька експансія північноафриканського регіону зумовила співіснування 

тунісців і французів на одній території, а отже й безпосереднє їхнє 

спілкування), неконтактна (у поколінь, народжених у незалежному Тунісі, коли 

демографічна ситуація в країні змінилася у бік кількісної незбалансованості 

франко- і арабомовної спільнот), природно-штучна (у тунісько-французьких 

родинах). 

Як масова часткова (білінгвами себе може назвати приблизно третина 

тунісців [111, с. 31; 129, с. 5; 134; 157, с. 83]), двостороння, 

внутрішньорегіональна і перманентна арабсько-французька двомовність 

визначається відповідно за ступенем поширеності, за напрямом впливу мов, що 

контактують, за територіальним розташуванням мов та за тривалістю 

мовної взаємодії. 

Так само моноваріантно АФБ класифікується: за критерієм 

нормованості та функціонального навантаження мов, що контактують – 

горизонтальний, за характером взаємозасвоєння мов їхніми носіями – 

однобічний (арабсько-французькі мовні контакти на території Тунісу є типовим 

прикладом історично зумовленої односторонньої двомовності, оскільки 

арабомовне населення країни, починаючи з часів протекторату, – двомовне, а 

франкомовне – не обов’язково), за генеалогічною і типологічною 

характеристиками мов – двомовні контакти мов неспоріднених і цілком 

відмінних за своєю структурою. 

 

1.4. Сучасний стан мовної ситуації у Туніській Республіці 

1.4.1. Багатокомпонентне мовне середовище Тунісу. Перед тим як 

розпочати характеристику мовної ситуації у сучасному Тунісі, слід звернути 

увагу на демолінгвістичні дані (див. табл. 1.1), попередньо зауваживши, що 

Туніс з його 97 % арабомовного населення – найбільш однорідна в 
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лінгвістичному плані країна Магрибу (пор. Алжир – 72 % і Марокко – 60 %) 

[ 131; 132; 134].  

Таблиця 1.1 

Етнолінгвістичне представлення населення Тунісу станом на 2015 р. 

Етнічна група 
Загальна 

кількість 
Рідна мова 

Туніські араби 10 414 000 туніський діалект 

Лівійські араби 293 000 лівійський діалект 

Алжирські араби 268 000 алжирський діалект 

Бербери 102 500
10

 берберські ідіоми 

Бедуїни Араду 50 000 туніський діалект 

Бедуїни Джеріду 46 000 діалект алжирської Сахари (сахраві) 

Ліванські араби  23 000 
північні діалекти сиропалестинської групи 

діалектів 

Бедуїни Гафси 22 000 діалект алжирської Сахари (сахраві) 

Мальтійці 3 400 мальтійська 

Англійці 1 500 англійська  

Французи 1 200 французька 

Італійці  1 100 італійська  

Турки  1 100 турецька  

Туніські євреї 900 єврейсько-туніський діалект 

Інші  34 000  

 

З-поміж такого розмаїття складових лінгвістичної панорами Тунісу 

можна виокремити три основні: АЛМ (офіційна де-юре
11
), французька 

                                                 
10

 Сюди увійшли такі берберські субетноси: шауйа (шавійя), джербі, матмата, дувінна 

тамезрет, гадамес, тауджут (таужжут, таужут), зава [100, с. 572; 134].  
11

 Статус державної арабська мова повернула собі майже відразу після здобуття Тунісом 

незалежності, закріпивши його конституційно у 1959 р., і згідно зі ст. 1 чинної Конституції 

Туніської Республіки є єдиною офіційною мовою в країні [105, с. 51; 194].  
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(офіційна де-факто) та туніський діалект (рідна мова населення
12

). У свою чергу 

співфункціонування АЛМ і її розмовного варіанта (туніського діалекту) 

створюють ситуацію диглосії, а історично зумовлене контактування арабської і 

французької мов – білінгвізму. Ще більш ускладнює таку мовну ситуацію 

нечіткість функціональних меж між її компонентами, які можуть коливатися 

залежно від мовленнєвого жанру і регістру дискурсу [123; 129, с. 5, 9; 139, с. 57; 

140; 141 , с. 31; 148, с. 196–197]. 

АЛМ як мова передусім офіційної комунікації характеризується досить 

обмеженим колом носіїв, тому функцію універсального засобу повсякденного 

усного спілкування (формального чи неформального) переважної більшості 

тунісців виконує туніський діалект [123; 139, с. 56–57], що входить до 

магрибської (північноафриканської) групи територіальних варіантів АЛМ і 

представлений численними говорами, умовно об’єднаними у три групи: міські, 

сільські і бедуїнські. Усередненим його варіантом є койне міста Туніса, на яке 

ми і будемо орієнтуватися у нашому дослідженні [7, с. 30; 24, с. 42; 37, с. 9; 100, 

с. 575–576; 126, с. 563; 151, с. 32, 65–69].  

Питання співвідношення АЛМ / РАМ і досі лишається актуальним. 

Визнаючи перевагу живої арабської над її літературним варіантом у 

повсякденному використанні, з одного боку, з другого – не можна не помітити, 

що сучасний стан туніського діалекту з його некодифікованим статусом, 

спрощеною граматичною системою та великою кількістю запозичень, зокрема 

французьких, аж ніяк не відповідає вимогам “високої” мови. Разом із тим АЛМ, 

якій не приписують згаданих недоліків, виявляється зовсім не пристосованою 

до використання у повсякденній комунікації. 

Щодо культурного життя країни, то тут важко визначити пріоритетність 

однієї з цих двох форм арабської мови.  

Так, у сфері літератури домінантні позиції АЛМ забезпечують такі 

фактори, як стандартизованість і уніфікованість, що сприяють популяризації 

                                                 
12

 Цей факт підтверджують і результати проведеного нами анкетування: 100 % респондентів 

на запитання про рідну мову відповіли “туніський діалект”. 
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творчості туніських письменників у інших арабських країнах. Однак 

законсервованість літературного варіанта арабської мови стає справжньою 

перепоною на шляху останнього відбивати всі явища навколишньої дійсності. 

Саме тоді, коли відображення реальності потребує відсутньої у словнику АЛМ 

відповідної емоційно-експресивної лексики, на допомогу приходить розмовний 

варіант, який досить часто можна зустріти на сторінках літературних творів, 

зокрема у діалогах [75, с. 32; 98, с. 22; 139, с. 56–57]. 

Своєрідним реваншем для туніського діалекту став світ театру і кіно, де 

попри свій статус “низької” мови він виборює лідерство у АЛМ, залишивши 

останній хіба що сюжети на історичну тематику та за мотивами репертуару 

західноєвропейської класики [75, с. 32; 98, с. 22; 126, с. 563; 141, с. 38–39].  

Незважаючи на відсутність мовного колоніального режиму та процес 

арабізації, лінгвістичну панораму Тунісу продовжує представляти і французька 

мова [81, с. 269–270; 115, с. 222–223; 123], місце якої в житті країни, за оцінкою 

Регіонального інформаційного центру французької мови в арабському світі 

(OREMA), відповідає критеріям не іноземної, а другої мови (ранній початок 

вивчення, обов’язковість цього вивчення та кількісна наближеність годин 

вивчення цієї мови і офіційної) [109]. Вона широко використовується в 

адміністративній, торговельно-економічній, освітній, мас-медійній сферах, а 

також у сфері науки і техніки, міжнародних відносин, рекреації і туризму [99, с. 

53; 129, с. 2–3; 134; 139, с. 57; 141, с. 31; 149, с. 97].  

Згідно з класифікацією територіальних варіантів французької мови, 

запропонованою В. Т. Клоковим для визначення соціолінгвістичних типів 

історичного розвитку й сучасного функціонування французької мови у різних 

ареалах, об’єднаних поняттям франкофонії (лінгво-культурного та політичного 

співтовариства, що включає країни і народи, які послуговуються французькою 

мовою [135, с. 18]), вживання французької у Тунісі (як і в інших країнах 
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Магрибу, а також у Лівані, Камбоджі, В’єтнамі і Лаосі) відноситься до її 

адстратних варіантів
13

 [44, с. 7; 66, с. 12]. 

Паралельне функціонування арабської і французької мов, яке створило 

передумови для виникнення АФБ, часто інтерпретують як поєднання 

національної самобутності і традиції, що їх символізує арабська, та 

модернізованої сучасності і міжнародної інтеграції, уособлених французькою 

[105, c. 53; 127; 129, с. 4, 9; 149, с. 98–99].  

Безперешкодний розвиток двомовності у Тунісі багато в чому 

пояснюється зацікавленістю у ній як на рівні держави, так і суспільства. 

Поширення французької мови сприяє науково-технічному, економічному та 

культурному прогресу країни, а її знання створює для тунісців перспективи 

здобуття освіти за кордоном та виходу на світовий ринок праці [99, с. 53; 129, с. 

3]. 

Збереження АФБ на туніських теренах умотивоване також прогресивною 

орієнтацією його носіїв на моральні, етично-естетичні та культурні цінності 

Заходу, насаджені колонізаторами разом із французькою мовою як надійна 

протекція останньої (див. [105, с. 50–53]).  

Ще одним відбитком колоніального минулого Тунісу є арабсько-

французький сабір – допоміжний комунікативний засіб, що є результатом 

усвідомленого змішання мовних кодів. Цей своєрідний мікс арабської і 

французької мовних систем перебуває у процесі постійного еволюціонування та 

підкорення собі все нових сфер ужитку [30, с. 82; 98, с. 23; 100, с. 575; 123; 125, 

с. 102; 140; 150, с. 116].  

                                                 
13

 Поряд з адстратними В. Т. Клоков також виділяє: субстратні національні варіанти 

французької мови (Франція, Бельгія, Швейцарія, Канада) – рідні форми мовлення 

відповідних національних груп: французів, валлонів, франко-швейцарців і франко-канадців; 

суперстратні (окремі країни Африки південніше Сахари) – не будучи рідною мовою 

населення, французька займає привілейоване положення і виконує важливі комунікативні 

функції; особливі субстратні варіанти французької мови у контакті з креольськими 

(Центральна і Південна Америка, о-ви Індійського океану й Океанії, Луїзіана, о. Реюньон) – 

варіанти французької мови і франко-креольських мов, що виступають у ролі національних 

мов [44, с. 5–7; 66, с. 12]. 
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Своє право на побутування в країні виборює і англійська мова, яка, хоча й 

прагне зробити перерозподіл функцій французької, реальної загрози для 

останньої не становить. Найбільшим осередком її використання залишається 

сфера освіти, зокрема вища школа, де вона займає почесне місце мови 

інформаційних технологій [100, с. 576; 139, с. 57; 151, с. 51]. 

Щодо берберських ідіомів, то характерне для Тунісу гомогенне мовне 

середовище не дає підстав говорити про їх широку тут репрезентованість. Цей 

факт вирізняє Туніс з-поміж інших країн Магрибу, де зосереджений порівняно 

значний відсоток берберського етносу (в Марокко – близько 40 % населення, в 

Алжирі – 25–30 %, в Тунісі – 1–2 %
14

). Серед найбільш поширених у Тунісі 

берберських ідіомів фіксуються такі: шауйа (шавійя), нафусі (нефуса), сенед, 

гадамес [35, с. 12–13; 99, с. 53; 127; 129, с. 5; 130, с. 3; 134; 151, с. 17–20; 154, с. 

3].  

Функціональна обмеженість берберської складової мовного середовища 

Тунісу (вона не представлена ні у системі освіти, ні у ЗМІ, ні у сфері театру і 

кіно), а також вплив на неї арабської (особливо на лексичному рівні), 

зумовлений їхнім тривалим співіснуванням, пояснюють велику кількість як 

двомовних берберів, так і повністю арабізованих. Однак навіть лишаючись 

засобом спілкування тільки на побутовому рівні та попри законодавчо 

закріплений курс на зміцнення арабо-мусульманської ідентичності, 

берберський компонент допоки ще зберігає свою самобутність, а отже і шанс 

ревіталізації [23; 35, с. 13, 25; 116; 134; 151, с. 20, 31–32; 194, ст. 39]. 

Отже, гетерогенність і численність комунікативних засобів, якими 

послуговуються тунісці, не заважають встановити, що аксіальні позиції на 

туніській мовній арені займають соціально мотивована диглосія (літературний / 

розмовний варіанти арабської мови) та історично зумовлений білінгвізм 

(арабська / французька мови). 

                                                 
14

 За даними Всесвітнього конгресу амазигів, бербери складають 10 % населення Тунісу 

[134]. 
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1.4.2. Правовий статус і функціональний розподіл поширених у Тунісі 

мов. При визначенні особливостей співіснування мовних систем у межах однієї 

країни досить важливу роль відіграє аналіз їхньої функціональної значимості, 

за допомогою якого можна виявити ступінь домінування однієї мови над 

другою або другими у певній сфері її використання. З’ясувати співвідношення 

функцій досліджуваних мовних систем спробуємо, спираючись на чинні 

законодавчі й інші нормативно-правові акти Туніської Республіки (див. [53]), а 

також на результати проведеного анкетування (див. підрозділ 1.7).  

Мова релігії. Арабська як мова Корану (священної книги державної релігії 

Тунісу – ісламу) завжди була і залишається єдиною мовою, яка 

використовується у релігійному житті країни [141 , с. 32; 151, с. 66]. 

Мова законодавства. Відповідно до ст. 1 Закону № 64 від 5 липня 1993 р. 

«Про опублікування нормативно-правових актів у “Офіційній газеті Туніської 

Республіки” та набрання ними чинності» закони, декрети, укази, постанови 

публікуються в “Офіційній газеті Туніської Республіки” арабською мовою. При 

цьому вони можуть публікуватися й іншою мовою, але тільки з інформаційною 

метою [199]. Робочою мовою засідань Парламенту, як, до речі, й засідань Ради 

міністрів, може бути і АЛМ, і туніський діалект [134]. 

Мова адміністрації. Адміністративна сфера є однозначно двомовною.  

Ст. 5 Указу № 1692 від 8 серпня 1994 р. “Про друковані бланки 

адміністративних документів” при їх розробці передбачає у разі потреби 

використання поряд з арабською іноземних мов [191 ], тому більшість 

друкованої продукції службового та ужиткового користування (бланки, форми 

тощо) видається арабською і французькою мовами.  

Ст. 9 Постанови Міністра закордонних справ від 10 вересня 2001  р. “Про 

порядок проведення внутрішнього конкурсу на присвоєння рангу фінансового 

інспектора закордонних справ за результатами випробувань” обумовлює 

складання одного з трьох перших письмових випробувань (загалом їх чотири) 

арабською  мовою, а решти двох письмових і усного випробувань – арабською 

або французькою за вибором кандидата. Згідно зі ст. 8 цієї Постанови мову 
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вихідного тексту для перекладу, передбаченого четвертим письмовим 

випробуванням, визначає комісія, обираючи лише з двох можливих варіантів – 

арабської і французької [201 ].  

А от ст. 18 Указу № 1938 від 30 липня 2007 р. «Про внесення змін і 

доповнень до Указу № 78 від 14 січня 2004 р. “Про вступні конкурси на 

навчання у Національній школі адміністрації”» право вибору мови надає при 

складанні всіх вступних випробувань [192].  

До органів державної влади, для яких вживання арабської мови все ж є 

пріоритетним, належать: Міністерство юстиції, Міністерство освіти, 

Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, а також Адміністрація 

Президента, Палата Представників і Збройні сили. Тоді як урядові установи і 

підпорядковані їм організації, що відповідають за науково-технічний і 

економічний сектори управління, надають перевагу французькій мові [117, с. 

69; 129, с. 5; 134; 141 , с. 31].  

Варто зазначити, що поряд з АЛМ та французькою в адміністративній 

сфері, особливо в установах з надання публічних послуг, широко 

використовується і туніський діалект [134; 151, с. 66].  

Мова судочинства. На відміну від адміністративної, судова сфера 

послуговується лише арабською мовою, причому, як її розмовним варіантом 

(ведення судового засідання), так і літературним (винесення судового рішення). 

Французьку тут, як і інші іноземні мови, можна почути хіба що в залі суду у 

випадку, коли підсудний або свідок не володіє арабською і йому призначають 

перекладача [134; 202].  

Мова освіти. У Тунісі навчання повністю арабізоване лише в дошкільних 

освітніх закладах та у перші три роки початкової школи. Починаючи з третього 

року до обов’язкової навчальної програми включається вивчення французької 

як першої іноземної, тоді як викладання нею передбачено лише з другого циклу 

середньої освіти (тобто у ліцеї), оскільки ст. 9 Закону № 65 від 29 липня 1991 р. 

“Про систему освіти” закріплює за арабською статус єдино можливої мови 
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викладання на двох щаблях базової освіти [111, с. 7–9; 112, с. 35; 117, с. 62, 67; 

122, с. 76–77; 129, с. 6; 134; 139, с. 55; 141, с. 33; 147, с. 477; 200].  

Таким чином, якщо викладання точних наук (поряд із гуманітарними і 

суспільними) в початковій школі і колежі здійснюється арабською мовою, то у 

ліцеї французька бере справжній реванш, витісняючи арабську з царини науки і 

техніки [117, с. 67; 129 , с. 7; 141, с. 33; 157, с. 83–84].  

На відміну від системи шкільної освіти, де арабська все ж домінує над 

французькою, у сфері вищої освіти позиції обох мов урівнюються: перша 

“опікується” переважно суспільно-гуманітарним напрямом, а друга – науково-

технічним, продовжуючи вважатися ефективним засобом отримання доступу до 

новітніх наукових здобутків. Однак ця паритетність відносна, оскільки з точки 

зору наукової значимості і кар’єрної перспективи французька переважає [111 , с. 

10; 129 , с. 8; 141, с. 34–35; 150, с. 119–120]. 

Мова вивісок. Ситуація, яка склалася у Тунісі з публічними вивісками, 

яскраво демонструє пріоритетне ставлення країни до розвитку двомовності 

(див. рис. Б.1, Б.2 у Додатку Б) та підтримку концепції культурного 

плюралізму, адже чи не єдиними винятково арабомовними тут є лише вивіски з 

написом “Міністерство внутрішніх справ” і “Міністерство юстиції” [134]. 

І це не дивно, оскільки загалом національним законодавством Тунісу не 

передбачено жодних обмежень щодо мови вивісок, за винятком одного 

припису, закріпленого прийнятою ще 6 серпня 1957 р. Постановою 

муніципалітету міста Туніса про обов’язкову арабізацію вивісок громадських 

закладів із можливістю їх виконання двома мовами: “розмір арабських літер на 

двомовних вивісках має бути не меншим за розмір літер іноземної мови
15
” [124, 

с. 121–122; 134; 190].  

Однак сьогодні на вулицях столиці, окрім арабомовних і двомовних 

(арабсько-французьких), трапляються вивіски й оголошення, складені 

                                                 
15

 У 1999 р. була ще одна спроба зобов’язати виконувати двомовні вивіски так, щоб 

арабомовний текст на них займав удвічі більше місця, ніж іншомовний [111, с. 9; 129 , с. 6; 

141, с. 32].  
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винятково французькою мовою. У першу чергу це стосується комерційної 

реклами (див. рис. Б.3 у Додатку Б) [129, с. 6; 141, с. 32].  

Варто згадати й розпочату у 1995 р. кампанію з арабізації табличок із 

назвами вулиць, “досягнення” якої зводяться до того, що, як і раніше, 

топонімічні назви в Тунісі можна прочитати двома мовами (див. рис. Б.4 у 

Додатку Б) [129, с. 6; 141, с. 32]. 

Мова преси і літератури. Інформаційний та літературний простори 

незалежного Тунісу не є гомогенними.  

Друковані ЗМІ представлені періодичними виданнями переважно 

арабомовними (щоденні “As-Ṣabāḥ”, “Aṣ-Ṣaḥāfah”, “Aš-Šurūq”, “Aṣ-Ṣarīḥ”, 

щотижневі “Al-Aḫbār”, “Ṣabāḥ al-ḫayr”, “Aḫbār al-ǧumhūriyyah”), 

франкомовними (щоденні “La Presse de Tunisie”, “Le Temps”, “Le Quotidien”, 

щотижневик “Tunis Hebdo”) і двомовними (щоденна газета “Al-Ḫabīr / 

L’Expert”, щотижневик “Ḥaqāʾiq / Réalités”). Значно менш численною є 

періодика англомовна, іспаномовна, італомовна, німецькомовна [129, с. 9; 134; 

139, с. 56; 141, с. 37]. 

Серед франкомовної преси попитом користуються наукові журнали. 

Загальноінформаційні видання та ті, що спеціалізуються на гуманітарних 

науках, зазвичай виходять обома мовами (арабською і французькою) [129, с. 9; 

141, с. 37]. 

На літературній ниві спостерігається, хоча й незначна, але все ж перевага 

арабомовних публікацій, серед яких дещо більший успіх мають збірки 

поетичних творів, аніж новелістичних чи навіть видань п’єс і романів. 

Франкомовна література Тунісу, що представлена творчістю як арабомовних, 

так і неарабомовних письменників, також має свою читацьку аудиторію [129, с. 

9; 141, с. 37–38]. 

Мова радіо і телебачення. Неоднорідний контент радіо- і телеефіру 

моделює сучасний стан туніського мовного середовища. Трансляція програм на 

місцевих телеканалах і радіостанціях здійснюється переважно АЛМ і туніським 

діалектом, за винятком Міжнародного радіо Тунісу (Radio Tunisie Chaîne 
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Internationale – RTCI), на хвилях якого можна почути французьку, англійську, 

німецьку, італійську та іспанську мови. Супутникові антени долучають тунісців 

до загальноарабського і міжнародного інформаційного простору, здебільшого 

франко- і англомовного [129, с. 9; 134; 139, с. 56; 141, с. 39–40; 151, с. 67]. 

Мова зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародних відносин. У сфері 

торговельно-економічного та міжнародного співробітництва беззаперечним 

лідером є французька мова, яку часто називають “інструментом зовнішніх 

економічних і політичних зв’язків Тунісу”. Таку прерогативу пояснює 

зацікавленість Тунісу в розвитку відносин стратегічного партнерства з країнами 

ЄС, зокрема Францією, на яку припадає найбільша частка туніського експорту 

[141, с. 40; 149  , с. 97–99; 156]. Щодо арабської мови, то вона широко 

використовується у міжарабських і рідше – міжнародних контактах [30, с. 82]. 

Результати вивчення нормативно-правової бази з мовного питання та 

аналізу відповідних соціолінгвістичних досліджень підтверджуються даними 

опрацьованих нами анкет, які у свою чергу більш детально розкривають 

функціональне навантаження складових мовної ситуації Тунісу (див. табл. 

1.2
16

).  

Таблиця 1.2 

Функціональна характеристика поширених у Тунісі мов 

Сфера використання 

Мовні системи 

АЛМ РАМ 

арабсько-

французький 

сабір 

фр. 

мова 

англ. 

мова 

Релігійна ++ ++ +   

Законодавча ++   +  

Адміністративна: 

- усне мовлення 

- письмове мовлення 

 

+ +++ ++ +  

+++ + + ++++ ++ 

                                                 
16

 Ця таблиця відображає рейтинг мовних систем в окремо взятій комунікативній сфері. 
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Судова ++ ++ + +  

Освітня +++ + + +++ ++ 

Науково-технічна + + +++ ++++ ++ 

Друковані ЗМІ ++++ +++ ++ +++++ + 

Література  ++++ ++ + +++++ +++ 

Радіо ++ ++++ +++ +++ + 

Телебачення + ++++ +++ ++++ ++ 

Театр ++ ++++ +++ +++ + 

Міжарабські контакти +++ ++ + + + 

Міжнародні контакти + ++ + +++ +++ 

Міжособистісна комунікація: 

- побутова 

- ділова 

 

+ +++++ ++++ +++ ++ 

+ ++++ +++ ++  

 

На підставі вищезазначеного можна констатувати факт нерівномірного 

розподілу функцій основних компонентів мовної ситуації, що склалася у 

сучасному Тунісі: арабська і французька ділять між собою адміністративну, 

освітню, мас-медійну і культурну сфери; при цьому французька займає 

монопольні позиції у галузі науки і техніки та превалює у сфері торговельно-

економічного й міжнародного співробітництва; натомість арабська зберігає за 

собою статус беззаперечного лідера як мова законодавства і судочинства та має 

прерогативне значення у релігійному житті країни.  

1.4.3. Мовна політика Тунісу. “Інтерес до різних аспектів білінгвізму, а 

також до проблем мультилінгвізму не слабшає у зв’язку зі значним зростанням 

ролі мовної політики у сучасному суспільстві. Практично немає жодної країни 

світу, де б не виникали різноманітні спірні питання як наслідок мовних 

контактів та особливої мовної ситуації” [18, с. 70]. Переконатися в цьому 

можна на прикладі мовно-політичного курсу Туніської Республіки (див. [54]). 
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Загальні тенденції. Якщо обирати між двома основними напрямами 

розвитку мовної політики – пріоритетним ставленням до одномовності і 

лібералізацією співфункціонування декількох мов, Тунісу ближчий другий.  

Попри те, що колоніальна залежність давно вже в минулому, а 

найвищий показник етнічної однорідності в регіоні виступає запорукою 

перспективності мовної гомогенізації, країна не поспішає позбуватися 

статусу двомовної і сходити зі шляху лінгвістичного плюралізму.  

На підтвердження процитуємо витяг зі ст. 39 Основного Закону 

Туніської Республіки, присвяченої питанню освіти: “Держава також дбає про 

зміцнення арабо-мусульманської ідентичності й утвердження національної 

приналежності серед молоді, сприяє ствердженню, підтримці арабської мови, 

всезагальному поширенню її вживання, як і відкритості іншим мовам і 

культурам, та поширенню правової культури особи” [194]. 

Практичну реалізацію тієї частини цього витягу, яка стосується 

мовного питання, розкриває ст. 1 Закону № 65 від 29 липня 1991 р. “Про 

систему освіти”, постулюючи, що система освіти покликана забезпечити 

оволодіння арабською мовою як національною настільки, щоб уможливити її 

використання у різних галузях знань, а іноземними – на тому рівні, який би 

дав змогу одержати безпосередній доступ до світової науково-технічної і 

культурологічної думки, а також долучитися до розвитку останньої з метою 

сприяння збагаченню власної культури та її взаємодії із загальнолюдською 

[111, с. 8; 200].  

Вищезазначене доповнює ст. 2 Закону № 19 від 25 лютого 2008 р. “Про 

вищу освіту”, яка одним з основних завдань системи вищої освіти і науково-

дослідної роботи визначає “сприяння використанню арабської мови і 

опануванню іноземних мов для взаємодії з всесвітнім прогресом та 

розвитком інтелектуального обміну” [198]. 

Фактично це завдання починає виконуватися ще у середній школі, де 

до французької додається англійська як друга обов’язкова іноземна мова, а 

німецька, італійська, іспанська, китайська і російська мови вивчаються 
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факультативно з другого року другого циклу (тобто вже у ліцеї) [117, с. 62; 

129, с. 7; 134; 139, с. 54–55; 141 , с. 33–34]. На думку авторів статті 

“Pluringuisme et diglossie en Tunisie”, відкритість щодо кожної з іноземних 

мов третього ступеня важливості має свої мотиви: історична і географічна 

близькість для італійської і іспанської, культурний фактор для німецької та 

економічний – для китайської і російської [139, с. 57]. 

Однак така зацікавленість у вихованні поліглотної молоді контрастує з 

ігноруванням питання розвитку мов етнічних меншин, зокрема берберів як 

корінного населення. Відсутність жодної згадки про мову останніх у тексті 

Конституції, її невключення до освітньої програми і непредставленість у 

ЗМІ, а також незафіксованість жодної асоціації чи організації з її підтримки і 

захисту дає підстави іноземним спостерігачам говорити про лінгвістичну 

асиміляцію берберів, а часом і про мовний геноцид [134; 139, с. 56].  

Натомість Туніс досить активно підтримує курс на франконізацію, 

відкрито виступаючи за збереження білінгвізму. Цим можна пояснити 

зрівноваженість годин викладання арабської і французької мов у школі (з 58 

% відведеного на вивчення мов навчального часу арабській належать 30 %, 

французькій – 28 % [134]) та поширеність як приватних освітніх закладів 

системи дошкільної, базової і середньої освіти, де французьку разом з 

англійською починають викладати з першого року навчання, так і 

французьких шкіл із відповідно повністю франкомовною навчальною 

програмою [111, с. 9, 12; 134]. 

Заради справедливості зазначимо, що приватна освіта, про успішність 

інтеграції якої свідчить хоча б факт присвячення їй цілого розділу 

вищезгаданого Закону № 65 від 29 липня 1991 р. “Про систему освіти” [200], 

у порівнянні з державною забезпечує кращі результати в опануванні 

французької мови, що є однією з основних причин прихильності до неї 

тунісців, серед яких переважають представники заможних та привілейованих 

верств населення, однак не гарантує вищий загальний рівень знань, що у 
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свою чергу пояснює більший попит на приватні початкові школи порівняно з 

приватними колежами і ліцеями [111, с. 9, 11]. 

Що стосується учнів французьких початкових шкіл, то вони зазвичай 

не змінюють обраного ними напряму освіти, продовжуючи навчання у 

французьких середніх школах Тунісу і завершуючи його у ВНЗ Франції [111, 

с. 12]. 

Така експліцитна толерантність до іноземних мов однак не зачіпає 

інтересів арабської, якій на державному рівні, окрім звань “Національна” і 

“Сакральна” та статусу “офіційна” і “висока”, відводиться консолідаційна 

функція, а також роль мови-носія культурного і ментального надбання 

арабського світу. Це підтверджують показники завантаженості розглянутих 

вище типів загальноосвітніх навчальних закладів: у 2010 р. до державних 

початкових шкіл було зараховано 1 006 488 дітей, до приватних – 18 556 

дітей, до французьких – близько 5 600 дітей [111, с. 15, 36; 127; 139, с. 54, 

56–57].  

Таким чином, побоювання щодо вибору представленого курсу мовної 

політики, який начебто може негативно вплинути на становище арабської 

мови, не має підстав, оскільки французька, хоча й міцно закріпила за собою 

позиції мови новітніх наукових досягнень, світової культури і широких 

міжнародних зв’язків, все ж інтегрується в туніське мовне середовище без 

будь-яких натяків на зміну етнічної та культурної сторін життя тунісців.  

Проблема арабізації. Паралельно з курсом на білінгвізм мовну політику 

Тунісу складають і арабізаційні процеси. Антагонізм цих двох векторів 

актуалізувався одразу після повернення країні незалежності у 1956 р. і з тих 

пір не припиняє впливати на мовне планування, лише періодично змінюючи 

ступінь інтенсивності. 

У перші самостійні роки необхідність арабізації була поза сумнівом. 

Здавалося неминучим повне витіснення мови колонізаторів і повернення 

арабській відібраних регалій. Так, 1958 р. ознаменувався першою хвилею 

арабізації, яка передусім торкнулася адміністративної сфери, зокрема органів 
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внутрішніх справ і юстиції, та освітньої. Останню вона мала на меті 

ренаціоналізувати, поступово зміцнюючи позиції арабської. Збереження 

двомовності мало бути лише перехідним етапом від арабізації перших двох 

років навчання до арабізації всієї системи освіти [20, с. 100, 126; 42, с. 51–52; 

115, с. 220–221, 223; 129, с. 2; 134].  

Однак об’єктивна реальність суперечила націоналістичним 

устремлінням туніських керівних кіл. Невпинний розвиток науки, 

збільшення культурних контактів із Заходом, широкий вплив французької 

мови на всі сфери суспільного життя Тунісу загалом та відсутність 

арабомовних педагогічних кадрів і навчальних матеріалів зокрема спонукали 

керівництво держави припинити розгортання глобальної арабізації і 

переорієнтувати мовну політику на двомовність [20, с. 126–128; 129, с. 3; 

155, с. 43].  

Красномовним кроком на шляху розбудови уніфікованої моделі 

двомовної освіти стало збереження приватних шкіл і навчальних закладів 

при французькій культурній місії разом із закриттям у 1958 р. ісламського 

Університету Аз-Зейтуна, якому передувала секуляризація коранічних шкіл 

[20, с. 97–98; 129, с. 3]. 

Оминувши націоналізацію, французькі культурно-освітні установи, 

хоча й охоплювали порівняно незначну кількість туніських учнів
17

, часто 

ставали альма-матер для дітей туніської еліти, тобто тих, хто в перспективі 

мав зайняти відповідальні пости у державному й адміністративно-

управлінському апараті країни. Як не дивно, але багато хто з ревних 

прихильників арабізації віддавали своїх нащадків на навчання саме в такі 

заклади [46, с. 91–92; 155, с. 44]. 

Концепція співфункціонування арабської і французької мов була чітко 

сформульована у промові першого президента Туніської Республіки Хабіба 

                                                 
17

 У 1976 р. загальна кількість учнів у державних школах складала 1 105 000 осіб (97 % усіх 

сколяризованих дітей), тоді як у приватних і французьких загальноосвітніх навчальних 

закладах цей показник у 1974 р. становив відповідно 25 000 осіб (2 % усіх сколяризованих 

дітей) і 7 800 осіб (1 % усіх сколяризованих дітей) [20, с. 98, 116; 46, с. 91]. 
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Бургіби, виголошеній 24 листопада 1965 р. в Дакарському університеті, і 

черговий раз обґрунтована ним у травні 1968 р. на прес-конференції в 

Монреалі, де він заявив: “Французька – це мова, яку ми обрали майже нарівні 

з нашою рідною мовою як мову культури, праці і спілкування [...]. Ми не 

вбачаємо у ній стороннє явище, до якого треба було б пристосовуватися [...]. 

Ми сприймаємо її [...] як невіддільну частину нашої сьогочасної культури”, – 

та 10 жовтня того ж року під час виступу перед освітянами у Бізерті, коли він 

запевнив, що “використання французької мови не підриває ані наш 

суверенітет, ані нашу відданість арабській мові, проте відкриває нам 

сучасний світ. Обравши французьку мовою міжнаціонального спілкування, 

ми отримуємо змогу краще інтегруватися у сучасні цивілізаційні процеси і 

швидше надолужити наше відставання” [20, с. 127; 46, с. 34; 129, с. 4; 134]. 

Попри орієнтацію керівництва держави на двомовність, серед 

політичних діячів, представників наукових і культурних кіл Тунісу було 

багато прибічників арабізаційної кампанії, яких дивувало те, що “доводиться 

захищати політику арабізації в такій арабській країні, як Туніс, де арабська є 

мовою народною, офіційною, проголошеною конституцією” [20, с. 129].  

Такий дуалізм поглядів корелює з різнотипністю освіти, отриманої 

туніською елітою: послідовники концепції бікультуризму – переважно 

випускники двомовних навчальних закладів, зокрема Колежу Садикі, борці 

за одномовність – колишні студенти Університету Аз-Зейтуна. 

Друга відчутна хвиля арабізації припала на 1970–1980 рр., охопивши 

переважно освітню, адміністративну і військову сфери. Однак і тоді влада не 

виказувала наміру арабізовувати всі щаблі туніської освіти, як і всі 

комунікативні сфери, лишаючи французькій відповідно домінантні позиції в 

університетській освіті та статус мови науки і техніки [20, с. 129–130; 42, с. 

52; 115, с. 223; 129, с. 2; 134]. 

Мовна політика держави багато в чому залежить від особистих 

поглядів її очільників. Якщо за президентства Хабіба Бургіби, для якого 

французька була синонімом прогресивності, АФБ став стратегічним 
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пріоритетом державної політики, то правління його наступника, генерала 

Зіна аль-Абідіна бен Алі, який сприяв посиленню арабізації, позначилося 

послабленням позицій французької мови. Виданий за каденції останнього 

Циркуляр № 45 від 29 жовтня 1999 р., надаючи арабській мові значення 

складової цивілізаційної приналежності, символу національного суверенітету 

та однієї з твердинь Конституції, передбачав монополізацію нею 

адміністративної сфери із забороною використання іноземної мови в органах 

виконавчої влади (за винятком можливості листування з іноземцями їхньою 

мовою і додавання до справ перекладів офіційних документів), а також із 

арабізацією програмного забезпечення та бланків адміністративних 

документів (у разі потреби при складанні бланків поряд з арабською можуть 

використовуватися іноземні мови) [115, с. 223; 134; 203]. 

“Протягом останнього десятиліття політика арабізації стабілізувалася”  

[134]. На думку T. Бакуша, вона продовжує “прогресувати, незважаючи на 

відсутність будь-якого планування”, і від результатів її реалізації у сфері 

освіти, зокрема вищої, ймовірно і буде залежати майбутнє арабсько-

французької двомовності [100, с. 576].  

 

1.5. Туніська модель білінгвізму і соціолінгвістична ситуація у 

франкомовних країнах Магрибу: зіставний аспект 

Починаючи з ХІХ ст., арабська мова в країнах Північної Африки 

втрачає свої монопольні позиції внаслідок мовної політики держав-

метрополій, які, прагнучи максимально зменшити роль і соціальний престиж 

арабської, нав’язували своїм колоніям західноєвропейські мови [81, с. 268–

269]. І хоча імперіалістична епоха вже давно відійшла у минуле, повністю 

повернути втрачену прерогативу арабській так і не вдається. Переконатися в 

цьому можна, проаналізувавши сучасний стан мовної ситуації в країнах 

Магрибу (див. табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3
18

 

Мовна ситуація в країнах Магрибу 

 Туніс Алжир Марокко Мавританія 

Період колоніальної 

залежності від 

Франції 

1881–1956 

(75 років) 

1830–1962 

(132 роки) 

1912–1956 

(44 роки) 

1920–1960 

(40 років) 

Форма залежності протекторат колонія протекторат колонія 

Офіційні мови арабська 
арабська, 

берберська 

арабська, 

берберська 
арабська 

Арабомовне 

населення 
97 % 72 % 60 % понад 80 % 

Берберомовне 

населення 
1–2 % 27,4 % 40 % менше 1 % 

Франкомовне 

населення 
30 % 50 % 33 % 20 % 

 

Алжир. Сучасну мовну ситуацію в країні, з якої і почалася французька 

колоніальна експансія в Північній Африці, складають: АЛМ, РАМ, французька 

і численні берберські ідіоми (кабільський, шауйа (шавійя), шенва, мзабський, 

туггурт, таріфітський (ріфський) тощо). Перша і остання складові ділять між 

собою статус національної, офіційної мови (щоправда, стосовно до 

берберського компонента це більше формальність, аніж вияв справжньої 

готовності до розвитку офіційної двомовності), друга і остання – статус рідної 

мови. Алжирський діалект виконує роль націєтворчого чинника, 

універсального засобу повсякденного спілкування та є мовою народної 

творчості. Серед бедуїнських діалектів найбільшу кількість носіїв має хассанія 

[30, с. 77; 35, с. 11; 44, с. 62–63; 101, с. 154–155; 131; 195].  

                                                 
18

 Інформаційним підґрунтям представленої таблиці стали [127; 131; 132; 133; 134; 154, с. 1–

3]. 
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Французька мова широко представлена в освітній, науково-технічній і 

торговельно-економічній сферах, в періодиці, теле- і радіомовленні, художній 

літературі, мережі Інтернет тощо [97, с. 166–168; 120, с. 12–16; 153, с. 21–22]. 

Той факт, що колишньою колоніальною мовою послуговується як арабо-, так і 

берберомовне населення, В. М. Дєбов пояснює: демократизацією національної 

системи освіти, яка функціонувала винятково французькою мовою, бурхливим 

процесом урбанізації, що значно підвищив рівень колективного білінгвізму, та 

географічним положенням країни, а саме її безпосередньою близькістю до 

Франції, де проживає значна кількість алжирців [30, с. 77–78], а В. Т. Клоков – 

глибокою інтеграцією французької мови в освітню сферу, вбачанням у ній 

“високо престижного інструменту, володіння яким значно сприяє досягненню 

професійних і соціальних переваг” [44, с. 65]. 

Англомовними можуть себе назвати лише 2,2 % алжирців. Сама ж 

англійська на сучасному етапі своєї інтеграції в алжирське мовне середовище 

представлена переважно у сфері освіти [120, с. 12–13; 131]. 

Марокко. Порівняно з Алжиром мовна ситуація в Марокко 

характеризується більш складною комплектацією: окрім арабо-, берберо- і 

франкомовного компонентів, наявний ще й іспаномовний як відгомін 

Реконкісти і колоніальної залежності від Іспанії північного регіону країни [30, 

с. 78; 108, с. 34; 130; 132; 151, с. 49; 154, с. 1].  

Статус офіційної забезпечує АЛМ міцні позиції в адміністративній, 

судовій, освітній, мас-медійній, літературній сферах, тоді як у сфері 

неофіційного, зокрема побутового спілкування, її замінює марокканський 

діалект – рідна мова більшості населення, носій арабомовного фольклору. Крім 

повсякденної комунікації (чи то у родинному колі, чи на виробництві), 

марокканський діалект обслуговує міжетнічні контакти берберомовного 

населення. Його також можна почути у радіо- та телеефірі, з театральної сцени і 

парламентської трибуни, у шкільних коридорах та урядових кулуарах. 

Соціально девалорізована РАМ – найбільш поширений комунікативний засіб на 
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теренах незалежного Марокко [30, с. 79; 107, с. 47–49; 113, с. 25; 132; 137; 160, 

с. 175, 177].  

Менше 1 % населення країни послуговуються хассанією – одним із 

розмовних варіантів арабської мови. Це переважно мешканці південних 

регіонів [119]. 

Берберські діалекти (ташельхіт, тамазігт, таріфіт та ін.), попри те, що ст. 5 

Конституції Королівства Марокко наділяє їх офіційним статусом, а створений у 

2001 р. Королівський інститут берберської культури (IRCAM) уповноважений 

вживати всі необхідні заходи з їх збереження, захисту і поширення, 

використовуються переважно в усній формі для внутрішньосімейного і 

племінного спілкування, їх впровадження у систему освіти відбувається досить 

повільно і не широкомасштабно. Самі ж бербери під впливом арабомовного 

оточення все частіше стають бі- або трилінгвами [30, с. 79; 107, с. 49–50; 108, с. 

36; 113, с. 25–26; 116; 132; 196; 197].  

Роль офіційної де-факто відіграє французька мова, глибоко і всеосяжно 

вкорінившись у марокканське мовне середовище. Це єдина мовна система в 

Марокко, яка реалізується у всіх чотирьох видах зовнішнього мовлення: 

говорінні, аудіюванні, письмі, читанні. Її вплив поширюється на діяльність 

освітню, наукову, комерційну, літературну, туристичну, а також на ЗМІ, 

розвиток міжнародної співпраці і навіть на міжособистісну комунікацію. Цьому 

сприяє зовнішня політика незалежного Марокко, спрямована на підтримку 

тісних зв’язків із країнами ЄС, особливо з Францією [96, с. 77; 108, с. 35–36; 

113, с. 26–33; 130; 132; 160, с. 177]. “Влада розглядає французьку мову як 

інструмент, що дає змогу (нарівні з англійською) використовувати досвід 

зовнішнього світу” [30, с. 80]. 

Іспанська мова сьогодні не витримує конкуренції з арабською і 

французькою. Її слабкі позиції загалом підтримують: 10 % іспаномовних 

марокканців, присутність іспанських ЗМІ, фактор територіальної близькості до 

Іспанії, іспанські туристи та підприємці, а також її опановувачі за освітньою 

програмою [108, с. 35; 119; 132; 151, с. 49, 70–73].  
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Відсутність впливової репрезентації англійської компенсується 

усвідомленням її значимості як міжнародної мови, носія новітніх знань і 

досягнень, а отже і перспективою опинитися в авангарді марокканської мовної 

палітри. Вона поступово проникає у традиційно франкомовні (з точки зору 

впливу іноземних мов) сектори суспільного життя, серед яких освіта, наука та 

ЗМІ [96, с. 78; 108, с. 35–36; 132]. 

Мавританія. У найменш населеній (хоча і не найменшій за площею) 

країні Магрибу, Мавританії, яка розташована на межі Північної і Тропічної 

Африки, нараховують чотири основні мовні спільноти. Це мавританські 

араби
19

, що становлять переважну більшість населення (понад 80 %) та є 

носіями арабського діалекту хассанія, і набагато менш численні негроїдні 

народи (менше 20 %): пулар, сонінке, волоф, бамбара та ін., – які 

послуговуються однойменними мовами, що належать до нігеро-конголезької 

сім’ї. Історично визначеним осередком усіх мовних меншин, у тому числі й 

носіїв берберських діалектів тамашек і зенага, є крайній південь країни, тоді як 

решта території, зокрема північ, – ареал поширення хассанії [30, с. 80; 133; 143, 

с. 329–333; 144, с. 43–44; 154, с. 1]. 

Ст. 6 Конституції Ісламської Республіки Мавританія національними 

мовами проголошує арабську, пулар, сонінке, волоф, тоді як статус офіційної 

закріплюється тільки за арабською [193].  

АЛМ головно є мовою освіти, літератури, ЗМІ, адміністративних і 

судових документів, офіційних заходів і перемовин. До реалізації неофіційних 

контактів (як мавританських арабів і берберів, так і афро-мавританців) широко 

залучається діалект хассанія, відносна гомогенність якого дає змогу його 

носіям із різних країн порозумітися між собою [30, с. 81; 36, с. 11; 133; 143, с. 

334, 336–337; 144, с. 46, 54].  

“З моменту здобуття незалежності французька мова […] продовжує 

залишатися невіддільним компонентом мавританського лінгвістичного 

                                                 
19

 З 1978 р. за ініціативою влади на позначення маврів, замість “арабо-бербери”, прийнято 

використовувати етнонім “араби” [133].  



70 

пейзажу” [30, с. 81], хоча її правовий статус все ж зазнавав змін. Так, 

французька була єдиною офіційною мовою в країні до 1968 р., тобто до 

політично мотивованого введення офіційної двомовності (арабсько-

французької), однак з 1991 р. визнається офіційною лише де-факто [30, с. 80; 

133]. 

Конкуруючи з арабською в адміністративній, освітній, мас-медійній, 

літературній сферах, французька виборює привілейовані позиції у сфері 

економіки і торгівлі, науки і техніки, міжнародних і міжафриканських зв’язків 

Мавританії. Прихильність до неї негроїдних народів інспірується їхнім 

сприйняттям її як інструменту опору асиміляційній загрозі, яку вони вбачають 

в арабській мові [30, с. 81; 133; 144, с. 47, 53–54]. 

Туніс. Про мовну ситуацію у найменшій країні Північної Африки, Тунісі, 

мова йшла у підрозділі 1.4. Тому, не вдаючись до повторного викладу фактажу, 

одразу візьмемося за її зіставлення з розглянутими вище мовними ситуаціями. 

Сучасний етап розвитку мовних середовищ країн Магрибу 

характеризується спільними рисами, серед яких В. М. Дєбов, визначаючи 

мовну ситуацію у регіоні як полікомпонентну з контактним 

співфункціонуванням її складових, називає: функціональну незбалансованість 

мовних систем, офіційний статус АЛМ, диглосію АЛМ / РАМ, прогресування 

АФБ, позитивну динаміку поширення французької мови та її визнання 

офіційною де-факто [30, с. 82]. 

Цей перелік можна розширити, деталізувавши кожну із зазначених рис: 

 неоднорідність і своєрідність мовної ситуації північноафриканських 

країн спричинені як етнічними, так і історико-політичними факторами; 

 нерідна АЛМ обслуговує здебільшого офіційний регістр, рідна РАМ – 

неофіційний, а автохтонні мови – лише побутовий; 

 роль універсального засобу повсякденного спілкування забезпечує 

магрибським діалектам арабської мови постійне еволюціонування і розширення 

сфери впливу; 



71 

 соціально-політична виправданість АФБ сприяє його подальшому 

укоріненню вже на незалежному магрибському ґрунті; 

 попри офіційно задекларовану політику арабізації французька мова 

продовжує активно використовуватися як на внутрішньодержавному рівні, так і 

в міжнародній діяльності країн Магрибу, зберігаючи привілейовані позиції 

першої іноземної мови. 

До відмінностей можна віднести:  

 кількісну характеристику арабомовного населення, яка виводить у 

лідери Туніс; 

 ступінь поширеності французької мови, першість Алжиру за яким 

знаходить пояснення у тривалості і формі колоніальної залежності від Франції 

(див. табл. 1.3); 

 правовий статус берберського компонента, а саме офіційне його 

визнання лише у двох з чотирьох країн – Алжирі і Марокко, зумовлений 

ступенем представлення його носіїв у етнічному складі цих країн (див. табл. 

1.3); 

 додаткові складові гетерогенної мовної ситуації (іспанська мова у 

Марокко і нігеро-конголезькі мови у Мавританії). 

Таким чином, неважко помітити, що територіальне сусідство і спільне 

колоніальне минуле пояснюють збіги в характеристиках мовних середовищ 

країн Магрибу. Однак неоднорідність кожного з цих середовищ має свої 

індивідуальні особливості, з’ясування яких нам допомогло виявити специфіку 

мовної ситуації в Тунісі. 

 

1.6. Загальна проблематика теорії запозичення  

Аксіоматичне твердження А. Мартіне про те, що “взаємовплив мов – 

один із наймогутніших стимулів мовних змін” [59, с. 83], не потребує 

доведення, як і той факт, що одним із найпоширеніших наслідків мовної 

взаємодії є запозичення.  
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У теорії мовних контактів термін “запозичення” має неоднозначне 

трактування. Згідно з В. Ю. Розенцвейгом, він як дублет термінів “змішування 

мов” і “взаємний вплив мов” поширюється на явища мовного контактування, 

виходячи за межі словника і в цілому розкриваючи відношення мови-джерела 

та мови-реципієнта [78, с. 6]. Л. В. Щерба вбачає у запозиченні і змішуванні 

мов два абсолютно різні процеси, розглядаючи запозичення як лише одну з 

категорій фактів змішування мов [93, с. 72]. Е. Хауген запозичення інтерпретує, 

з одного боку, як інновації, зумовлені інтерферентними процесами, а з другого 

– як “спробу мовця відтворити в одній мові навички, які він засвоїв як носій 

другої мови” [89, с. 345; 90, с. 77].  

Більш узагальнене визначення зустрічаємо у лінгвістичних словниках, де 

запозичення трактується і як процес входження елемента однієї мови до другої, 

і як результат цього процесу, тобто як сама мовна одиниця, що перейшла з 

однієї мови в другу [31, с. 158; 169, с. 77; 170, с. 46]. 

Попри розбіжності у дефініціях науковці виявляють одностайність у 

тому, що термін “запозичення” поширюється на всі мовні одиниці, адже 

“незапозичуваних засобів у мовах немає” [82, с. 281]. При цьому 

диференційованою лишається частотність запозичення іншомовних елементів. 

Найбільш схильними до поглинання є слова, за низхідною градацією їм 

поступаються афікси і фонеми. Щодо синтаксичних запозичень, то вони більш 

поширені, аніж фонетичні і морфологічні [43, с. 291; 82, с. 281; 89, с. 372; 121, 

с. 35; 169, с. 77–78]. 

Така закономірність випливає зі структурних особливостей мови. 

Зокрема, найменший опір зовнішнім впливам на рівні лексики пояснюється 

слабкою системністю останньої, численністю й неоднорідністю її одиниць, тоді 

як порівняно більшу стійкість і стабільність фонологічній та морфологічній 

системам забезпечують високий рівень системної організації та обмежена 

кількість складових елементів. На відміну від морфології, синтаксис 

характеризується достатньо високим ступенем проникності, зумовленим більш 

слабкими системними зв’язками, але однаково поступається лексиці у 
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відкритості через той самий системний фактор [19; 41, с. 236–247; 43, с. 292; 62, 

с. 388–389; 63, с. 391; 64, с. 375; 82, с. 282; 89, с. 372–373].  

Рівнева структура мови визначає і сам характер запозичення різних 

мовних одиниць. Якщо лексичні, семантичні, синтаксичні та стилістичні 

елементи переходять до мови-реципієнта самостійно, то фонетичні, 

фонологічні і морфологічні – лише у складі цілих словникових одиниць, через 

що перші називають первинними, а другі – вторинними елементами [26, с. 115; 

64, с. 380; 82, с. 282; 89, с. 372–373]. 

Таким чином, саме лексичні запозичення, або, як їх ще називають, 

матеріальні, тобто такі, що повністю (план вираження і план змісту) переходять 

до мови-реципієнта, вважаються найчастотнішими іншомовними елементами. 

Це підтверджують і такі лінгвістичні постулати, як “через легкість поширення 

лексичних одиниць (у порівнянні з фонологічними й граматичними правилами) 

для запозичення слів достатньо мінімального контакту між мовами”                 

У. Вайнрайха [13, с. 42], “[запозичення слів] можуть виникнути в результаті 

найслабшого мовного контакту (навіть лише індивідуального)” Б. Гавранека 

[21, с. 100–101] та “лексичні запозичення спостерігаються всюди, де мають 

місце мовні контакти” С. В. Семчинського [82, с. 283]. На них і зосередимо 

нашу увагу. 

Як справедливо зауважує О. І. Чередниченко, “рухливість словникового 

складу, його відкритість екстралінгвістичним впливам, зумовлені порівняно 

більшою гнучкістю системних відношень на цьому мовному рівні, дають йому 

змогу щоразу легко адаптуватися до нових умов функціонування мови й досить 

точно відбивати мінливу дійсність” [91, с. 100]. 

Така чутливість лексики до суспільних зрушень пояснює “неповторний 

для кожної мови власний набір запозичень”, що у свою чергу відбиває 

“унікальний історичний досвід народу-носія мови” [87, с. 280]. 

Засвоєнню іншомовних слів сприяють безліч як зовнішніх (позамовних, 

або екстралінгвістичних) факторів, зокрема історичних, політичних, 

економічних, культурних, соціальних, етнічних, конфесійних, психологічних, 
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наукових тощо, так і внутрішніх (мовних, або інтралінгвістичних), серед яких: 

потреба у вираженні нових понять або розмежуванні й уточненні вже наявних, 

полісемія та омонімія питомих лексем, термінологічність іншомовних слів, 

тенденція до лаконізму, прагнення урізноманітнити експресивні засоби тощо 

(див. [26, с. 112; 32, с. 142–143; 45, с. 220–221; 67, с. 189–191; 69, с. 158; 83, с. 

221–234; 84, с. 234–262; 90, с. 79; 170, с. 47]).  

Окремо Г. А. Клімов виділяє структурні фактори мови, дія яких може 

мати як позитивний, так і негативний вплив на процеси запозичення. До них 

вчений відносить: ступінь спорідненості і структурної подібності мов, від якого 

прямопропорційно залежить активність лексичного донорства; частку 

“нечленованих із синхронної точки зору слів”; ступінь функціональності 

способів словоскладання і словотворення у мові-реципієнті як відповідно 

прямо- і оберненопропорційний показники рівня проникності останньої [43, с. 

286]. 

Структурна організація мови також пояснює неоднакову здатність 

лексико-граматичних класів слів збільшувати свою матеріальну базу за рахунок 

іншомовних елементів. Та закономірність, що самостійні частини мови мають 

більшу частотність запозичення, аніж службові, відбиває кількісну перевагу 

перших над другими у самій будові морфологічної системи, в свою чергу 

мотивовану помірною потребою мови у службових словах [89, с. 374]. 

За результатами низки лінгвістичних досліджень, найчастіше серед 

частин мови запозичуються іменники, значно нижчий ступінь легкості 

поглинання демонструють дієслова і прикметники, за ними йдуть прислівники, 

прийменники, вигуки і сполучники [67, с. 228–229; 89, с. 372–374; 121, с. 35–

37]. 

Відмінності у характері запозичень прослідковуються не лише за 

частотним критерієм, але й за асиміляційним, щоправда, і тут зустрічаємо 

розбіжності у терміновживанні.  

Так, О. О. Реформатський серед іншомовного матеріалу виокремлює, з 

одного боку, слова засвоєні і освоєні, а з другого – слова засвоєні, але не 
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освоєні. Перші, призвичаївшись до системи мови-реципієнта, потрапляють до 

активної її лексики, тоді як другі, формально “чужі”, яких мовознавець називає 

варваризмами (“тобто іншомовними словами, придатними для колористичного 

використання при описі чужих реалій і звичаїв” [77, с. 141]), – до пасивної. 

Проміжну категорію між ними складають недоосвоєні іншомовні слова (або 

фонетично, або граматично, або лексично), які, якщо і не увійшли до основного 

словникового фонду мови-реципієнта, принаймні не позбавлені такої 

можливості [77, с. 139–142].  

Е. Хауген за ступенем освоєння розрізняє запозичені слова: повністю 

асимільовані, входження яких до мови-реципієнта зумовлює повну фонемну 

субституцію; частково асимільовані, засвоєння яких супроводжується 

фонемною субституцією; неасимільовані, перенесення яких до мови-реципієнта 

відбувається без фонемної субституції. Об’єднуючи ці три типи терміном 

“власне запозичені слова”, тобто слова без морфемної заміни, мовознавець 

протиставляє їм “запозичення-гібриди” – слова з частковою морфемною 

заміною [89, с. 367–368]. 

Д. С. Лотте, називаючи матеріальні запозичення “оригінальними”, ділить 

їх на буквальні, перехід яких до мови-реципієнта відбувається без суттєвих 

фонетичних змін, і трансформовані, інтеграція яких спричинює зміни на 

морфологічному рівні [47, с. 10–11]. 

Хронологічно більш наближені до сьогодення лінгвістичні джерела 

класифікують непитомий лексичний матеріал так (див. [26, с. 127–128; 31, с. 

158–159; 32, с. 144–146; 94, с. 197–198]):  

 засвоєння (у І. Г. Добродомова повністю засвоєні запозичення, у          

С. І. Дорошенка запозичені слова) – фонетично й граматично асимільовані 

слова, чиє іншомовне походження вже не відчувається;  

 власне запозичення (у І. Г. Добродомова і С. І. Дорошенка іншомовні 

слова) – слова, які ще не повністю пристосувалися до системи мови-реципієнта, 

а тому не втратили іншомовне забарвлення;  
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 екзотизми – безеквівалентні слова на позначення елементів 

матеріальної і духовної культури інших народів, яким характерна недостатня 

формальна освоєність та стійкість семантичної структури;  

 варваризми – слова з особливо виразними ознаками чужорідності, які 

не повністю освоєні або взагалі не освоєні мовою-реципієнтом і не закріплені у 

ній. Не ставши загальновживаними, ці слова легко можуть бути замінені 

питомими відповідниками. Не вирішеним лишається питання розмежування 

варваризмів і іншомовних вкраплень: в одних мовознавчих працях вони 

ототожнюються, у других – визначаються близькими поняттями, в третіх – 

чітко розрізняються. Серед їхніх спільних рис називають виконання 

стилістичної функції (надання мовленню особливого колориту) і часте 

збереження іншомовної графічної форми. До відмінностей відносять характер 

вживання (оказіональний у іншомовних вкраплень та відносно регулярний у 

варваризмів), зумовлений стадією інтеграції (перша у іншомовних вкраплень та 

друга у варваризмів). 

Окрім вищезазначених, є слова іншомовного походження, які на 

асиміляційній шкалі займають проміжне положення між її крайніми точками – 

нульовим та повним освоєнням – і потенційно можуть його змінити, що у свою 

чергу мотивує доцільність синхронного підходу до вивчення процесів 

асиміляції іншомовної лексики [26, с. 128; 31, с. 158]. 

Особливий тип запозичень складають інтернаціоналізми – слова 

спільного походження, які поширені одночасно у декількох мовах (кількісний 

поріг для інтернаціоналізмів становить три неспоріднені мови) та вирізняються 

повною або частковою тотожність планів змісту і вираження (звуковий, 

графічний і мотиваційний аспекти) [2, с. 18, 55; 8, с. 197; 9, с. 145; 26, с. 113; 32, 

с. 146; 170, с. 58].  

Типологічну окремішність інтернаціональних запозичень О. В. Маринова 

обґрунтовує перехресністю понять іншомовне слово і інтернаціоналізм та 

відповідно відсутністю між ними родо-видового зв’язку, роз’яснюючи при 

цьому, що інтернаціональний характер може мати і питома лексика, і різні типи 
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іншомовної, зокрема екзотизми й варваризми. Натомість мовознавець, беручи 

за основу кількісний критерій, співвідносить інтернаціоналізми (декілька мов-

реципієнтів) з національними запозиченнями (одна мова-реципієнт) [57, с. 118; 

169, с. 122]. 

Що стосується представленої вище класифікації у цілому, то її                   

О. В. Маринова, вважаючи не строгою, критикує за відсутність єдиного 

критерію для виділення типів іншомовних слів і пропонує альтернативну, 

денотатно-номінативну, в основі якої лежить диференціація запозичень, з 

одного боку, за наявністю чи відсутністю еквівалента у мові-реципієнті 

(безеквівалентні і еквівалентні іншомовні слова), а з другого – за типом 

лексичного значення (для безеквівалентної лексики – слова з екзотичним чи 

неекзотичним значенням, для еквівалентної лексики – слова з побутовим чи 

термінологічним значенням). Відповідно до цієї типології варваризми – 

еквівалентні іншомовні слова, що позначають побутові поняття, екзотизми – 

безеквівалентні іншомовні слова з екзотичним значенням, активні запозичення 

– безеквівалентні іншомовні слова з неекзотичним значенням [57, с. 117–118]. 

Оригінальну концепцію інтегрованості чужорідних лексем до системи 

мови-реципієнта висуває і арабська лінгвістична традиція, для якої процес 

запозичення – закономірне явище при мовному контактуванні. Поширеним 

серед арабських мовознавців є поділ запозичених слів на арабізовані, тобто 

асимільовані на арабський лад, та іншомовні, тобто неасимільовані [6, с. 104–

105; 67, с. 145; 165, с. 26, 69].  

Однак існують і більш розширені класифікації. Зокрема, Абу Хаййан 

виділяє три категорії запозичень: слова, змінені і підведені під арабські 

словотвірні моделі так, що сприймаються як питомі; слова, змінені, але не 

підведені під арабські словотвірні моделі; слова, що увійшли до складу 

арабської мови без будь-яких видозмін [161, с. 146], – тоді як Ібн Камал Паша – 

чотири: «слова, які зазнали змін і “підлаштувалися” під власне арабські 

парадигми; слова, які не зазнали змін і під арабські словотвірні моделі не 

“підлаштувалися”; слова, які змін не зазнали, але “підлаштувалися” під арабські 
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словотвірні моделі; слова, які зазнали змін, не “підлаштувавшись” під арабські 

парадигми» [81, с. 210].  

При цьому спостерігаються суттєві розходження як у термінологічному 

позначенні іншомовних лексем, так і в тлумаченні самого процесу їх арабізації.  

Так, статусу арабізованого запозичене слово, згідно із Сібавейгі, набуває 

за умови одного лише його вживання арабами без обов’язкової морфологічної 

обробки, тоді як за аль-Джавгарі, арабізувати іншомовне слово значить 

вимовляти його відповідно до норм арабської мови. Думку останнього поділяє і 

аль-Джавалікі, вважаючи асимільовані слова іншомовними за походженням, 

але арабськими за структурою, а також Абдул Кадер аль-Магрібі, який процес 

арабізації розглядає як підведення чужорідних слів під арабські словотвірні 

моделі. Така полярність суджень характерна і для наступних поколінь 

арабських мовознавців [6, с. 104; 162, с. 92; 163, с. 159; 164, с. 90–91; 165, с. 63–

66].  

Проблема невизначеності з критеріями адаптації іншомовної лексики 

доповнюється проблемою різновживання термінів на її позначення, а саме “al-

muʿarrab” (досл. арабізований) і “ad-daḫīl” (досл. чужий). Зазвичай першим 

називають асимільовані запозичення, а другим – неасимільовані. Однак існують 

і інші трактування, де ці два терміни розглядаються як синонімічні назви 

непитомих слів або співвідносяться як відповідно видове і родове поняття (“ad-

daḫīl” поширюється на всі запозичення незалежно від часу їх засвоєння, 

ступеня адаптації та категорії самої назви – власної чи загальної) [6, с. 104–105; 

165, с. 26, 117; 166, с. 16–17]. 

Менш частотними дублетами зазначених вище термінів виступають 

споріднені “al-muʿrab”
20
, з одного боку, і “ad-dāḫilah”, з другого. В свою чергу 

неспоріднений термін “al-ʾaʿǧamī” (досл. іншомовне слово) вступає у 

синонімічні зв’язки з “ad-daḫīl” або у значенні неарабізованого запозичення, 

                                                 
20

 Більш уживаним цей термін є у значенні “змінюване слово” (те, що відмінюється або 

дієвідмінюється) як антонімічне поняття до “mabnī” – незмінюване слово [25, с. 578, 582; 40, 

с. 72; 81, с. 182–183]. 
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або у генералізованому значенні будь-якого іншомовного слова [165, с. 65; 166, 

с. 13, 16]. 

Особливістю арабського терміновживання є багатокомпонентні терміни, 

складові яких дублюють один одного. Наприклад, значення іншомовного слова 

передають терміни: “muʿarrab daḫīl”, “daḫīl muʿarrab”, “al-kalimah al-ʾaʿǧamiyyah 

ad-daḫīlah”, “al-kalimah ad-daḫīlah al-ʾaʿǧamiyyah” [165, с. 38, 70; 166, с. 16].  

Таким чином, продемонстрована вище варіативність розуміння природи 

запозичень та підходів до їхньої класифікації, з одного боку, свідчить про те, 

що ця лінгвістична проблема ще не вичерпала себе і вимагає подальшого 

вивчення, а з другого – знаходить виправдання у розмаїтості проявів взаємодії 

мов, зумовлених множинністю останніх, їхніми типологічними особливостями, 

а також численними суспільно-історичними факторами. 

 

1.7. Методологічні основи дослідження французьких лексичних 

запозичень у туніському діалекті арабської мови 

Спричинена АФБ у Тунісі лексична інтерференція перебуває в стадії 

мовного факту національного рівня. Ставши фіксованою нормою туніського 

діалекту, вона сприяє збагаченню і модернізації словника останнього, що дає 

підстави інтерпретувати її як позитивний наслідок мовної взаємодії. При цьому 

генетична і типологічна віддаленість досліджуваних мовних систем 

зумовлюють сприйняття інтерферентних явищ не як порушення норми, а як 

власне норму, що у свою чергу пояснює ігнорування нами терміна 

“інтерфереми” на позначення цих явищ через його негативну конотацію.  

Зауважимо, що об’єктом нашої уваги стали факти саме інтерференції, а не 

перемикання мовного коду, яке також притаманне мовленнєвій практиці 

двомовних тунісців, однак не розкриває характеру впливу французької мови на 

РАМ. До того ж уточнимо, що наша увага концентрується на найпоширеніших 

проявах лексичної інтерференції – матеріальних запозиченнях, 

багатоаспектність яких спонукала вибудувати структуру роботи так, щоб 

розкрити різні класифікаційні ознаки досліджуваних іншомовних лексем.  
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З огляду на присвяченість роботи усному регістру мовний матеріал було 

зібрано зі словників як інформаційних джерел усталених лексичних норм. При 

цьому для верифікації актуальності відібраних одиниць були залучені 

різножанрові автентичні відеоматеріали, живе мовлення тунісців та надані 

інформантами відомості. 

Пошук фактичного матеріалу вимагав критичного аналізу походження 

іншомовних елементів, особливо тих, чий план вираження 

малодиференційований у різних мовах, зокрема романських. Так, лише 

звернення до етимологічних словників і відповідних наукових розвідок 

завадило помилковому віднесенню до французьких запозичень лексем з 

італійським корінням: vīstah / fīstah – куртка, жакет, bānū – ванна, būsṭah – 

пошта тощо – та з іспанським корінням: blāṣah – місце, kākawiyyah – арахіс, 

kāfitīryā – кафетерій тощо.  

Для обробки виявлених французьких запозичень було застосовано 

описовий метод, який дав змогу диференціювати їх за тематичною, 

функціональною і стилістичною ознаками, визначити характер відношень між 

ними та інтерпретувати як складових активного словника туніського діалекту. 

За допомогою вибіркового методу було здійснено ґрунтовний аналіз 

частиномовного представлення галліцизмів у досліджуваному мовному 

середовищі. Щоб досягти максимальної репрезентативності, тобто найбільш 

точно відтворити розподіл генеральної сукупності французьких запозичень за 

частинами мови, вибірка робилася з одного лексикографічного джерела.  

Склавши пропорційну картину розподілу проаналізованого іншомовного 

матеріалу за частиномовною приналежністю, ми вдалися до кількісного методу 

і згаданого вище описового, аби дати вичерпну характеристику всіх 

представлених у вибірці лексико-граматичних класів слів. 

На підставі методу контрастивного аналізу, а саме шляхом зіставлення 

планів вираження галліцизмів і їхніх етимонів, вдалося з’ясувати загальні 

асиміляційні тенденції, що супроводжують процес формального освоєння 
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французьких лексем, тоді як виявлення фактів смислової адаптації, зокрема 

семантичних змін, відбулося завдяки методу компонентного аналізу. 

Встановити специфіку словотвірного освоєння галліцизмів як складової 

функціонального аспекту пристосування іншомовних слів до системи мови-

реципієнта допоміг метод словотвірного аналізу. Його застосування дало змогу 

розкрити дериваційну активність французьких основ та визначити продуктивні 

способи творення інновацій на базі запозиченого матеріалу. 

З метою вивчення особливостей двомовної практики тунісців загалом і 

спричиненого арабсько-французьким контактуванням явища гетерогенної 

синонімії зокрема до нашого наукового пошуку був залучений метод 

анкетування. 

Анкетне опитування тунісців проводилося заочно (шляхом розсилання 

анкет електронною поштою) в період 01.08.2015–16.06.2016 і охопило 100 осіб 

різних вікових і соціальних категорій, різних напрямів і рівнів освіти (середня, 

вища, без освіти), різних місць проживання (місто, село) для отримання 

узагальнених результатів.  

Сама анкета складена двома мовами (арабською і французькою), містить 

вступну частину (з інформацією про інтерв’юера, мету опитування і гарантії 

конфіденційності), паспортний блок (із запитаннями демографічного характеру 

про особу респондента ) та основну частину, розроблену для збору об’єктивної 

інформації щодо кількісної і якісної сторін об’єкта аналізу. Загальний обсяг 

анкети вкладається у часові межі зосередженості і зацікавленості респондентів 

(15–25 хв.).  

Відкритий прямий тип запитань (тобто без фіксованих відповідей) 

основної частини анкети, націлених на з’ясування функціонального 

навантаження поширених у Тунісі мов, зумовив отримання неупереджених і 

спонтанних відповідей, тоді як закритий неальтернативний тип запитання 

(тобто з фіксованим переліком варіантів відповідей, але можливістю обрати 

декілька з них) щодо лексичного дублювання забезпечив однозначність 

інтерпретації відповідей, а отже і об’єктивність статистичних підрахунків 
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(виключення довільних відповідей у цьому випадку не позначилося на 

інформативності результатів опитування завдяки конкретності змісту 

запитання).  

Таким чином, застосована методика виявилася ефективною у виконанні 

поставлених дослідницьких завдань та сприяла отриманню максимально 

точної, систематизованої інформації про об’єкт і предмет дослідження.  

 

Висновки до першого розділу 

Вивчення мовних контактів у сучасній лінгвістиці являє собою 

самостійний напрям – лінгвістику мовних контактів, або контактну лінгвістику, 

основними складовими понятійно-категоріального апарату якої є мовний 

контакт і тісно пов’язані з ним білінгвізм, диглосія, інтерференція, 

трансференція, перемикання і змішування кодів. 

Неоднозначність у поглядах лінгвістів щодо розуміння сутності цих явищ 

свідчить про незавершеність етапу їх вивчення і розв’язання усіх дотичних до 

них проблем, що певною мірою можна виправдати, врахувавши різноманітність 

форм вияву, яких набувають процеси взаємодії мов через несхожість і 

специфічність самих умов виникнення мовних контактів. 

Узагальнивши результати наукових розвідок у сфері контактної 

лінгвістики, робимо висновок, що білінгвізм як практику поперемінного 

використання двох мовних систем не слід ототожнювати з більш широким 

поняттям мовного контакту, яке поширюється на будь-яке співфункціонування 

як мінімум двох мовних систем незалежно від умов цього співфункціонування, 

а також із явищем диглосії як одночасного існування у суспільстві двох мовних 

кодів (двох форм однієї мови чи двох різних мовних систем), які 

протиставляються за сферами використання, соціальним престижем і ступенем 

нормованості. 

З огляду на те, що у визначенні поняття двомовності науковці не 

одностайні, а кожний окремий випадок мовного контакту потенційно може 

стати приводом для появи нової її інтерпретації, було б не безпідставним 
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орієнтуватися на ту детермінацію, яка найбільш точно відбиває досліджувані 

нами соціолінгвістичні умови. Тому історично зумовлений безпосереднім 

контактуванням арабської і французької мов білінгвізм у Тунісі розглядаємо як 

активне володіння двома мовами, що дає змогу туніським білінгвам 

усвідомлено перемикати і змішувати коди залежно від ситуації. 

Разом зі згаданим АФБ мовну ситуацію у Тунісі репрезентує і соціально 

мотивована диглосія. АЛМ, конституційно затверджена як державна, 

використовується здебільшого в офіційному регістрі, тоді як неофіційний 

обслуговує РАМ – рідна мова більшості населення. Порівняно менше 

функціональне навантаження у досліджуваному комунікативному просторі 

мають арабсько-французький сабір, берберські ідіоми і англійська мова. 

Зрощення французького компонента з туніськими узуальними традиціями 

можна пояснити його соціальним престижем та твердим курсом мовної 

політики країни на розвиток білінгвізму. Впливова роль колишньої 

колоніальної мови у суспільно-політичному і культурному житті Тунісу 

корелює з політичними й економічними інтересами останнього, які розходяться 

з потенційною можливістю гомогенізації мовного простору, зумовленою 

етнічною однорідністю країни. Перспективність мовного лібералізму 

переважує інспіроване виявами національної самосвідомості прагнення 

валоризувати арабську мову і тим самим виправдовує процес лише 

поміркованої, а не глобальної арабізації. 

Окрім державної мовної політики, своєрідним гарантом подальшого 

еволюціонування АФБ виступає функціональна взаємодоповнюваність його 

складових мовних систем як справжня перепона для повного заміщення однієї з 

них другою. 

Мовна ситуація у Тунісі й інших країнах Магрибу має багато спільних 

рис, серед яких: функціональна незбалансованість мовних систем, офіційний 

статус АЛМ, диглосія АЛМ / РАМ, прогресування АФБ, позитивна динаміка 

поширення французької мови і її визнання офіційною де-факто, а також 

відсутність впливової репрезентації англійської попри усвідомленням її 
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значимості як міжнародної мови. Однак є і відмінності. Так, берберський 

компонент не є визначальною ознакою туніської лінгвістичної панорами та не 

наділений офіційним статусом, як в Алжирі і Марокко. Не представлені у 

Тунісі і нігеро-конголезькі мови та арабський діалект хассанія – невіддільні 

складові мавританського мовного середовища.  

Безпосередньою каузальною залежністю теорія мовних контактів 

пов’язує білінгвізм із явищем запозичення, розуміння сутності якого можна 

звести до двох ключових позицій: запозичення як процес перенесення елемента 

однієї мови в другу мову і запозичення як результат цього процесу, тобто як 

сам перенесений елемент.  

Ці міграційні процеси, пронизуючи всю мовну структуру, найвідчутніше 

виявляють себе на лексичному рівні, що традиційно вважається найбільш 

чутливим до іншомовних впливів. Інтенсивність засвоєння чужорідних 

лексичних одиниць залежить від численних зовнішніх і внутрішніх факторів, а 

також від категоріальної приналежності самих лексем. Диференційованим є і 

ступінь їхнього засвоєння. 

Через відсутність уніфікованого терміновживання у теорії запозичення 

варто визначитися з термінами, якими ми будемо послуговуватися у наступних 

розділах представленої роботи. Отже, слова французького походження будуть 

позначатися рівнозначними термінами: “запозичення”, “іншомовні слова”, 

“іншомовні лексеми”, “іншомовні елементи”, “галліцизми”; для асимільованих 

французьких лексем будемо використовувати термін “засвоєння”, а для 

неасимільованих – “власне запозичення”.  
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РОЗДІЛ 2 

ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ТУНІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ 

АРАБСЬКОЇ МОВИ: ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Загальні зауваження щодо вивчення фонологічної адаптації 

галліцизмів 

Процес призвичаєння іншомовних слів до нового ареалу побутування 

передбачає певне їхнє видозмінювання, яке найбільш відчутне на рівні 

звукобудови. При цьому якісні й кількісні характеристики цього 

видозмінювання цілком залежать від структурних особливостей мови-джерела і 

мови-реципієнта. 

Типологічні відмінності фонологічних систем досліджуваних нами мов 

зумовлюють встановлення певних діафонічних відношень, найпоширенішим 

проявом яких є фонемна субституція – заміщення в запозичених лексемах 

оригінальних звукових одиниць подібними, але не тотожними питомими 

аналогами.  

Однак не всі факти такого заміщення стали об’єктом представленого 

дослідження. Зокрема, поза нашою увагою опинилися випадки простої 

субституції – заміни однієї фонеми мови-джерела однією фонемою мови-

реципієнта – на кшталт підміни французької увулярної |ʀ| арабською 

альвеолярною |r| у словах ridū
ō
 (фр. rideau [ʀido]) – занавіска, штора та bīzār (фр. 

bizarre [bizaʀ]) – дивний, оскільки вони не сприяють виявленню специфіки 

пристосування галліцизмів до фонологічної системи туніського діалекту (див. 

[50]).  

 

2.2. Асиміляційні процеси у вокалізмі  

На рівні системи голосних чітко простежується звукова конвергенція 

(передавання двох різних фонем мови-джерела однією фонемою мови-

реципієнта), яка проявляється у таких мовних явищах: 

 відсутність чіткого розмежування відкритої і закритої голосних фонем 
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у парах лабіалізованих |ɔ| / |о|: bū
ō
ṭ (фр. botte(s) [bɔt]) – чобіт (чоботи), sū

ō
ṣ (фр. 

sauce [sos]) – соус – та |œ| / |ø|: ʾordīnātū
œ
r (фр. ordinateur [ɔʀdinatœʀ]) – 

комп’ютер, grāfū
œ
z (фр. agrafeuse [agʀaføz]) – степлер; 

 нейтралізація фонологічної опозиції за рядом |а| / |ɑ|: māṭ / māt (фр. 

math [mat]) – математика, bāš (фр. bâche [bɑʃ]) – брезент;  

 оказіональне стирання фонологічного розходження між |е| та |і|, з 

одного боку, і |ɔ / о| та |u|, з другого. При цьому, якщо компоненти першої 

вокалічної пари взаємозамінні, що може знайти пояснення у спільності їхніх 

диференційних ознак (нелабіалізовані закриті голосні переднього ряду): 

mākiyāʒ (фр. maquillage [makijaʒ]) – макіяж, гримування, randīf
v
ū (фр. rendez-

vous [ʀɑ devu]) – зустріч, побачення, metrayūz (фр. mitrailleuse [mitʀɑjøz]) – 

кулемет, tī
ē
rān (фр. terrain [teʀ  ]) – земельна ділянка, – то складові другої 

демонструють моновекторну субституцію на користь |u|: kabbūṭ (фр. capote 

[kapɔt]) – пальто, trīkū (фр. tricot [tʀiko]) – трикотаж (верхній трикотажний 

одяг), fūr (фр. four [fuʀ]) – піч, духова шафа. 

Поряд із конвергенцією помітну позицію у розкритті закономірностей 

вокалічних субститутивних змін займає звукова дивергенція (передавання однієї 

фонеми мови-джерела різними фонемами мови-реципієнта). Аналіз 

досліджуваного нами лексичного пласта дає змогу констатувати 

диверсифікований характер прояву цих змін. Мова йде про те, що 

дивергентним процесам піддаються майже всі французькі голосні і що багато з 

них мають понад два дивергенти (див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Звукова дивергенція у вокалічній системі 

Фонема 

мови-

джерела 

Її 

дивергенти 

у мові-

реципієнті 

Приклади 

а а / ā garāʒ (фр. garage [gaʀaʒ]) – гараж  
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е / ē keyā
ē
s (фр. caillasse [kajas]) – “асфальтована дорога”

21
 

о bortmā
ē
n (фр. appartement [apaʀt mɑ ]) – квартира 

  

і / ī 

tirgāl (фр. tergal [t ʀgal]) – тергаль (синтетичне 

волокно), fūryīr (фр. fourrière [fuʀj ʀ]) – штрафна 

стоянка 

е / ē serf
v
yā

ē
t (фр. serviette [s ʀvj t]) – серветка 

а gazarnah (фр. caserne [kaz ʀn]) – казарма 

e 

і / ī 
riʒīm (фр. régime [ʀeʒim]) – дієта, dīmārī (фр. démarrer 

[demaʀe]) – рушати (про транспортний засіб) 

е / ē 
sb

p
esyāl (фр. spécial [spesjal]) – спеціальний,          

ʾanī
ē
 (фр. année [ane]) – рік 

і 
і / ī klinīk (фр. clinique [klinik]) – клініка 

е bеsklā
ē
t (фр. bicyclette [bisikl t]) – велосипед 

œ 

œ kontrolū
œ
r (фр. contr leur [kɔ tʀolœʀ]) – контролер 

ū šīfūr (фр. chauffeur [ʃofœʀ]) – водій 

ē fū
ō
tā

ē
y (фр. fauteuil [fotœj]) – крісло 

  
е / ē 

belū
ō
t (фр. belote [b lɔt]) – белот (карткова гра), 

krī
ē
vā

ē
t (фр. crevette [kʀ v t]) – креветка 

і dif
v
īz (фр. devise [d viz]) – іноземна валюта 

ø 
ū feyyūzah (фр. veilleuse [v jøz]) – нічник 

œ grāfū
œ
z (фр. agrafeuse [agʀaføz]) – степлер 

y 

y ʒū
y
p (фр. jupe [ʒyp]) – спідниця 

i / ī 

ʾasirāns (фр. assurance [asyʀɑ s]) – страховка, страхова 

компанія, mānīkīr (фр. manucure [manykyʀ]) – 

манікюр 

u / ū 
sīrkulāsyū

ō
n (фр. circulation [siʀkylasjɔ ]) – “затор (у 

дорожньому русі)”, kūrī (фр. écurie [ekyʀi]) – стайня  

ɔ ū būlīs (фр. police [pɔlis]) – поліція, “поліціянт” 

                                                 
21

 Тут і далі у лапки беруться значення галліцизмів, переосмислені в процесі семантичної 

адаптації останніх. 
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o / ō 
trotwār (фр. trottoir [tʀɔtwaʀ]) – тротуар, gū

ō
m (фр. 

gomme [gɔm]) – гумка 

o 

ū stīlū (фр. stylo [stilo]) – авторучка 

ō gātū
ō
 (фр. gâteau [gɑto]) – пиріг 

ī šīfūr (фр. chauffeur [ʃofœʀ]) – водій  

 

Як видно з наведеної таблиці, однією з особливостей цього аспекту 

вивчення фонологічного освоєння галліцизмів є так звана внутрішня 

дивергенція, яка виявляється у заміні французької голосної арабською, 

представленою її довгим і коротким варіантами. До речі, якби не наголос, 

довгота голосних у деяких випадках лишалася б єдиним 

смислорозрізнювальним засобом. Порівняйте: bātrī (фр. batterie [batʀi]) – 

електрична батарея (з наголосом на першому складі) і batrī (фр. batterie [batʀi]) 

– (муз.) група ударних інструментів (із наголосом на останньому складі). 

В обох розглянутих сценаріях субституції – конвергентному і 

дивергентному – трапляються випадки, коли нівелювання французької 

фонетичної традиції, що веде до підміни оригінальних фонем, можна 

спостерігати в межах однієї лексеми, тобто не вдаючись до бінарного 

зіставлення.  

Так, галліцизми krīdī (фр. crédit [kʀedi]) – кредит, dīsīr (фр. dessert [desɛʀ]) – 

десерт і nūmrū (фр. numéro [nymeʀo]) – “кумедна людина” демонструють 

видозміну первинної звукової форми запозичення, зумовлену збігом відповідно 

|е| / |і|, |е| / | | та |y| / |o|, тоді як lāvīsā
ē
l (фр. lave-vaisselle [lavvɛsɛl]) – посудомийна 

машина, mellīm (фр. millime [milim]) – мілім (розмінна монета Тунісу, одна 

тисячна туніського динара) і telīfūn (фр. téléphone [telefɔn]) – телефон наочно 

відображають диверсифіковану реалізацію тунісцями відповідно фонем | |, |i| та 

|e|, зокрема їх ненормативне відтворення через |ī| та |е / ē|.  

На окрему увагу заслуговують носові голосні. Їхня відсутність в 

арабському вокалізмі пояснює тенденцію усунення назалізації при засвоєнні 

відповідних французьких запозичень, яке досягається шляхом або простої, або 
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синтагматичної субституції – заміни однієї фонеми мови-джерела кількома 

фонемами мови-реципієнта (див. табл. 2.2). Однак зауважимо, що ця тенденція 

не є тотальною і що в мовленні двомовних тунісців все ж спостерігається 

відтворення французьких носових, щоправда, на письмі це не відображається: 

ʾantrī
ē
nū

œ
r (фр. entraîneur [ɑ tʀ nœʀ]) – тренер, ʾetu

y
dyū

ō
n (фр. étudiant [etydjɑ ]) – 

студент, ʾanfū
ō
rmātīsyān (фр. informaticien [  fɔʀmatisjɛ ]) – програміст, 

ʾaf
v
yāsyū

ō
n (фр. aviation [avjasjɔ ]) – авіація, b

p
lū

ō
mbyeh (фр. plombier [plɔ bje]) – 

водопровідник, газопровідник, līf
v
rīzū

ō
n (фр. livraison [livʀ zɔ ]) – доставка, 

поставка, випуск видання. 

Таблиця 2.2 

Субституція носових голосних 

Фонема 

мови-

джерела 

Її 

субститути 

у мові-

реципієнті 

Приклади 

   

a / ā 
ʒardah (фр. jardin [ʒaʀd  ]) – сад, rū

ō
mpwā (фр. rond-

point [ʀɔ pw  ]) – кругова транспортна розв’язка 

an / ān 
dandūnah (фр. dindon [d  dɔ ]) – індик, frān (фр. frein 

[fʀ  ]) – гальмо  

en / ēn zendyā
ē
nī (від фр. les Indiens [lez-  dj  ]) – індіанець 

ōn 
ʾaʒū

ō
ndah (фр. agenda [aʒ  da]) – щоденник (книжка 

для щоденних записів) 

ɔ  

ōn 
rī

ē
f

v
eyū

ō
n (фр. réveillon [ʀev jɔ ]) – зустріч Нового 

року 

ū 
bībrū (фр. biberon [bibʀɔ ]) – дитячий ріжок, пляшечка 

із соскою 

ūn kūntwār (фр. comptoir [kɔ twaʀ]) – прилавок, стійка 

ɑ  ā 
bāṭīmā / bāṭīmah (фр. bâtiment [bɑtimɑ ]) – будівля, 

споруда 
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am / ām 
ʒambū

ō
n (фр. jambon [ʒɑ bɔ ]) – шинка, krāmb

p
ū
ō
n (фр. 

crampons [kʀɑ pɔ ]) – бутси 

an / ān 

branšī
ē
 (фр. brancher [bʀɑ ʃe]) – з’єднувати, 

приєднувати, trānšī (фр. tranchée [tʀɑ ʃe]) – рів, 

траншея 

en / ēn 
ʾasensū

œ
r (фр. ascenseur [asɑ sœʀ]) – ліфт, bortmā

ē
n 

(фр. appartement [apaʀt mɑ ]) – квартира 

on / ōn 

b
p
ūrsontāʒ (фр. pourcentage [puʀsɑ taʒ]) – відсоткове 

відношення, māntinū
ō
ns (фр. maintenance [m  t( )nɑ s]) 

– обслуговування, постачання 

 

У досліджуваному мовному середовищі представлений також і 

протилежний вектор реалізації синтагматичної субституції, за якого 

сполученню фонем мови-джерела відповідає одна фонема мови-реципієнта: 

šānṭī (фр. chantier [ʃɑ tje]) – будівельний майданчик, dūsī (фр. dossier [dosje]) – 

досьє, (техн.) документація, ʒānfī (фр. janvier [ʒɑ vje]) – січень, fīf
v
rī (фр. février 

[fevʀije]) – лютий (календарний місяць), але b
p
lū

ō
mbyeh (фр. plombier [plɔ bje]) – 

водопровідник, газопровідник. 

Окрім згаданих, серед фонетичних змін, що супроводжують адаптацію 

галліцизмів до туніського мовного середовища, можна виявити випадки 

метатези (взаємної перестановки звуків або складів у слові), які нерідко 

збігаються із розглянутим вище явищем субституції: rīf
v
ez (фр. réviser [ʀevize]) 

– переглядати, перевіряти, deriksyūn (фр. direction [diʀɛksjɔ ]) – напрям, zmegrī 

(від фр. les émigrés [lez-emigʀe]) – емігрант, lonrʒistirmū
ō
n (фр. enregistrement 

[ɑ ʀ( )ʒistʀəmɑ ]) – реєстрація. 

Вивчаючи адаптацію досліджуваного лексичного масиву, варто окремо 

зупинитися на аналізі поведінки французької випадної | |, зокрема 

ненормативного її випадіння і збереження, наперед зауваживши, що факти 

ігнорування фонетичної традиції мови-джерела чергуються з фактами її 

дотримання.  
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Недотримання правила щодо обов’язкового вимовляння | | у випадку 

передування і слідування їй приголосних у кількості відповідно 2–3 та одного й 

більше демонструють галліцизми: bortmā
ē
n (фр. appartement [apaʀtəmɑ ]) – 

квартира, b
p
ū
ō
rtfū

œ
y (фр. portefeuille [pɔʀtəfœj]) – гаманець (але tūrnef

v
īs (фр. 

tournevis [tuʀnəvis]) – викрутка). Причина такого варіанта порушення 

центральнофранцузької норми може критися у спільній для всіх магрибських 

діалектів тенденції до мінімалізації використання голосних під час мовлення 

[34, с. 29].  

Натомість другий варіант відхилення від вихідної норми полягає у 

збереженні | | тоді, коли орфоепічна традиція французької мови цього не 

вимагає. Порушення правила про випадіння | | у позиції між двома 

приголосними, оточеними в свою чергу голосними фіксуємо у запозиченні 

beterāv (фр. betterave [b tʀav]) – буряк (але kūdsīzū (фр. coup de ciseaux [ku-d 

sizo]) – (футб.) удар ножицями). 

При наданні ж двомовному тунісцю можливості самому керувати 

поведінкою випадної | | спостерігається балансування між прагненням 

оптимізувати мовленнєвий потік і надмірним правленням слів: šmandī
ē
fī

ē
r (фр. 

chemin de fer [ʃ(ə)m   d  f ʀ]) – залізниця, lonrʒistirmū
ō
n (фр. enregistrement 

[ɑ ʀ(ə)ʒistʀ mɑ ]) – реєстрація, yuṭnah (фр. lieutenant [ljøt(ə)nɑ ]) – лейтенант, 

šmīniyyah / šmīneyyah (фр. cheminée [ʃ(ə)mine]) – камін, але māntinū
ō
ns (фр. 

maintenance [m  t(ə)nɑ s]) – обслуговування, постачання, rīmūrkah (фр. remorque 

[ʀ(ə)mɔʀk]) – причіп, rī
ē
flī

ē
 (фр. reflet [ʀ(ə)fl ]) – відображення, відблиск, remīz 

(фр. remise [ʀ(ə)miz]) – знижка.  

Закріплена в арабській складотвірній традиції неприйнятність 

консонантного кластера на початку слова спричиняється до появи 

епентетичних голосних у французьких лексемах: diyārī
ē
 (фр. diarrhée [djaʀe]) – 

діарея, barwīṭah (фр. brouette [bʀu t]) – ручний візок, тачка. Випадки додавання 

неетимологічного звука фіксуються і в інших позиціях: parāšū
ō
k (фр. pare-chocs 

[paʀʃɔk]) – амортизатор, буфер, b
р
ū
ō
rṭābel (фр. portable [pɔʀtabl]) – мобільний 

телефон, sīkil (фр. cycle [sikl]) – цикл, fluwīd (фр. fluide [flɥid]) – рідина. 
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У свою чергу явище епітези (нарощування голосного в кінці слова для 

зручності вимови) можна продемонструвати на прикладі галліцизму tеmbrī / 

tеnbrī
22
 (фр. timbre [t  bʀ]) – марка. Окремо виділимо випадки усунення збігу 

фінальних приголосних за допомогою додаткового голосного, де сам кластер 

виник у результаті транслітерування французьких запозичень: būntū (фр. point 

[pw  ]) – (спорт.) очко, “гол”, “невдоволення”, ʒūntah (фр. joint [ʒw  ]) – сигарета 

з наркотиком, “сигарета”, “недопалок”.  

Проте слід зауважити, що слова зі вставними голосними трапляються 

досить рідко. Пояснення цьому знаходимо у спільній для магрибських діалектів 

рисі, а саме у лібералізації обмежень щодо структури складу (див. [34, с. 58–

59]). 

Діереза як протилежна епентезі фонетична зміна, що полягає в утраті 

звука чи цілого складу слова для полегшення вимови, теж представлена у 

континуумі арабізованих галліцизмів, де вона трапляється у вигляді або 

аферези (випадіння початкового звука, переважно ненаголошеного голосного): 

bāṭwār (фр. abattoir [abatwaʀ]) – скотобійня, kūrī (фр. écurie [ekyʀi]) – стайня, 

bortmā
ē
n (фр. appartement [apaʀt mɑ ]) – квартира, būšī (фр. embaucher [ɑ boʃe]) – 

приймати на роботу, – або синкопи (відкидання одного або кількох звуків 

усередині слова, зокрема на зіткненні морфем у складних словах): šāmbrā
ē
r (фр. 

chambre   air [ʃɑ bʀa ʀ]) – пневматична шина, kū
ō
rdunī

ē
 (фр. coordonnées 

[kɔɔʀdɔne]) – координати. Причому обидва ці фонетичні явища можуть 

одночасно фіксуватися в одному слові та ще й поширюватися як на голосні, так 

і приголосні складові останнього: sandliyyah (фр. descente de lit [desɑ t də li]) – 

“килимок”.  

Однак не було б слушним проминути випадки опускання звуків у 

французьких запозиченнях, що не підпадають під вимовну мотивацію, а 

скоріше зумовлені звичним для арабських діалектів магрибської групи явищем 

утворення консонантних комплексів, особливо на початку слова, у свою чергу 

                                                 
22

 Перехід |m| у |n| Ю. М. Завадовський відносить до характерних для магрибських діалектів 

спонтанних змін артикуляції [34, с. 38]. 
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спричинених вищезгаданою тенденцією до повної редукції голосних [34, с. 29, 

58; 151, с. 34]: sbīrātū
œ
r (фр. aspirateur [aspiʀatœʀ]) – пилосос, swīglās (фр. 

essuie-glace [esɥiglas]) – склоочисник, (авто) двірник, gtār (фр. hectare [ɛktaʀ]) – 

гектар, skālū
ō
p (фр. escalope [ɛskalɔp]) – ескалоп, sbī

ē
drī (фр. espadrille(s) 

[ɛspadʀij]) – кросівка(-и), grāfū
œ
z (фр. agrafeuse [agʀaføz]) – степлер, kmāndah 

(фр. commandant [kɔmɑ dɑ ]) – командувач, командир, bеsklā
ē
t (фр. bicyclette 

[bisikl t]) – велосипед, nūmrū (фр. numéro [nymeʀo]) – “кумедна людина”. 

Цікавим фактом є застосування діерези до французького 

словосполучення fausse copie [fos kɔpi], де наслідком випадіння кінцевого 

складу другого слова стало лексичне новоутворення fūskah – “шпаргалка”, а 

також до французького числівника quatre cent quatre [katʀ sɑ  katʀ], після 

опущення другої складової якого разом із кінцевою |ʀ| першої і третьої 

складових, виникло katkāt, що входить до складу галліцизму katkāt bāšī
ē
 – 

“пікап із брезентовим верхом”. 

 

2.3. Звукові зміни у консонантизмі 

Процеси фонологічної адаптації французьких запозичень у консонантній 

площині багато в чому збігаються з проявами її реалізації у вокалічній. 

Так, звукова конвергенція тут знайшла втілення, з одного боку, у 

передаванні французьких шумних приголосних |v| / |f| та |b| / |p| відповідно 

арабськими |f| і |b|: ʒānfī (фр. janvier [ʒɑ vje]) – січень, gū
ō
fr (фр. gaufre [gofʀ]) – 

вафля; byūš (фр. pioche [pjɔʃ]) – кирка, baryī
ē
r (фр. barrière [baʀj ʀ]) – бар’єр, 

шлагбаум, огорожа, – а з другого – в заміщенні арабською |w| одразу трьох 

французьких фонем – напівголосних |w| і |ɥ| та голосної |u|: bāṭwār (фр. abattoir 

[abatwaʀ]) – скотобійня, swīglās (фр. essuie-glace [esɥiglas]) – склоочисник, 

(авто) двірник, barwīṭah (фр. brouette [bʀu t]) – ручний візок, тачка.  

До того ж подібні фонетичні метаморфози на зламі вокалізму і 

консонантизму можна представити, не виходячи за межі однієї лексеми. 

Порівняйте būntū (фр. point [pw  ]) – (спорт.) очко, “гол”, “невдоволення” з 

pwānmū
ō
r (фр. point mort [pw   mɔʀ]) – (авто) нейтральне положення та rū

ō
mpwā 
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(фр. rond-point [ʀɔ pw  ]) – кругова транспортна розв’язка, де фр. point як окреме 

запозичення і як складова запозичених словосполучення та складного слова 

мають відмінну звукову будову.  

Дивергентні процеси в основному спостерігаються серед шумних 

приголосних, арсенал дивергентів яких складає 2–3 фонеми, нерідко 

протилежні за акустичною ознакою (див. табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Звукова дивергенція у консонантній системі 

Фонема 

мови-

джерела 

Її 

дивергенти 

у мові-

реципієнті 

Приклади 

g 

g ʾek
g
zāktemā

ō
n (фр. exactement [ gzakt mɑ ]) – точно 

ġ 
bīdāġū

ō
ʒī (фр. pédagogique [pedagɔʒik]) – 

педагогічний 

k 

k kāškū
ō
l (фр. cache-col [kaʃkɔl]) – шарф 

g gtār (фр. hectare [ ktaʀ]) – гектар  

q 
bīrūqrāṭiyyah (фр. bureaucratie [byʀokʀasi]) – 

бюрократія 

р 
b bayās (фр. paillasse [pajas]) – “ліжко” 

p pubī
ē
l (фр. poubelle [pub l]) – кошик для сміття 

s 
s fūsī (фр. fossé [fose]) – рів, канава 

ṣ ṣū
ō
l (фр. sole [sɔl]) – морський язик (вид риби) 

t 
t stād (фр. stade [stad]) – стадіон 

ṭ bū
ō
ṭ (фр. botte(s) [bɔt]) – чобіт (чоботи) 

v 
v beterāv (фр. betterave [b tʀav]) – буряк 

f korfī (фр. corvée [kɔʀve]) – наряд (на роботу, війс.) 

z 
z gāzū

ō
n (фр. gazon [gɑzɔ ]) – газон 

s venīs (фр. Venise [v niz]) – Венеція  
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Що стосується випадків синтагматичної субституції, то у 

консонантизмі вони менш поширені, аніж у вокалізмі. З-поміж складових 

лексичної бази, охопленої нашим дослідженням, цього різновиду фонетичних 

змін зазнають галліцизми із середньоязиковим носовим сонантом |ɲ|: b
p
wānyī

ē
 

(фр. poignet [pwaɲ ]) – зап’ясток, gīnyah (фр. guigne [giɲ]) – “нудьга”, šīnyū
ō
l 

(фр. chignole [ʃiɲɔl]) – дриль, sīnyāl (фр. signal [siɲal]) – сигнал, знак.  

До таких процесів у системі приголосних відноситься і недоцільна 

гемінація, що в одних випадках пояснюється прагненням білінгва якомога 

точніше відтворити чужорідний звук і тому визначається Ю. М. Завадовським 

як “психологічна дисиміляція” [34, с. 52], а в других спричиняється вибором 

способу запозичення на користь транслітерації, а не транскрипції
23
. При цьому 

трапляються випадки, коли гемінація накладається на субституцію (див. табл. 

2.4).  

Таблиця 2.4 

Ненормативне подвоєння французьких приголосних 

Фонема 

мови-

джерела 

Приклади її ненормативного подвоєння 

l 
mellīm (фр. millime [milim]) – мілім (розмінна монета Тунісу, одна 

тисячна туніського динара)  

n konnektā (фр. se connecter [s  kɔn kte]) – з’єднуватися 

p kabbūṭ (фр. capote [kapɔt]) – пальто 

ʀ marrūk (фр. Maroc [maʀɔk]) – Марокко 

t šāṭṭū
ō
 (фр. château [ʃɑto]) – за мок 

j māyyū (фр. maillot [majo]) – плавки, купальник 

 

На додаток до вищезгаданого про транслітерацію зазначимо, що надання 

переваги буквеному декодуванню запозичених елементів прослідковується не 
                                                 
23

 “У французькій мові подвійне написання приголосних відноситься скоріше до орфографії, 

ніж до фонетики, оскільки дві однакові приголосні ніколи не читаються як здвоєні в кінці 

слова і дуже рідко всередині слова” [74, с. 21].  



96 

лише в контексті вивчення гемінат: helīkū
ō
b

p
ter (фр. hélicoptère [elikɔpt ʀ]) – 

гелікоптер, hidrū
ō
līk (фр. hydraulique [idʀolik]) – гідравлічний, borṭ (фр. port 

[pɔʀ]) – порт, гавань, kabbūṭ (фр. capot [kapo]) – (авто) капот, bank (фр. banc 

[bɑ ]) – “диван із дерев’яними підлокітниками”.  

Паралельно з ненормативним подвоєнням французьких приголосних 

фонем можна спостерігати й ненормативне їх спрощення: lāvīsā
ē
l (фр. lave-

vaisselle [lavv s l]) – посудомийна машина.  

Серед регулярних звукових змін у системі приголосних спостерігаються 

протеза (приєднання неетимологічного приголосного до початкового голосного 

у слові) і діереза. 

Продиктовані фонотактичними обмеженнями, що існують в арабській 

мові (див. [88, с. 150–151]), факти вживання протетичного звука в основному 

зводяться до випадків лексикалізації означеної форми французьких лексем. Ці 

випадки умовно можна поділити на дві групи, одна з яких містить галліцизми із 

початковою голосною і приєднаним до неї усіченим артиклем: laṣ (фр. as [ɑs]) – 

туз, ladrīsah (фр. adresse [adʀ s]) – адреса, lāngār (фр. hangar [ ɑ gaʀ]) – “вокзал”, 

lonrʒistirmū
ō
n (фр. enregistrement [ɑ ʀ( )ʒistʀ mɑ ]) – реєстрація, – а друга – 

галліцизми, утворені від форми множини французьких етимонів, із початковою 

|z| як наслідком ненормативного скорочення означеного артикля множини: 

zendyā
ē
nī (від фр. les Indiens [lez-  dj  ]) – індіанець, zūfrī (від фр. les ouvriers [lez-

uvʀije]) – “молодий правопорушник”, zmegrī (від фр. les émigrés [lez-emigʀe]) – 

емігрант, zīgw (від фр. les égouts [lez-egu]) – стічна труба.  

Функції протетичного приголосного може набувати і транслітерована 

французька h: helīkū
ō
b

p
ter (фр. hélicoptère [elikɔpt ʀ]) – гелікоптер, hidrū

ō
līk (фр. 

hydraulique [idʀolik]) – гідравлічний.  

Поширена в АЛМ тенденція додавання до іншомовних слів гамзи з 

голосною, що виправдана необхідністю усунення двоприголосного початку (див. 

[6, с. 112]), реалізується лише в одній з досліджуваних французьких лексем: пор. 

фр. statique [statik] і тун. ʾistātīk – статика, ʾistātīkī / ʾistātīk – статичний, але stād 

(фр. stade [stad]) – стадіон, stāsyūn (фр. station [stasjɔ ]) – станція. 
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У свою чергу діереза представлена аферезою: yuṭnah (фр. lieutenant 

[ljøt( )nɑ ]) – лейтенант, – синкопою: grīf
v
ī
ē
 (фр. gravier [gʀavje]) – гравій, kū

ō
mlī 

(фр. complet [kɔ pl ]) – повний, – і апокопою (випадінням одного або кількох 

звуків у кінці слова): bantūf / b
p
antūf (фр. pantoufle(s) [pɑ tufl]) – домашня(-і) 

туфля(-і), sbī
ē
drī (фр. espadrille(s) [ spadʀij]) – кросівка(-и). Втрата фінального 

приголосного може бути компенсована неетимологічним голосним: kārtābah / 

kārtābeh (фр. cartable [kaʀtabl]) – учнівський портфель, ранець.  

 

2.4. Пристосування галліцизмів до акцентуаційної системи 

туніського діалекту арабської мови 

В контексті вивчення фонетико-фонологічного аспекту освоєння 

галліцизмів не зайвим було б розглянути асиміляцію останніх на просодичному 

рівні, тим самим з’ясувавши не лише поведінку французьких фонем у складі 

запозичень, а й особливості відтворення наголосу в іншомовних словах. 

З одного боку, очевидним є те, що вихідні характеристики наголосу в 

досліджуваних мовних системах досить відмінні, аби гарантувати повне 

збереження місця наголосу у французьких лексемах при їхній інтеграції у 

туніський діалект. Так, французькій мові притаманний постійний, 

окситональний наголос (в ізольованих словах наголошеним завжди буде 

останній вимовний склад, а у ритмічній групі – останній склад останнього 

слова) [22, с. 69; 74, с. 13–14], тоді як туніський діалект разом із рештою 

магрибських діалектів характеризується “переміщенням силового класичного 

наголосу” [34, с. 55] залежно від силабічної структури слова (головний силовий 

наголос в окремо взятому слові падає на останній склад, якщо той двічі 

закритий (наддовгий)
24

, у решті випадків – на передостанній [34, с. 57; 126, с. 

565]).  

З другого боку, високий рівень знання французької мови тунісцями-
                                                 
24

 Тобто є комбінацією або з приголосного, довгого голосного і приголосного (Cv С), або з 

приголосного, короткого голосного і двох послідовних приголосних (CvСС) [34, с. 57]. При 

цьому слід зауважити, що наприкінці ізольованого слова без енклітик довгота як 

диференційна ознака голосних нівелюється, а фінальні голосні реалізуються як довгі лише в 

односкладових словах [126, с. 564]. 
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білінгвами забезпечує входження до словника туніського діалекту низки 

галліцизмів без зміни місця наголосу, тобто з наголосом, закріпленим за 

останнім складом.  

Досліджувані галліцизми, що експліцитно демонструють 

підпорядкування акцентуаційній системі туніського діалекту, можна умовно 

поділити на дві групи:  

 із наголошеним першим складом у двоскладових словах: sīrū (фр. sirop 

[siʀo]) – (фарм.) сироп, drābū (фр. drapeau [dʀapo]) – прапор, māršī (фр. marché 

[maʀʃe]) – базар, dūsī (фр. dossier [dosje]) – досьє, (техн.) документація, māndah 

(фр. mandat [mɑ da]) – грошовий переказ, kū
ō
mlī (фр. complet [kɔ pl ]) – повний; 

 із наголошеним передостаннім складом у багатоскладових словах: 

dīmārī (фр. démarrer [demaʀe]) – рушати (про транспортний засіб), garāntī (фр. 

garantie [gaʀɑ ti]) – гарантія, diklārī
ē
 (фр. déclaré [deklaʀe]) – задекларований, 

šīfūnah (фр. chiffon [ʃifɔ ]) – ганчірка, шматина, ʾīkūlūʒī (фр. écologique [ekɔlɔʒik]) 

– екологічний, kuntāblī (фр. comptable [kɔ tabl]) – бухгалтер. 

Серед французьких запозичень, у яких не відбулося зміни місця наголосу 

в процесі адаптації, у свою чергу теж можна виокремити дві групи:  

 ті, що зберегли наголос на останньому складі, порушивши питомі 

правила наголошування:  

- двоскладові слова: kādū
ō
 (фр. cadeau [kado]) – подарунок, f

v
ū
ō
lī
ē
 (фр. 

volley [vɔl ]) – волейбол, būtū (фр. poteau [pɔto]) – стовп, maṭlah (фр. matelas 

[mat( )la]) – матрац, gīšī (фр. guichet [giʃ ]) – вікно (каси тощо), каса, sirkwī (фр. 

circuit [siʀkɥi]) – круговий маршрут, система (водопостачання);  

- багатоскладові слова: pātīsrī (фр. pâtisserie [pɑtisʀi]) – кондитерська, 

fārmāsī (pharmacie [faʀmasi]) – аптека, kū
ō
rdunī

ē
 (фр. coordonnées [kɔɔʀdɔne]) – 

координати, ʾū
ō
kū

y
b

p
ī
ē
 (фр. occupé [ɔkype]) – зайнятий, sertifīkah (фр. certificat 

médical [s ʀtifika medikal]) – медичне свідоцтво, kāwatšū (фр. caoutchouc 

[kautʃu]) – гума, “шланг”; 

 ті, в яких окситональний наголос мотивований акцентуаційними 

нормами туніського діалекту:  
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- двоскладові слова: būšū
ō
n (фр. bouchon [buʃɔ ]) – заглушка, втулка, 

корок, fīdā
ē
l (фр. fidèle [fid l]) – відданий, fūryīr (фр. fourrière [fuʀj ʀ]) – 

штрафна стоянка, ʾalārm (фр. alarme [alaʀm]) – тривога, ʾanū
ō
ns (фр. annonce 

[anɔ s]) – оголошення, повідомлення, ʾū
ō
rānʒ (фр. orange [ɔʀɑ ʒ]) – жовтогарячий; 

- багатоскладові слова: ʾartīfisyā
ē
l (фр. artificiel [aʀtifisj l]) – штучний, 

rīzirf
v
wār (фр. réservoir [ʀez ʀvwaʀ]) – резервуар, ʾek

g
zāktemā

ō
n (фр. exactement 

[ gzakt mɑ ]) – точно, kīlūmetr (фр. kilomètre [kilɔm tʀ]) – кілометр, disb
p
ū
ō
nībl 

(фр. disponible [dispɔnibl]) – вільний, tī
ē
lī
ē
kū

ō
mānd (фр. télécommande 

[telekɔmɑ d]) – пульт дистанційного керування. 

Такими, що видаються неадаптованими до акцентуаційної системи мови-

реципієнта, є односкладові слова: grūb
p
 (фр. groupe [gʀup]) – група, krī

ē
š (фр. 

crèche [kʀ ʃ]) – дитячі ясла, tūš (фр. touche [tuʃ]) – клавіша, tū
y
b (фр. tube [tyb]) – 

труба, трубка, grī
ē
f

v
 (фр. grève [gʀ v]) – страйк, sūm (фр. somme [sɔm]) – “ціна”.  

Як бачимо, стійкість до впливу акцентуаційних норм туніського діалекту 

арабської мови проявляють здебільшого галліцизми, які або не змінили зовсім, 

або мало змінили свою оригінальну звукову форму. При цьому у випадках, 

коли наголос на останньому складі можна підвести і під правила 

наголошування у туніському діалекті, важко встановити факт акцентуаційної 

адаптації. 

 

2.5. “Нульова” фонологічна адаптація французьких лексем  

Аналіз розглянутих вище проявів асиміляційних процесів показав, що не 

всі французькі запозичення зазнають суттєвої фонологічної обробки. 

Непоодинокими є випадки, коли процес засвоєння іншомовного елемента 

“зводиться до простого механічного перенесення слова […] з очевидним 

прагненням відбити на письмі і у вимові оригінальну структуру іншомовного 

слова” [6, с. 114]. При цьому одні з цих випадків підпорядковуються спільним 

тенденціям у відхиленні від фонетичної норми АЛМ в процесі запозичення 

(див. [6, с. 114–115]), а другі – зумовлені структурними особливостями її 

туніського варіанта, що в свою чергу корелюють із загальним характером 
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діалектного варіювання АЛМ на фонологічному рівні (див. [12, с. 3–4; 70, с. 87–

94; 72, с. 135, 142; 73, с. 7, 9; 88, с. 162–170]).  

Реалізація відсутніх у АЛМ французьких голосних | |, |е|, |ɔ|, |о| знаходить 

пояснення у розширеній вокалічній системі туніського діалекту, яка, окрім 

класичних |a|, |i|, |u|, |ā|, |ī|, |ū|, містить розмовні |е|, |о|, |ē|, |ō| (див. [37, с. 29–35; 

104, с. 13; 126, с. 564]): sertifīkah (фр. certificat médical [s ʀtifika medikal]) – 

медичне свідоцтво, frikāsī
ē
 (фр. fricassée [fʀikase]) – “пиріжок з яйцями, 

маслинами, тунцем тощо”, kānāpī
ē
 (фр. canapé [kanape]) – канапа, trotwār (фр. 

trottoir [tʀɔtwaʀ]) – тротуар, ʾū
ō
tū

ō
rūt (фр. autoroute [otoʀut]) – автострада, kādū

ō
 

(фр. cadeau [kado]) – подарунок.  

На відміну від вищезгаданих складових французького вокалізму, 

лабіалізована голосна переднього ряду низько-середнього піднесення |œ| не має 

відповідників у фонологічній системі туніського діалекту, тому її відтворення 

спостерігається лише в іншомовних лексемах: ʾordīnātū
œ
r (фр. ordinateur 

[ɔʀdinatœʀ]) – комп’ютер, klāsū
œ
r (фр. classeur [klɑsœʀ]) – швидкозшивач, 

dīstrībū
y
tū

œ
r (фр. distributeur [distʀibytœʀ]) – банкомат, klīmātīzū

œ
r (фр. 

climatiseur [klimatizœʀ]) – кондиціонер, kablū
œ
r (фр. câbleur [kɑblœʀ]) – 

електромонтажник, bāsketū
œ
r (фр. basketteur [basketœʀ]) – баскетболіст. 

Такі французькі запозичення, як barāʒ (фр. barrage [baʀaʒ]) – 

загородження, гребля, gīd (фр. guide [gid]) – гід, b
p
āsb

p
ū
ō
r (фр. passeport 

[pɑspɔʀ]) – паспорт
25
, frīp (фр. fripe [fʀip]) – вживаний одяг, virāʒ (фр. virage 

[viʀaʒ]) – віраж, krāf
v
āt (фр. cravate [kʀavat]) – краватка, šū

ō
fāʒ (фр. chauffage 

[ʃofaʒ]) – опалення, bāgāʒ (фр. bagage(s) [bagaʒ]) – багаж, демонструють 

практику артикулювання не характерних АЛМ приголосних |ʒ|, |g|, |p|, |v|, 

замість питомих відповідно |ǧ|, |k|, |b|, |f|. Поява у галліцизмах згаданих фонем 

мотивована їхньою наявністю у консонантизмі туніського діалекту, причому |p| 

і |v| фіксуються переважно у словах іншомовного походження (див. [34, с. 32–

                                                 
25

 Більш поширений в арабомовному середовищі варіант вимови цього запозичення – bāsbūr 

– демонструє протилежний асиміляційний вектор, що йому відповідає тенденція дотримання 

фонетичних норм АЛМ, згідно з якими французька фонема |p| має арабізуватися і 

наблизитися у вимові до |b|. 
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35, 41–44, 49–50; 37, с. 35–39; 104, с. 8–12; 126, с. 563–564; 142, с. 83]). 

Ігнорування фонотактичного правила АЛМ щодо усунення 

двоприголосного початку слова також виправдовується особливостями 

фонологічної системи туніського діалекту, а саме притаманним усім 

магрибським діалектам збігом декількох (від двох до чотирьох) приголосних на 

початку слова [34, с. 29; 126, с. 564–565]: klinīk (фр. clinique [klinik]) – клініка, 

brū
ō
š (фр. broche [bʀɔʃ]) – брошка, krīz (фр. crise [kʀiz]) – криза, tyī

ē
d (фр. tiède 

[tj d]) – теплий, stād (фр. stade [stad]) – стадіон, brāslī
ē
 (фр. bracelet [bʀasl ]) – 

браслет, frā
ē
nā

ē
 (фр. freiner [fʀene]) – гальмувати.  

У свою чергу прийнятність для силабічної підсистеми туніського діалекту 

наддовгих складів (див. [34, с. 58–59]) убезпечила від фонологічної обробки 

запозичення на кшталт: sī
ē
šwār (фр. séchoir [seʃwaʀ]) – фен, tāksīfū

ō
n (фр. 

taxiphone [taksifɔn]) – таксофон, kūlwār (фр. couloir [kulwaʀ]) – коридор, 

pū
ō
zīsyū

ō
n (фр. position [pozisjɔ ]) – позиція, посада, gū

ō
blī

ē
 (фр. gobelet jetable 

[gɔbl  ʒ( )tabl]) – одноразовий стаканчик, nū
ō
rmālmā

ō
n (фр. normalement 

[nɔʀmalmɑ ]) – нормально, pātīsrī (фр. pâtisserie [pɑtisʀi]) – кондитерська, ʾagrāf 

(фр. agrafe [agʀaf]) – скоба.  

Наочно представити збіги і розбіжності в освоєнні іншомовних слів на 

туніському і загальноарабському ґрунті нам допоможе табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Освоєння запозичень на туніському і загальноарабському ґрунті 

Французький 

етимон 

Діалектний 

варіант адаптації 

Літературний 

варіант адаптації 
Значення 

stade [stad] stād  ʾistād стадіон 

broche [bʀɔʃ] brū
ō
š birūš / burūš брошка 

dipl me [diplom] dib
p
lū

ō
m diblūm диплом, атестат 

ascenseur [asɑ sœʀ] ʾasensū
œ
r ʾasānsayr / ʾaṣanṣeyr ліфт 

beige [b ʒ] bī
ē
ʒ bayǧ бежевий 

ciment [simɑ ] sīmā
ē
n ʾasmant / ʾismant цемент 
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plastique [plastik] b
p
lāstīk balāstīk / blāstīk 

пластичний, 

пластмаса 

bourgeoisie 

[buʀʒwazi] 
burʒwāziyyah burǧuwāziyyah буржуазія 

prise [pʀiz] brīz barīzah 
розетка 

(штепсельна) 

jupe [ʒyp] ʒū
y
p ǧūb спідниця 

 

Вивчаючи проблему освоєння галліцизмів у туніському мовному 

середовищі, неважко виявити випадки порушення одночасно декількох 

фонетичних канонів АЛМ, тобто в межах одного слова можна зустріти 

принаймні два з таких поширених відхилень від норми, як двоприголосний 

початок складу, неасимільовані французькі фонеми, триконсонантний кластер: 

b
p
lāstīk (фр. plastique [plastik]) – пластмаса, frīʒīdā

ē
r (фр. frigidaire [fʀiʒid ʀ]) – 

холодильник, grīp (фр. grippe [gʀip]) – грип, brū
ō
nzāʒ (фр. bronzage [bʀɔ zaʒ]) – 

засмага, b
p
ānsmān (фр. pansement [pɑ smɑ ]) – лейкопластир, diksyū

ō
nī

ē
r (фр. 

dictionnaire [diksjɔn ʀ]) – словник, reseb
p
syū

ō
n (фр. réception [ʀes psjɔ ]) – 

рецепція (приймальня), dernyī
ē
rmā

ō
n (фр. dernièrement [d ʀnj ʀmɑ ]) – 

нещодавно. 

При цьому спостерігаються й випадки так званої “гібридної адаптації”, 

коли в тому самому запозиченні фіксується як дотримання фонетичних канонів 

АЛМ, так і їх порушення. Наочно відобразити таке поєднання нормованого з 

ненормованим можуть французькі слова, в яких механічному перенесенню 

одних французьких фонем протиставляється умотивоване заміщення других: 

šūmā
œ
r (фр. ch meur [ʃomœʀ]) – безробітний, korfī (фр. corvée [kɔʀve]) – наряд 

(на роботу, війс.), dif
v
īz (фр. devise [dəviz]) – іноземна валюта, mūdī

ē
l (фр. 

modèle [mɔdɛl]) – модель, зразок, rišū
ō
 (фр. réchaud [ʀeʃo]) – нагрівач, randīf

v
ū 

(фр. rendez-vous [ʀɑ devu]) – зустріч, побачення, tirgāl (фр. tergal [tɛʀgal]) – 

тергаль (синтетичне волокно), vūlā
ō
n (фр. volant [vɔlɑ ]) – кермо (автомобільне).  

Аналогічним є сценарій освоєння запозичень, у яких субституція 
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французьких фонем арабськими контрастує зі збереженням початкового 

кластеру та наддовгого складу типу Cv СС: blūkī
ē (фр. bloquer [blɔke]) – 

блокувати, frīgū (фр. frigo [fʀigo]) – “морозильна камера (у холодильнику)”, 

stīlū (фр. stylo [stilo]) – авторучка, trīkū (фр. tricot [tʀiko]) – трикотаж (верхній 

трикотажний одяг), trānšī (фр. tranchée [tʀɑ ʃe]) – рів, траншея, sb
p
īktākl (фр. 

spectacle [spɛktakl]) – вистава, bārbrīz (фр. pare-brise [paʀbʀiz]) – вітрове скло, 

mūtūsīkl (фр. motocycle [mɔtɔsikl]) – мотоцикл. 

Спираючись на авторитетну думку В. М. Бєлкіна щодо можливості 

неасимільованих іншомовних слів із плином часу все ж зазнати відповідної 

обробки задля повного злиття з питомим лексичним фондом [6, с. 114], у 

підсумку зробимо припущення, що на теренах Тунісу процес розчинення 

розглянутих вище французьких лексем, а також подібних їм неарабізованих 

галліцизмів у багатокомпонентній словниковій суміші виявиться досить 

тривалим, якщо не безкінечно тривалим. Цьому будуть сприяти багато 

факторів, серед яких: високий рівень володіння французькою мовою 

двомовним населенням Тунісу, непохитний престиж і функціональна 

значимість останньої разом із бажанням тунісців-білінгвів за рахунок 

запозичень підкреслити свою освіченість та надати своєму мовленню вагомості, 

виразності й модерновості.  

 

Висновки до другого розділу 

Вивчений у межах цього розділу мовний матеріал дає підстави 

констатувати два механізми інтеграції французьких слів у туніський діалект, 

відповідно до яких останні можна типізувати як засвоєння (арабізовані 

галліцизми) і власне запозичення (неарабізовані галліцизми). Кожному з цих 

типів характерний диференційований континуум, який нівелює категоричність 

апріорних узагальнень та вимагає максимальної об’єктивності у виробленні 

підсумкових суджень. 

Досліджуваний корпус галліцизмів, окрім асимільованих лексем, звукове 

оформленням яких може мати маловідмінні між собою варіанти, та 
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неасимільованих, збереження якими своєї оригінальної звукової форми часто 

пояснюється структурними особливостями туніського діалекту (розширеними 

вокалічною і консонантною системами, прийнятністю початкового і кінцевого 

кластера, наддовгих складів різних типів, збігу понад дві приголосні), містить 

також слова, що відбивають “компромісне” пристосування, тобто порушення 

одних фонетичних норм АЛМ і підпорядкування другим. 

Фонологічне освоєння галліцизмів супроводжується регулярними і 

нерегулярними звуковими змінами. Серед них: субституція, протеза, епентеза, 

епітеза, афереза, синкопа, апокопа, метатеза. Часто викликані вибором способу 

відтворення іншомовних елементів ці зміни можуть мати як відокремлену, так і 

синхронну реалізацію (в межах одного слова), та відбуватися як нарізно у 

системі голосних чи системі приголосних, так і одночасно в них обох.  

Фонемна субституція проявляється як у конвергентному напрямі, так і 

дивергентному. Процеси заміщення оригінальних звукових одиниць питомими 

представлені і синтагматичною субституцією, а також протилежним вектором її 

реалізації, за якого сполученню фонем мови-джерела відповідає одна фонема 

мови-реципієнта. 

Щодо французьких носових голосних, то у досліджуваному мовному 

середовищі фіксується як їх усунення, так і відтворення, щоправда, на письмі 

це не відображається. Подібна варіативна поведінка характерна і французькому 

випадному | |, збереження або випадіння якого у туніському мовному обігу 

може бути як нормативним, так і ні. У випадках необов’язкового згідно з 

орфоепічною нормою мови-джерела вимовляння цієї фонеми спостерігається 

чергування фактів оптимізації мовленнєвого потоку і надмірного правлення 

слів. 

Адаптуючись до акцентуаційної системи туніського діалекту, галліцизми 

демонструють як дотримання, так і недотримання її канонів. Відтворення 

вихідного наголосу трапляється здебільшого у словах із малозміненою або 

незміненою оригінальною звуковою формою. При цьому окситональний 

наголос досить часто можна підвести під правила наголошування обох 
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досліджуваних мовних систем. Факти дотримання акцентуаційних норм мови-

реципієнта фіксуються у двоскладових французьких запозиченнях із 

наголошеним першим складом та у багатоскладових із наголошеним 

передостаннім складом. 

Отже, адаптаційні процеси на розглянутому рівні сприяють 

призвичаєнню французьких за походженням лексем до системи туніського 

діалекту, створюючи тим самим перспективи їхнього впровадження в активний 

мовний обіг.  
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РОЗДІЛ 3 

ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛЛІЦИЗМІВ У МОРФОЛОГІЧНУ СИСТЕМУ 

ТУНІСЬКОГО ДІАЛЕКТУ АРАБСЬКОЇ МОВИ 

 

3.1. Основні засоби арабізації лексем французького походження 

Щоб краще закріпитися у лексичному складі мови-реципієнта і 

повноцінно в ній функціонувати, іншомовним словам бажано асимілюватися не 

лише фонетично, але й морфологічно. Саме морфологічна обробка запозичень 

робить їх структурно більш подібними до питомої лексики та підпорядковує 

закономірностям і нормам граматичної будови мови-реципієнта. 

На цьому етапі освоєння запозичень важливу роль відіграє їхня 

типологічна близькість або віддаленість щодо питомих моделей словотвору [6, 

с. 112–113]. Саме структурна подібність до арабських слів таких галліцизмів, як 

tūš (фр. touche [tuʃ]) – клавіша, fāk (фр. fac [fak]) – факультет, університет, 

bāṭīmā / bāṭīmah (фр. bâtiment [bɑtimɑ ]) – будівля, споруда, riʒīm (фр. régime 

[ʀeʒim]) – дієта, сприяє нівелюванню відтінку іншомовності, який характерний 

таким французьким словам, як diksyū
ō
nī

ē
r (фр. dictionnaire [diksjɔn ʀ]) – 

словник, rīzirf
v
wār (фр. réservoir [ʀez ʀvwaʀ]) – резервуар, ʾī

ē
šаnʒā

œ
r (фр. 

échangeur [eʃɑ ʒœʀ]) – теплообмінник, dernyī
ē
rmā

ō
n (фр. dernièrement 

[d ʀnj ʀmɑ ]) – нещодавно, через їхню експліцитну невідповідність арабським 

словотвірним моделям. 

В. М. Бєлкін і Ю. П. Губанов, аналізуючи запозичену лексику в арабській 

мові як найбільш багатій серед семітських мов на слова іншомовного 

походження, справедливо констатують більшу частотність неасимільованих 

запозичень на сучасному етапі розвитку арабського словника, а присвячене 

магрибським, зокрема туніським, регіоналізмам дослідження А. А. Блінова 

зайвий раз це підтверджує [6, с. 98, 113; 10, с. 16; 27, с. 97, 103].  

Проте нас цікавлять випадки, якщо не докорінної, то принаймні 

мінімальної, але все ж перебудови запозичених лексем на арабський лад. Тому 

нижче представимо основні способи пристосування галліцизмів до 
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морфологічних стандартів туніського варіанта арабської мови, які здебільшого 

відповідають усталеним правилам арабізації іншомовних слів (див. [6, с. 111–

113; 27, с. 105–106; 159, с. 375–376]).  

3.1.1. Афіксація запозичених основ. Досить поширеним способом 

морфологічної адаптації непитомої лексики як літературного, так і 

територіальних варіантів арабської мови є афіксація запозичених основ. І 

галліцизми не виняток (див. [50]). Так, з-поміж досліджуваного континууму 

французьких складових словника туніського діалекту чітко виокремлюються 

дві групи запозичень: із французькою твірною основою і арабським суфіксом 

-iyy (-ī), з одного боку, та з французькою твірною основою і арабським 

суфіксом -iyyah / -eyyah, з другого.  

Що стосується першої словотвірної моделі, то результати її застосування 

фіксуються як серед прикметників, так і серед іменників: kūlūnyālī (фр. colonial 

[kɔlɔnjal]) – колоніальний, ʾiliktrūnī (фр. électronique [el ktʀɔnik]) – електронний, 

bīdāġū
ō
ʒī (фр. pédagogique [pedagɔʒik]) – педагогічний, ʾīkūlūʒī (фр. écologique 

[ekɔlɔʒik]) – екологічний, fermlī (фр. infirmier [  fiʀmje]) – медбрат, kuntāblī (фр. 

comptable [kɔ tabl]) – бухгалтер, burʒwāzī (фр. bourgeois [buʀʒwa]) – буржуа, 

sū
ō
f

v
āʒī (фр. sauvage [sovaʒ]) – дикун, marrūkī (від фр. Maroc [maʀɔk]) – 

марокканець, марокканський, zendyā
ē
nī (від фр. les Indiens [lez-  dj  ]) – 

індіанець.  

У цьому контексті запелюємо до А. А. Блінова, який у своїй дисертації 

“Територіальні варіанти арабської літературної мови і їхнє відбиття в пресі (на 

основі газетних матеріалів Тунісу, Саудівської Аравії і Єгипту)” виявив серед 

туніських кореспондентів тенденцію з-поміж близьких за звучанням синонімів 

на кшталт dīnāmī / dīnāmīkī (фр. dynamique [dinamik]) – динамічний або ʾistātī / 

ʾistātīkī (фр. statique [statik]) – статичний робити вибір на користь другого, а не 

структурно більш простого першого, якому останнім часом надається перевага 

в інших арабомовних країнах, окрім країн Магрибу, що пояснюється впливом 

французького асимільованого кореня на свідомість туніських білінгвів [11, с. 

6]. 
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Однак варто зазначити, що серед досліджуваного лексичного матеріалу 

трапляються запозичення з французьким прикметниковим суфіксом -ique, які 

не зазнали морфологічної обробки: šīmīk (фр. chimique [ʃimik]) – хімічний, 

ʾiliktrīk (фр. électrique [el ktʀik]) – електричний, hidrū
ō
līk (фр. hydraulique 

[idʀolik]) – гідравлічний, mītālīk (фр. métallique [metalik]) – металевий, lūʒīk (фр. 

logique [lɔʒik]) – логічний, b
p
lāstīk (фр. plastique [plastik]) – пластичний.  

Крім того, фіксуємо біваріантні прикметники, серед яких вищезгадані: 

kūlūnyālī / kūlūnyāl (фр. colonial [kɔlɔnjal]) – колоніальний, ʾiliktrūnī / ʾiliktrūnīk 

(фр. électronique [el ktʀɔnik]) – електронний, ʾistātīkī / ʾistātīk (фр. statique 

[statik]) – статичний, dīnāmīkī / dīnāmīk (фр. dynamique [dinamik]) – динамічний, 

– а також ʾakādīmī / ʾakādīmīk (фр. académique [akademik]) – академічний, tiqnī / 

tiknīk (фр. technique [t knik]) – технічний, b
p
sīkū

ō
lū

ō
ʒī / b

p
sīkū

ō
lū

ō
ʒīk (фр. 

psychologique [psikɔlɔʒik]) – психологічний.  

Застосування ж суфікса -iyyah / -eyyah як “адаптувального інструменту” 

для арабізації галліцизмів виходить за межі не лише абстрактних імен якості, 

визначених арабською граматичною традицією типовими його носіями [6, с. 

91–93, 112; 25, с. 259], але й абстрактних імен загалом.  

Серед адаптованих таким чином французьких запозичень поряд з 

абстрактними поняттями трапляються й конкретні: burʒwāziyyah (фр. 

bourgeoisie [buʀʒwazi]) – буржуазія, bīrūqrāṭiyyah (фр. bureaucratie [byʀokʀasi]) – 

бюрократія, ṭābūriyyah (фр. tabouret [tabuʀ ]) – табурет(ка), sandriyyah / 

sandreyyah (фр. cendrier [sɑ dʀije]) – попільничка, bīriyyah / bīreyyah (фр. béret 

[beʀ ]) – берет, brīkiyyah / brīkeyyah (фр. briquet [bʀik ]) – запальничка, 

ṭabliyyah / ṭableyyah (фр. tablier [tablije]) – фартух, mādriyyah / mādreyyah (фр. 

madrier [madʀije]) – брус. 

На підставі наведених прикладів констатуємо, що обидва розглянуті 

питомі суфікси можуть як приєднуватися до повної основи запозиченої 

лексеми, так і заміщувати собою вихідні афікси. 

Крім -iyy (-ī) та -iyyah / -eyyah, у процесі морфологічної адаптації на 

галліцизми поширюються й арабські приєднані особові займенники (або 
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займенникові суфікси), точніше їх туніські варіанти, при сполученні яких з 

іншомовними елементами, як і з питомими, морфемний шов ледь помітний: 

Hāw b
p
āsb

p
ū
ō
rik – Ось твій паспорт, Ḥāǧtī bḥammāl bāš (bā

ē
š) yhizlī bāgāʒī – 

Потрібно, щоб носильник відніс мій багаж.  

При цьому існує альтернативний спосіб вираження відношення 

приналежності, який реалізується через питоме mtāʿ, що у туніському діалекті 

функціонує як службове слово [34, с. 104; 103, с. 122, 366; 126, с. 565; 145, с. 

32]: Šnuwwah ladrīsah mtāʿik? – Яка твоя адреса?, Hā huwa-l-bīrū mtāʿī – Ось мій 

офіс. 

Не менш помітним явищем у загальному процесі призвичаєння 

французьких запозичень до системи мови-реципієнта на морфологічному рівні 

є підведення під арабські словотвірні моделі французьких дієприкметників 

пасивного стану. Але перед тим, як навести конкретні приклади, зробимо 

ремарку, що не всі представники цього класу слів при переході до мови-

реципієнта отримують арабізовані форми. Порівняйте: dī
ē
gāʒī

ē
 (фр. dégagé 

[degaʒe]) – вільний, ʾū
ō
ngāʒī

ē
 (фр. engagé [ɑ gaʒe]) – зайнятий

26
, diklārī

ē
 (фр. 

déclaré [deklaʀe]) – задекларований, ʾū
ō
kū

y
b

p
ī
ē
 (фр. occupé [ɔkype]) – зайнятий. 

Так, французькі лексеми: refusé [ʀ( )fyze] – який не склав (іспити), який 

не пройшов (за конкурсом), який не вступив, parfumé [paʀfyme] – напаханий, 

graissé [gʀese] – змащений, déprimé [depʀime] – пригноблений – форматувалися 

відповідно у mrūfiz, mb
p
arfin, mgeryis, mdeb

p
rim за характерною для туніського 

діалекту схемою творення дієприкметників від дієслів, кореневий склад яких 

перевищує три приголосні, а саме шляхом додавання до першої кореневої 

префікса m- / mu- (пор. mu- в АЛМ) та типової голосної |е| / |і| (пор. |а| в АЛМ) 

перед останньою кореневою приголосною (див. [25, с. 184–185; 145, с. 36]).  

Таку ж словотвірну модель мають і відіменні дієприкметники активного 

стану (див. підрозділ 4.6): mrandif – у кого зустріч, побачення, mgerrev – який 

страйкує (бастує), страйкар, msašwir – у кого укладене волосся, msūfiʒ – дикий, 

дикун.  

                                                 
26

 Цей дієприкметник має і арабізовану форму – mgī
ē
ʒī. 
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Окрім згаданої, має місце ще одна модель арабізації французьких 

дієприкметників пасивного стану, яка також передбачає приєднання 

відповідних питомих афіксів до запозиченої основи, однак зумовлює меншу 

перебудову останньої: mšūkī
ē
 (фр. choqué [ʃɔke]) – шокований, msūnī (фр. sonné 

[sɔne]) – оглушений, нокаутований, mbranšī (фр. branché [bʀɑ ʃe]) – з’єднаний, 

mbūšī (фр. bouché [buʃe]) – заткнутий, закоркований. 

Цілком закономірно, що вихідні морфологічні показники наведених вище 

галліцизмів, зокрема закінчення -é як ознака приналежності до дієприкметників 

пасивного стану, утворених від дієслів першої групи, носять у мові-реципієнті лише 

формальний характер (choqué – mšūkī
ē
) або взагалі видозмінюються внаслідок 

фонологічної адаптації (sonné – msūnī). При цьому сама дієприкметникова ознака 

переміщується з кінця слова на його початок (branché – mbranšī).  

3.1.2. Лексикалізація граматичного значення французьких 

прийменників. Досить чітко втрата вихідних функціональних характеристик 

простежується у запозичених субстантивних словосполученнях атрибутивного 

зв’язку. Зіставлення початкової й адаптованої форм цих словосполучень наочно 

демонструє втрату граматичного значення французьким прийменником de:  

 фр. terrain d’atterrissage [teʀ   d-ateʀisaʒ] / тун. datirisāʒ – посадковий 

майданчик;  

 фр. signal d’alarme [siɲal d-alaʀm] / тун. sīnyāl dalārm – сигнал тривоги;  

 фр. liste d’emballage [list d-ɑ balaʒ] / тун. līst dombalāʒ – пакувальний лист;  

 фр. taux de change [to d  ʃɑ ʒ] / тун. tū
ō
 dišū

ō
nʒ – обмінний (валютний) курс;  

 фр. femme de chambre [fam d  ʃɑ bʀ] / тун. fām dīšāmbr – покоївка;  

 фр. roue de secours [ʀu-d s kuʀ] / тун. rū dsūkūr – запасне колесо;  

 фр. coup de ciseaux [ku-d sizo] / тун. kūdsīzū – (футб.) удар ножицями;  

 фр. courant d’air [kuʀɑ  d- ʀ] / тун. kūrāndī
ē
r – протяг;  

 фр. salle de conférences [sal d  kɔ feʀɑ s] / тун. ṣāl dīkū
ō
nfī

ē
rū

ō
ns – 

конференц-зал;  

 фр. salle de sport [sal d  spɔʀ] / тун. ṣāl dīsb
p
ū
ō
r – тренажерна зала, 

спортивна зала.  
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Перехід граматичного значення прийменника de у лексичну площину 

засвідчують факти переоформлення французьких атрибутивних 

словосполучень за допомогою вищезгаданого питомого mtāʿ. Порівняйте: фр. 

terrain d’aviation [teʀ   d-avjasjɔ ] / тун. tī
ē
rān mtāʿ laf

v
yāsyū

ō
n – аеродром; фр. 

centrale d’énergie [sɑ tʀal d-en ʀʒi] / тун. sontrāl mtāʿ eḍ-ḍaw – електростанція; фр. 

déclaration de douane [deklaʀasjɔ  d  dwan] / тун. diklarasyū
ō
n mtāʿ ed-dīwānah (ed-

dīwā
ē
nah) – митна декларація; фр. plaque d’immatriculation [plak d-imatʀikylasjɔ ] / 

тун. blākah mtāʿ ʾimātrīkūlāsyū
ō
n – (авто) номерний знак.  

Французькі прийменники   і en, як свідчать наведені нижче приклади, у 

туніському мовному середовищі теж можуть втрачати граматичні значення, 

властиві їм у мові-джерелі. Порівняйте: фр. chambre   air [ʃɑ bʀa ʀ] / тун. 

šāmbrā
ē
r – пневматична шина, фр.   bord [a bɔʀ] / тун. ʾabū

ō
r – на борту; фр. je 

suis tombé en panne [ʒ  sɥi tɔ be ɑ  pan] / тун. ṭoḥt ʾūmb
p
ān

27
 – у мене зламався 

автомобіль, фр. en avant [ɑ n-avɑ ] / тун. ʾanāf
v
ā – попереду, вперед. Перші два 

зіставлення виявляють лексикалізацію прийменника   як виразника відповідно 

атрибутивних і просторових відношень, а два останні – лексикалізацію 

прийменника en як виразника відношення дія – місце, куди спрямована дія та як 

складової прислівникових сполучень із просторовим значенням.  

3.1.3. Детермінація галліцизмів за допомогою арабського означеного 

артикля. Загальновідоме твердження про низький запозичувальний потенціал 

складових граматичної системи, зумовлений замкненістю останньої, знаходить 

підтвердження і у підпорядкуванні галліцизмів особливостям питомої категорії 

означеності. 

У цілому системи артиклів в арабській (у тому числі її туніському варіанті) 

і французькій мовах досить різняться, аби очікувати повного взаємозаміщення 

їхніх складових. Призвичаєні до розгалуженої системи артиклів
28

 галліцизми, 

інтегруючись у туніське мовне середовище, мають адаптуватися лише до одного 
                                                 
27

 Напівкалька з фр. tomber en panne [tɔ be ɑ  pan], де французьке дієслово tomber [tɔ be] – 

падати, упасти заміщене питомим відповідником ṭāḥ.  
28

 У французькій мові “категорія детермінації, що виражається французьким артиклем, має 

два аспекти: якісний і кількісний” [22, с. 119], а сам артикль є виразником роду, числа, 

означеності або неозначеності іменника [74, с. 27]. 
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детермінанта – означеного артикля el / il (пор. аl в АЛМ), поширення якого на 

іншомовні слова загалом відбувається згідно з арабською граматичною 

традицією (див. [25, с. 288–289; 103, с. 83–84; 104, с. 15–16]):  

 повне відтворення артикля, тобто збереження |l| артикля, перед 

“місячними” приголосними: gātū
ō
 / el-gātū

ō
 – пиріг, mīkānīsyā

ē
n / el-mīkānīsyā

ē
n 

– автомеханік, būṭū
ō
n / el-būṭū

ō
n – кнопка, kontrolū

œ
r / el-kontrolū

œ
r – контролер;  

 асиміляція |l| артикля “сонячними” приголосними: sūm / es-sūm – 

“ціна”, dūš / ed-dūš – душ, душова, trān / et-trān – поїзд, ʒardah / eʒ-ʒardah – сад
29

; 

 приєднання |l| артикля до кінцевого голосного попереднього слова: 

Waqt-āš temšī l-kār? – Коли автобус рушає?, ʿAndī l-fā
œ
tr – У мене є фломастер, 

– а також усікання в деяких прийменниках кінцевого голосного перед 

означеним артиклем (як альтернативна реалізація вищезгаданого правила у 

туніському діалекті): Neǧǧem šī netkellem f et-telīfūn? – Чи можу я скористатися 

телефоном?, nzel ʿel el-būṭū
ō
n – натискати кнопку. 

Актуалізація означеної форми французьких запозичень передбачає 

накладання на арабські класичні правила детермінації територіальних 

особливостей маркування грамеми означеного стану, серед яких: 

 редукція el / il до l не лише після голосного, але й перед ним [34, с. 

100]: ʾambulū
ō
ns / lambulū

ō
ns – машина швидкої допомоги, ʾaf

v
yāsyū

ō
n / 

laf
v
yāsyū

ō
n – авіація, ʾarbītr / larbītr – (футб.) арбітр, ʾaksīdū

ō
n / laksīdū

ō
n – аварія, 

ʾī
ē
sāns / lī

ē
sāns – бензин, ʾalkū

ō
l / lalkū

ō
l – алкоголь

30
, – а у мовленнєвому потоці і 

між двома приголосними: Fīn l-gīšī? – Де каса?, Yelzemnī netʿeddā men l-keyā
ē
s 

hāḏā – Я маю пройти цією дорогою; 

 вибіркова трансформація неасимільованого el / il у li перед групою 

приголосних [34, с. 100; 126, с. 566]: frīʒīdā
ē
r / li-frīʒīdā

ē
r – холодильник, krīdī / 

li-krīdī – кредит, brīkiyyah (brīkeyyah) / li-brīkiyyah (li-brīkeyyah) – запальничка, 

                                                 
29

 У туніському діалекті артикль асимілюється також перед |ǧ| [37, с. 63; 126, с. 566]. 
30

 Ці та подібні їм запозичення не слід ототожнювати з галліцизмами, які в туніському 

діалекті без l не вживаються і про які ми частково згадували у контексті вивчення 

протетичних приголосних: laṣ (фр. as [ɑs]) – туз, ladrīsah (фр. adresse [adʀ s]) – адреса, lāngār 

(фр. hangar [ ɑ gaʀ]) – “вокзал”, lonrʒistirmū
ō
n (фр. enregistrement [ɑ ʀ( )ʒistʀ mɑ ]) – реєстрація. 
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plonʒū
ō
n / li-plonʒū

ō
n – пірнання, kmāndah / li-kmāndah – командувач, командир, 

glāṣ / li-glāṣ – морозиво, але frān / el-frān – гальмо, krī
ē
š / el-krī

ē
š – дитячі ясла, 

brū
ō
šū

y
r / el-brū

ō
šū

y
r – брошура, b

p
lū

ō
mbyeh / el-b

p
lū

ō
mbyeh – водопровідник, 

газопровідник, klāsū
œ
r / el-klāsū

œ
r – швидкозшивач, grūb

p
 / el-grūb

p
 – група. 

 

3.2. Актуалізація родової ознаки французьких лексем у туніському 

діалекті арабської мови 

3.2.1. Французькі субстантиви формально-граматичного роду. 

Морфологічна асиміляція іншомовної лексики, звичайно, не може не 

торкнутися такої граматичної категорії, як рід, тим більше, якщо вона 

представлена в обох мовах, що контактують.  

Аналіз родової віднесеності французьких субстантивів у туніському 

діалекті дав змогу з’ясувати різноплановість процесу їхнього пристосування до 

цієї граматичної категорії, а розкрити цю різноплановість допоможе 

запропоноване нижче дихотомічне групування галліцизмів: 

 лексеми французького походження, що зберегли родову приналежність: 

а) галліцизми без арабських морфологічних ознак роду: 

- іменники чоловічого роду: barāʒ (фр. barrage [baʀaʒ]) – 

загородження, гребля, drābū (фр. drapeau [dʀapo]) – прапор, rī
ē
flī

ē
 (фр. reflet 

[ʀ( )fl ]) – відображення, відблиск, sīkil (фр. cycle [sikl]) – цикл, transb
p
ū
ō
r (фр. 

transport [tʀɑ spɔʀ]) – транспорт, kū
ō
d (фр. code [kɔd]) – код;  

- іменники жіночого роду: grī
ē
f

v
 (фр. grève [gʀ v]) – страйк, krāf

v
āt 

(фр. cravate [kʀavat]) – краватка, ʾanfiksyū
ō
n (фр. infection [  f ksjɔ ]) – інфекція, 

mūbīlī
ē
t (фр. mobylette [mɔbil t]) – мопед, stāsyūn (фр. station [stasjɔ ]) – станція, 

b
p
isīn (фр. piscine [pisin]) – басейн;  

б) галліцизми з арабським родовим оформленням: rīmūrkah (фр. 

remorque [ʀ( )mɔʀk]) – причіп, kartūšah (фр. cartouche [kaʀtuʃ]) – патрон (набій), 

sītīrnā (фр. citerne [sit ʀn]) – цистерна, sandliyyah (фр. descente de lit [desɑ t d  li]) 

– “килимок”, gīnyah (фр. guigne [giɲ]) – “нудьга”, šmīniyyah / šmīneyyah (фр. 

cheminée [ʃ( )mine]) – камін; 
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 лексеми французького походження, що змінили родову приналежність: 

а) галліцизми без арабських морфологічних ознак роду: 

- іменники чоловічого роду: metrayūz (фр. mitrailleuse [mitʀɑjøz]) – 

кулемет, baryī
ē
r (фр. barrière [baʀj ʀ]) – бар’єр, шлагбаум, огорожа, krī

ē
š (фр. 

crèche [kʀ ʃ]) – дитячі ясла, tūš (фр. touche [tuʃ]) – клавіша, remīz (фр. remise 

[ʀ( )miz]) – знижка, brīz (фр. prise [pʀiz]) – розетка (штепсельна);  

- іменники жіночого роду: kānāpī
ē
 (фр. canapé [kanape]) – канапа, rif

v
ā
ē
y 

(фр. réveil [ʀev j]) – будильник, grūb
p
 (фр. groupe [gʀup]) – група, kār (фр. car 

[kaʀ]) – автобус, lāk (фр. lac [lak]) – озеро, sab
p
ān (фр. sapin [sap  ]) – ялина, ялиця;  

б) галліцизми з арабським родовим оформленням: fūlārah (фр. foulard 

[fulaʀ]) – хустка, mikrū
ō
bah (фр. microbe [mikʀɔb]) – мікроб, šīfūnah (фр. chiffon 

[ʃifɔ ]) – ганчірка, шматина, ṭābūriyyah (фр. tabouret [tabuʀ ]) – табурет(ка), 

sandriyyah / sandreyyah (фр. cendrier [sɑ dʀije]) – попільничка, ṭabliyyah / 

ṭableyyah (фр. tablier [tablije]) – фартух.  

Як бачимо, серед досліджуваних запозичень, які зазнали родової 

модифікації, так і серед тих, чиї вихідна і адаптована форми збігаються за 

родом, підгрупу галліцизмів із арабським родовим оформленням (-ah, -ā) 

складають іменники жіночого роду, що пояснюється відсутністю в арабській 

мові морфологічних показників чоловічого роду [25, с. 268].  

Однак варто окремо виділити французькі лексеми чоловічого роду, 

фемінізація яких на туніському ґрунті спричинила трансформацію їхньої 

кінцевої |a| у арабські маркери жіночого роду за фонетичною аналогією: 

sertifīkah (фр. certificat médical [s ʀtifika medikal]) – медичне свідоцтво, 

ʾaʒū
ō
ndah (фр. agenda [aʒ  da]) – щоденник (книжка для щоденних записів), 

māndah (фр. mandat [mɑ da]) – грошовий переказ, sīnīmā (фр. cinéma [sinema]) – 

кінотеатр, – та лексеми, які в обох мовних системах належать до чоловічого 

роду, а їхні фіналі у мові-реципієнті -ah і -ā – результат фонологічної адаптації: 

yuṭnah (фр. lieutenant [ljøt( )nɑ ]) – лейтенант, kmāndah (фр. commandant 

[kɔmɑ dɑ ]) – командувач, командир, rū
ō
mpwā (фр. rond-point [ʀɔ pwɛ ]) – кругова 

транспортна розв’язка. 
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Відносну стійкість до тиску граматичної системи мови-реципієнта на 

рівні категорії роду галліцизмам забезпечують вихідні суфікси-маркери родової 

ідентифікації, щоправда, не всі. Гарантами збереження родової віднесеності є 

французькі словотвірні суфікси: 

 (чоловічого роду) -eur / -teur, -eau, -aire: klīmātīzū
œ
r (фр. climatiseur 

[klimatizœʀ]) – кондиціонер, dīstrībū
y
tū

œ
r (фр. distributeur [distʀibytœʀ]) – 

банкомат, rī
ē
zū

ō
 (фр. réseau [ʀezo]) – телефонна мережа, diksyū

ō
nī

ē
r (фр. 

dictionnaire [diksjɔn ʀ]) – словник; 

 (жіночого роду) -ation, -ance, -trice, -ette: fīltrāsyū
ō
n (фр. filtration 

[filtʀasjɔ ]) – фільтрування, ʾasirāns (фр. assurance [asyʀɑ s]) – страховка, страхова 

компанія, kalkū
y
latrīs (фр. calculatrice [kalkylatʀis]) – калькулятор, kaskā

ē
t (фр. 

casquette [kaskɛt]) – кашкет, кепка. 

Тоді як, наприклад, суфікси чоловічого роду -age і -et такий імунітет не 

надають: šū
ō
fāʒ (фр. chauffage [ʃofaʒ]) – опалення (ч. р.), але b

p
ūrsontāʒ (фр. 

pourcentage [puʀsɑ taʒ]) – відсоткове відношення (ж. р.), b
p
wānyī

ē
 (фр. poignet 

[pwaɲ ]) – зап’ясток (ч. р.), але brāslī
ē
 (фр. bracelet [bʀasl ]) – браслет (ж. р.). 

За відсутності реалізації морфологічного способу вираження роду 

залучається синтаксичний, який полягає в узгодженні запозиченого іменника з 

питомими словами, що належать до таких частин мови, як: 

 прикметник: fv
ītā

ē
s kbīr – велика швидкість

31
, b

p
isīn ṣġīrah – малий басейн;  

 дієприкметник: bortmā
ē
n mʾaṯeṯ – умебльована квартира, kū

ō
mānd 

mkassarah – поламаний пульт дистанційного керування;  

 власне дієслово: Et-Trān mā ǧā-š – Поїзд не прийшов, El-Kār temšī l-

Tūnes? – Цей автобус прямує до Тунісу?
32

; 

 вказівний займенник: es-sāk hāḏā – ця сумка, цей ранець, el-mūbīlī
ē
t hāḏī 

– цей мопед; 

 числівник: līn wāḥed – одна лінія (ряд)
33
, fū

ō
tā

ē
y waḥdah – одне крісло

34
. 

                                                 
31

 У мові-джерелі f
v
ītā

ē
s (фр. vitesse [vit s]) належить до жіночого роду. 

32
 У мові-джерелі kār (фр. car [kaʀ]) належить до чоловічого роду. 

33
 У мові-джерелі līn (фр. ligne [liɲ]) належить до жіночого роду. 

34
 У мові-джерелі fū

ō
tā

ē
y (фр. fauteuil [fotœj]) належить до чоловічого роду. 
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Отримані результати проведеного аналізу показують, що переважна 

більшість запозичених французьких субстантивів не змінюють рід, а їх 

перерозподіл за родовою належністю далеко не завжди зумовлюється 

формальними показниками. Таким чином, досліджувана модель родового 

оформлення запозичень розходиться зі спостереженнями Ю. П. Губанова, 

відповідно до яких запозичені слова, що не закінчуються на -ah, -ā, тобто не 

мають родових маркерів, релевантних для граматичної системи арабської мови, 

безапеляційно відносяться до чоловічого роду (див. [27, с. 105]), а також не 

підпадає під окреслену Е. Хаугеном тенденцію “відносити запозичені слова до 

якогось одного визначеного роду у всіх випадках, коли та чи інша конкретна 

аналогія не нав’язує зарахування цього слова до якого-небудь другого класу” 

[89, с. 362]. 

3.2.2. Французькі субстантиви семантико-граматичного роду. Разом із 

галліцизмами формально-граматичного роду словник туніського діалекту 

поповнили галліцизми семантико-граматичного роду, репрезентовані не лише 

іменниками-назвами людей за гендерною ознакою (виражаються різними 

лексичними одиницями), але й іменниками парного і спільного роду.  

До перших належать французькі субстантиви на позначення ввічливих 

форм звертання та сімейних зв’язків: madām (фр. madame [madam]) – пані 

(ввічливе звертання до заміжньої жінки), madmwazī
ē
l (фр. mademoiselle 

[mad( )mwaz l]) – панна (ввічливе звертання до незаміжньої дівчини), mesyū
œ
 (фр. 

monsieur [m sjø]) – пан (ввічливе звертання до чоловіка), el-madām (фр. madame 

[madam]) – “дружина (заміжня жінка стосовно до свого чоловіка)”, el-mesyū
œ
 (фр. 

monsieur [m sjø]) – чоловік (одружена особа стосовно до своєї дружини).  

Континуум других складають члени бінарних протиставлень за 

професією, родом занять, національною і соціальною належністю тощо: būlīs / 

būlīsah (фр. policier [pɔlisje] / policière [pɔlisj ʀ]) – “поліціянт” / “поліціянтка”, 

ʾanfū
ō
rmātīsyān / ʾanfū

ō
rmātīsyā

ē
n (фр. informaticien [  fɔʀmatisj  ] / informaticienne 

[  fɔʀmatisj n]) – програміст / програмістка, ʾantrī
ē
nū

œ
r / ʾantrī

ē
nū

œ
rah (фр. 

entraîneur [ɑ tʀ nœʀ] / entraîneuse [ɑ tʀ nøz]) – тренер / тренерка, bāsketū
œ
r / 
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bāsketū
œ
z (фр. basketteur [basketœʀ] / basketteuse [basketøz]) – баскетболіст / 

баскетболістка, marrūkī / marrūkiyyah (фр. Marocain [maʀɔk  ] / Marocaine 

[maʀɔk n]) – марокканець / марокканка, fermlī / fermliyyah або fermleyyah (фр. 

infirmier [  fiʀmje] / infirmière [  fiʀmj ʀ]) – медбрат / медсестра. 

Як бачимо, родова ознака вищенаведених лексем знаходить вираження за 

допомогою гетерогенних афіксальних засобів (питомих і запозичених), причому 

ця асиметрія формальних показників поширюється на обидва граматичні роди.  

Цікавим є і той факт, що деякі галліцизми, які у мові-джерелі 

кваліфікуються як слова “спільної статі” (двородові лексеми), у мові-реципієнті 

мають пару: šā
ē
f / šā

ē
fah (фр. chef [ʃ f]

35
) – шеф (керівник) / шефиня (керівниця), 

sikritī
ē
r / sikritī

ē
rah (фр. secrétaire [s( )kʀet ʀ]) – секретар / секретарка, šīfūr / 

šīfūrah (фр. chauffeur [ʃofœʀ]
36

) – водій / водійка, bāndī / bā
ē
ndeyyah (фр. bandit 

[bɑ di]) – бандит / бандитка.  

Що ж до іменників спільного роду, то їх представляють так звані 

маскулізми – іменники, марковані чоловічим родом, але які потенційно є 

виразниками обох статей. Серед цих галліцизмів вирізняємо:  

 ті, які статус спільнородових мають як у французькій мові, так і в 

туніському діалекті: gīd (фр. guide [gid]) – гід, kuntāblī (фр. comptable [kɔ tabl]) – 

бухгалтер, dantīst (фр. dentiste [dɑ tist]) – дантист, pīlū
ō
t (фр. pilote [pilɔt]) – пілот, 

ʾarbītr (фр. arbitre [aʀbitʀ]) – (футб.) арбітр, gū
ō
l (фр. goal [gol]) – воротар;  

 ті, які статус спільнородових набули у процесі запозичення: kontrolū
œ
r 

(фр. contr leur [kɔ tʀolœʀ] / contr leuse [kɔ tʀoløz]) – контролер, kablū
œ
r (фр. 

câbleur [kɑblœʀ] / câbleuse [kɑbløz]) – електромонтажник, ʾiliktrīsyān (фр. 

électricien [el ktʀisj  ] / électricienne [el ktʀisj n]) – електрик, mīkānīsyā
ē
n (фр. 

mécanicien [mekanisj  ] / mécanicienne [mekanisj n]) – автомеханік, šūmā
œ
r (фр. 

ch meur [ʃomœʀ] / ch meuse [ʃomøz]) – безробітний / безробітна, serʒā
ē
n šā

ē
f (фр. 

sergent-chef [s ʀʒɑ ʃ f] / sergente-chef [s ʀʒɑ tʃ f]) – старший сержант. 

                                                 
35

 У розмовному регістрі французької мови трапляється лексична гендерна пара chef [ʃ f] / 

chéfesse [ʃef s], однак “жіночий” її компонент все ж має обмежене використання [110, с. 31, 34]. 
36

 Лексемою chauffeuse [ʃoføz] переважно послуговуються у значенні “стільчик біля каміна”, 

а як жіночий відповідник фр. chauffeur [ʃofœʀ] її майже не використовують [110, с. 31, 34]. 
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3.2.3. Родова характеристика засвоєних французьких прикметників 

та дієприкметників. Родове оформлення галліцизмів-прикметників та 

галліцизмів-дієприкметників порівняно менш диверсифіковане і обмежується 

їхнім поділом на два типи:  

 із неасимільованою формою жіночого роду: lūʒīk / lūʒīk (фр. logique / 

logique [lɔʒik]) – логічний / -а, mītālīk / mītālīk (фр. métallique / métallique 

[metalik]) – металевий / -а, šīmīk / šīmīk (фр. chimique / chimique [ʃimik]) – 

хімічний / -а, fīdā
ē
l / fīdā

ē
l (фр. fidèle / fidèle [fid l]) – відданий / -а, sb

p
esyāl / 

sb
p
esyāl (фр. spécial / spéciale [spesjal]) – спеціальний / -а, grī / grī (фр. gris [gʀi] / 

grise [gʀiz]) – сірий / -а, ʾū
ō
ngāʒī

ē
 / ʾū

ō
ngāʒī

ē
 (фр. engagé / engagée [ɑ gaʒe]) – 

зайнятий / -а, ʾū
ō
kū

y
b

p
ī
ē
 / ʾū

ō
kū

y
b

p
ī
ē
 (фр. occupé / occupée [ɔkype]) – зайнятий / -а;  

 з асимільованою формою жіночого роду: msūnī / msūnyah (фр. sonné / 

sonnée [sɔne]) – оглушений / -а, нокаутований / -а, mbranšī / mbranšyah (фр. 

branché / branchée [bʀɑ ʃe]) – з’єднаний / -а, mšūkī
ē
 / mšūkyah (фр. choqué / 

choquée [ʃɔke]) – шокований / -а, mrūfiz / mrūfzah (фр. refusé / refusée [ʀ( )fyze]) 

– який не склав (іспити), який не пройшов (за конкурсом), який не вступив / яка 

не склала (іспити), яка не пройшла (за конкурсом), яка не вступила, blū
ō
n / 

blū
ō
ndah (фр. blond [blɔ ] / blonde [blɔ d]) – білявий / -а, ʾakādīmī / ʾakādīmiyyah 

(фр. académique / académique [akademik]) – академічний / -а, b
p
sīkū

ō
lū

ō
ʒī / 

b
p
sīkū

ō
lū

ō
ʒiyyah (фр. psychologique / psychologique [psikɔlɔʒik]) – психологічний 

/ -а, ʾīkūlūʒī / ʾīkūlūʒiyyah (фр. écologique / écologique [ekɔlɔʒik]) – екологічний / 

-а. 

 

3.3. Оформлення граматичної категорії числа галліцизмів 

Якщо родове оформлення французьких за походженням лексем 

демонструє симбіоз питомих і запозичених засобів актуалізації цієї граматичної 

категорії, то числове реалізується переважно (але не абсолютно) за законами 

морфологічної системи мови-реципієнта. 

У туніському діалекті, як зауважує Ю. М. Завадовський, “категорія числа 

будується з опозицій трьох грамем: однини, двоїни і множини” [37, с. 54], – з 
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яких дві останні завжди є маркованими. А оскільки форма двоїни з 

граматичними показниками -īn для чоловічого роду і -tīn для жіночого або з 

кількісним числівником zūz – два визначається як нечастотна через свою 

актуальність лише для назв парних предметів на кшталт частин тіла, часових 

понять та деяких одиниць міри [34, с. 90; 37, с. 55, 58; 103, с. 207–208; 126, с. 

567; 136, с. 21; 145, с. 32–35; 151, с. 34–35], наприклад, ġrām / ġrāmīn – грам / 

два грами, mītrū / zūz mītrū (zūz mītruwā
ē
t) – метр / два метри, зосередимо увагу 

на засобах вираження значення множинності. 

3.3.1. Галліцизми із синтетично вираженою множиною. Серед 

досліджуваного мовного матеріалу переважають слова із синтетично 

вираженою множиною, варіативність форм якої представлена у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Засоби оформлення множини французьких запозичень 

Тип утворення 

множини 

Морфологічні 

показники 

Приклади 

форма однини 
форма 

множини 

Зовнішньо-

флективний 

(правильна 

множина) 

-ā
ē
t 

kū
ō
ntū

œ
r – лічильник kū

ō
ntū

œ
rā

ē
t 

parabū
ō
l – параболічна 

антена (супутникова) 
parabū

ō
lā

ē
t 

trānšī – рів, траншея trānšiyā
ē
t 

-īn 

burʒwāzī – буржуа burʒwāziyīn  

ʒāb
p
ū
ō
nī – японець ʒāb

p
ū
ō
niyīn 

mgerrev – який страйкує 

(бастує), страйкар 
mgervīn 

-ah 

būlīs – “поліціянт” būlīseyyah 

bāndī – бандит bāndeyyah 

kuntāblī – бухгалтер kuntābleyyah 

Внутрішньо-

флективний 

(ламана множина) 

 

sāk – сумка, ранець sīkān 

bīdūn – бідон bā
ē
den 

dūš – душ, душова ʾedwā
ē
š 
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Найбільш продуктивним маркером множини є флексія -ā
ē
t – діалектний 

варіант закінчення правильної множини -āt. Її набувають галліцизми як 

жіночого роду: trūs (мн. trūsā
ē
t) – косметичка, пенал, dāllā (мн. dāllā

ē
t) – бетонна 

стеля (плита перекриття між поверхами), kāsā
ē
t (мн. kāsā

ē
tā

ē
t) – касета, fūskah 

(мн. fūskā
ē
t) – “шпаргалка”, pū

ō
zīsyū

ō
n (мн. pū

ō
zīsyū

ō
nā

ē
t) – позиція, посада, 

ʾambulū
ō
ns (мн. ʾambulū

ō
nsā

ē
t) – машина швидкої допомоги, – так і чоловічого: 

kūntwār (мн. kūntwārā
ē
t) – прилавок, стійка, šū

ō
fū

ō
 (мн. šū

ō
fowā

ē
t) – бойлер, stād 

(мн. stādā
ē
t) – стадіон, krīdī (мн. krīdiyā

ē
t) – кредит, trān (мн. trānā

ē
t) – поїзд, 

būṭū
ō
n (мн. būṭū

ō
nā

ē
t) – кнопка. 

Приєднання -ā
ē
t до основи запозиченого слова загалом відбувається за 

граматичними канонами АЛМ (див. [25, с. 274–275; 145, с. 33]), які передбачають: 

 заміну флексії -ah флексією -ā
ē
t: ʾaʒū

ō
ndah (мн. ʾaʒū

ō
ndā

ē
t) – щоденник 

(книжка для щоденних записів), batīndah (мн. batīndā
ē
t) – патент (ліцензія на 

торгово-промислову діяльність), патентний збір (торгово-промисловий 

податок), feyyūzah (мн. feyyūzā
ē
t) – нічник, bwātah (мн. bwātā

ē
t) – нічний клуб, 

ṭabliyyah / ṭableyyah (мн. ṭabliyyā
ē
t /ṭableyyā

ē
t) – фартух, kāmyūnah (мн. 

kāmyūnā
ē
t) – легка вантажівка; 

 додавання -āēt до основи у словах, що не закінчуються на -ah: brū
ō
šū

y
r 

(мн. brū
ō
šū

y
rā

ē
t) – брошура, restū

ō
ron (мн. restū

ō
ronā

ē
t) – ресторан, mūdī

ē
l (мн. 

mūdī
ē
lā

ē
t) – модель, зразок, ʾetī

y
d (мн. ʾetī

y
dā

ē
t) – “приватний урок”, mātrīkū

y
l 

(мн. mātrīkū
y
lā

ē
t) – (авто) реєстраційний номер, sāntī

y
r (мн. sāntī

y
rā

ē
t) – пасок;  

 появу епентичної |w| у лексемах із фіналлю -ū / -ō
37
: mītrū (мн. 

mītruwā
ē
t) – метр, bībrū (мн. bībruwā

ē
t) – дитячий ріжок, пляшечка із соскою, 

māyyū (мн. māyyuwā
ē
t) – плавки, купальник, rišū

ō
 (мн. rišowā

ē
t) – нагрівач, gātū

ō
 

(мн. gātowā
ē
t) – пиріг, šāṭṭū

ō
 (мн. šāṭowā

ē
t) – за мок;  

 появу епентичної |y| у лексемах із фіналлю -ī / -ī
ē38

: fārmāsī (мн. 

                                                 
37

 Спостерігаємо видозміну класичних правил про додавання закінчення -āt, які 

передбачають відновлення кінцевої слабкої кореневої приголосної у вигляді |w| або |y|, якщо 

закінченню -ah передує ā, з одного боку, та заміну фіналей ā (аліф максура) і āʾ відповідно 

слабкою приголосною |y| і флексією āw, з другого. 
38

 Див. виноску вище. 
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fārmāsiyā
ē
t) – аптека, gīšī (мн. gīšiyā

ē
t) – вікно (каси тощо), каса, māršī (мн. 

māršiyā
ē
t) – базар, līsī

ē
 (мн. līseyā

ē
t) – ліцей, sāšī

ē
 (мн. sāšeyā

ē
t) – саше, brāslī

ē
 

(мн. brāsleyā
ē
t) – браслет.  

Інші ж два формальні виразники правильної множини мають більш 

обмежене застосування:  

 флексією -īn (пор. закінчення правильної множини чоловічого роду -ūn 

та -īn для відповідно прямого і непрямих відмінків в АЛМ) оформлюються 

дієприкметники: mrandif (мн. mrandvīn) – у кого зустріч, побачення, mrūfiz (мн. 

mrūfzīn) – який не склав (іспити), який не пройшов (за конкурсом), який не 

вступив – та частина галліцизмів на -iyy (-ī) переважно зі значенням 

віднесеності до певної території, суспільного класу тощо: burʒwāzī (мн. 

burʒwāziyīn) – буржуа, ʒāb
p
ū
ō
nī (мн. ʒāb

p
ū
ō
niyīn) – японець, але zūfrī (мн. 

zwāfrah) – “молодий правопорушник”, marrūkī (мн. mrārkah) – марокканець;  

 флексія -ah поширюється лише на деякі французькі запозичення, серед 

яких лексеми, формально схожі на арабські імена відносні, що позначають 

професії, види діяльності (на кшталт ар. baḥrī / baḥriyyah – моряк / моряки [25, 

с. 288]): būlīs (мн. būlīseyyah) – “поліціянт”, bāndī (мн. bāndeyyah) – бандит, 

kuntāblī (мн. kuntābleyyah) – бухгалтер. 

Варто зазначити, що ар. -ah у складі слів французького походження може 

виступати також маркером числового значення одиничності. У такому разі сам 

іншомовний етимон автоматично набуває значення множинності або збірного 

поняття. Порівняйте: фр. cartouche [kaʀtuʃ] – патрон (набій) і тун. kartūšah – 

патрон (набій) / kartūš – патрони (набої), фр. fraise [fʀ z] – полуниця і тун. 

frī
ē
zah – полуниця (одиничне) / frī

ē
z – полуниця (збірне). При цьому фіксуємо 

випадок, коли збірне поняття закріплюється не за власне етимоном, а за 

спорідненим йому словом. Порівняйте: фр. dindon [d  dɔ ] – індик / dinde [d  d] – 

індичка і тун. dandūnah – індик (одиничне) / dānd – індик (збірне).  

На окрему увагу заслуговує словосполучення ḫobzah gātū
ō
 – пиріг, що 

утворене поєднанням гетерогенних елементів (ар. ḫobzah та фр. gâteau [gɑto]) і 

де показником одиничності маркується питомий компонент. 
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Альтернативним зовнішньофлективному способу вираження множини 

галліцизмів є внутрішньофлективний, який полягає у кількісних і якісних 

змінах самої структури слова. Як і попередній, він аплікується до обох 

граматичних родів, але не має єдиної формотворчої моделі. Охоплені 

запропонованим дослідженням лексеми підпадають лише під деякі з 

окреслених Ю. М. Завадовським типів ламаної множини як релевантних для 

морфологічної системи магрибських діалектів загалом і туніського зокрема 

(див. [34, с. 96–98; 37, с. 59–61]). Серед них такі
39

: 

 12ā 3: bank (ч. р., мн. bnāk) – “диван із дерев’яними підлокітниками”; 

 12ū 3(-аh): laṣ (ч. р., мн. lṣūṣаh) – туз; 

 1v 23аh: ʾūtīl (ч. р., мн. wetlah) – готель; 

 1v23ā n: kār (ж. р.
40
, мн. kīrān) – автобус, sāk (ч. р., мн. sīkān) – сумка, 

ранець;  

 12ā 3v4: tеmbrī / tеnbrī (ч. р., мн. tnāber) – марка, šānṭī (ч. р., мн. šwāneṭ) – 

будівельний майданчик, kalṣū
ō
n (ч. р., мн. klāṣen) – труси, barwīṭah (ж. р., мн. 

brāweṭ) – ручний візок, тачка, kārtābah / kārtābeh (ж. р.
41
, мн. krāteb) – 

учнівський портфель, ранець; 

 12ā 34аh: šīfūr (ч. р., мн. šwāfrah) – водій, marrūkī (ч. р., мн. mrārkah) – 

марокканець, garṣūn (ч. р., мн. grāṣnah) – офіціант, zūfrī (ч. р., мн. zwāfrah) – 

“молодий правопорушник”; 

 12е 33ah
42
: gū

ō
l (ч. р., мн. gwellah) – воротар. 

Решту ж форм ламаної множини, що їх утворюють французькі 

запозичення, можна або описати злегка видозміненим варіантом виділених    

Ю. М. Завадовським типів, або інвентаризувати за новоутвореними. Наприклад, 

числове оформлення галліцизму blākah (ж. р., мн. blāyik) – покажчик (знак), 

листовий прокат підводиться під модель 12ā yi3 (пор. 12ā i3 у                             

Ю. М. Завадовського), галліцизмів fermlī (ч. р., мн. frā
ē
mel) – медбрат і sandī

ē
l 

                                                 
39

 Цифри позначають кореневі приголосні, v – голосну, v  – наголошену голосну. 
40

 У мові-джерелі це запозичення належить до чоловічого роду. 
41

 У мові-джерелі це запозичення належить до чоловічого роду. 
42

 Цей тип Ю. М. Завадовський відносить до змішаної множини [37, с. 59]. 
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(ч. р.
43
, мн. snā

ē
del) – сандаля, босоніжка – під модель 12 3v4 (пор. 12ā 3v4 у   

Ю. М. Завадовського), тоді як галліцизмів kabbūṭ (ч. р.
44
, мн. kbābṭ) – пальто, 

ʒūntah (ж. р.
45
, мн. ʒwā

ē
nt) – сигарета з наркотиком, “сигарета”, “недопалок” і 

kamyūn (ч. р., мн. kmā
ē
yn) – вантажівка – під модель 12v  34 (відсутня у              

Ю. М. Завадовського).  

3.3.2. Галліцизми із аналітично вираженою множиною. Було б 

помилковим вважати, що запозичений пласт словника туніського діалекту не 

містить множини, вираженої аналітичними засобами. Чисельно вона, звичайно, 

поступається синтетичній, але своїми якісними характеристиками не може не 

становити науковий інтерес.  

Так, опрацьований лексичний корпус містить слова, множина яких 

актуалізується через відповідний французький артикль (des / les): rākūrsī (мн. dī
ē
 

rākūrsī) – (комп’ют.) ярлик, kalkū
y
latrīs (мн. dī

ē
 kalkū

y
latrīs) – калькулятор, 

ʾanfū
ō
rmātīsyān (мн. dī

ē
 zanfū

ō
rmātīsyān) – програміст, ʾekrīf

v
ān (мн. dī

ē
 zekrīf

v
ān) 

– “письменник (стосовно до іноземних громадян)”, b
p
atrū

ō
n (мн. lī

ē
 b

p
atrū

ō
n) – 

патрон (керівник), ʾanū
ō
ns (мн. lī

ē
 zānū

ō
ns) – оголошення, повідомлення. При 

цьому запозичення b
p
atrū

ō
n і kalkū

y
latrīs вирізняються варіативністю вираження 

множини: lī
ē
 b

p
atrū

ō
n / b

p
atrū

ō
nā

ē
t, dī

ē
 kalkū

y
latrīs / kalkū

y
latrīsā

ē
t.  

3.3.3. Галліцизми із видозміненою числовою характеристикою. Не 

менш цікавими є випадки вживання спільної для однини і множини форми 

слова, особливо, враховуючи той факт, що незмінювані за числами галліцизми 

у мові-джерелі мають обидві числові форми, які, щоправда, часто відмінні між 

собою лише за написанням:  

 іменники: gūō
fr (фр. gaufre / gaufres [gofʀ]) – вафля / вафлі, frū

ō
māʒ (фр. 

fromage / fromages [fʀɔmaʒ]) – сир / сири, krī
ē
vā

ē
t (фр. crevette / crevettes [kʀ v t]) 

– креветка / креветки, ʾantibyūtīk (фр. antibiotique / antibiotiques [ɑ tibjɔtik]) – 

антибіотик / антибіотики, sū
ō
f

v
āʒ (фр. sauvage / sauvages [sovaʒ]) – дикун / 

дикуни, bū
ō
ṭ (фр. botte / bottes [bɔt]) – чобіт / чоботи; 

                                                 
43

 У мові-джерелі це запозичення належить до жіночого роду. 
44

 У мові-джерелі це запозичення належить до жіночого роду. 
45

 У мові-джерелі це запозичення належить до чоловічого роду. 
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 прикметники: lūʒīk (фр. logique / logiques [lɔʒik]) – логічний / -і, mītālīk 

(фр. métallique / métalliques [metalik]) – металевий / -і, sb
p
esyāl (фр. spécial 

[spesjal] / spéciaux [spesjo]) – спеціальний / -і, šīmīk (фр. chimique / chimiques 

[ʃimik]) – хімічний / -і, ʾiliktrīk (фр. électrique / électriques [el ktʀik]) – 

електричний / -і, hidrū
ō
līk (фр. hydraulique / hydrauliques [idʀolik]) – гідравлічний 

/ -і.  

Дзеркально протилежну картину, коли незмінюваним у множині (ні у 

вимові, ні на письмі) французьким етимонам відповідають галліцизми з обома 

числовими формами, демонструють такі приклади: laṣ / lṣūṣаh (фр. as [ɑs]) – туз 

/ тузи, randīf
v
ū / randīf

v
uwā

ē
t (фр. rendez-vous [ʀɑ devu]) – зустріч, побачення / 

зустрічі, побачення, parāšū
ō
k / parāšū

ō
kā

ē
t (фр. pare-chocs [paʀʃɔk]) – 

амортизатор, буфер / амортизатори, буфери, tūrnef
v
īs / tūrnef

v
īsā

ē
t (фр. tournevis 

[tuʀn vis]) – викрутка / викрутки.  

Окремо виділимо запозичення, що не просто розходяться з їхніми 

французькими етимонами за наявністю чи відсутністю формального вираження 

множинного числа, а які при адаптації взагалі змінили свою числову 

характеристику. Мова йде про лексеми, що на теренах Тунісу побутують лише 

у формі однини, тоді як у французькій мові вони мають обидві форми числа: 

trotwār (фр. trottoir / trottoirs [tʀɔtwaʀ]) – тротуар / тротуари, gāzū
ō
n (фр. gazon / 

gazons [gɑzɔ ]) – газон / газони, ʾetu
y
dyū

ō
n (фр. étudiant / étudiants [etydjɑ ]) – 

студент / студенти, dīkūr (фр. décor / décors [dekɔʀ]) – декор / декори, tū
y
b (фр. 

tube / tubes [tyb]) – труба, трубка / труби, трубки, mūskl (фр. muscle / muscles 

[myskl]) – м’яз / м’язи.  

Полярний сценарій пристосування галліцизмів до категорії числа 

відбивають лексеми lunettes [lyn t] – окуляри і toilettes [twal t] – убиральня, які 

у мові-джерелі вживаються лише в множині, а у мові-реципієнті – в обох 

числах: в однині (lyūnā
ē
t, twālī

ē
t) і в утвореній від множини етимона множині 

(lyūnā
ē
tā

ē
t, twālī

ē
tā

ē
t)

46
. А от французькі запозичення vacances [vakɑ s] – 

                                                 
46

 Явище накладання множини на множину трапляється і в АЛМ: buyūt – buyūtāt, ṭuruq – ṭuruqāt 

[25, с. 276], – щоправда, тут обидві форми множинного числа мають гомогенну природу. 
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відпустка, канікули (пор. тун. vākāns) і crampons [kʀɑ pɔ ] – бутси
47

 (пор. тун. 

krāmb
p
ū
ō
n) лишаються вживаними лише у формі множини як у рідному ареалі, 

так і в чужому, причому krāmb
p
ū
ō
n, як і вищезгадані галліцизми, може 

утворювати правильну множину – krāmb
p
ū
ō
nā

ē
t. 

Проаналізована поведінка галліцизмів під час пристосування до категорії 

числа, зокрема множини, ілюструє узагальнене твердження Ю. П. Губанова про 

утворення ламаної множини запозиченнями, що за структурою відповідають 

лексичним моделям арабської мови, а правильної – іншомовними елементами з 

ускладненою структурою форми однини (див. [27, с. 105–106]).  

Разом із тим вона виходить за межі констатованої В. М. Бєлкіним, з 

одного боку, поширеності фактів актуалізації значення множинності 

двоскладових запозичених субстантивів чоловічого роду за допомогою 

внутрішньої флексії, а з другого – монополії маркера -āt на творення множини 

багатоскладових запозичень і тих, що належать до жіночого роду (див. [6, с. 

113]). Порівняйте: bank – bunūk, fіlm – ʾaflām у В. М. Бєлкіна і zīgw – zīguwā
ē
t, 

līst – līstā
ē
t, kū

ō
d – kū

ō
dā

ē
t у нашому дослідженні; fāzah – fāzāt, ʾabūnēh – 

ʾabūnēhāt, ʾišārb – ʾišārbāt у В. М. Бєлкіна і blākah – blāyik, barwīṭah – brāweṭ, 

kalṣū
ō
n – klāṣen у нашому дослідженні. 

 

3.4. Особливості розподілу французьких запозичень за частинами 

мови 

Після того як ми з’ясували основні механізми пристосування 

французьких запозичень до морфологічної системи туніського діалекту, 

спробуємо здійснити детальну класифікацію цих запозичень за частинами мови 

(див. [52]). 

Для реалізації поставленого завдання ми вдалися до методу суцільної 

вибірки, а для забезпечення репрезентативності останньої і максимальної 

об’єктивності результатів залучили до нашого дослідження частиномовного 

                                                 
47

 Фр. crampon [kʀɑ pɔ ] у значенні “шип (на підошві спортивного взуття)” має обидві форми 

числа. 
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розподілу галліцизми винятково зі словника туніського діалекту “Le Karmous” 

Каріма Абдельлатіфа, що, за словами його автора, є “одним із найповніших, 

якщо не найповнішим” [172, с. 2], з-поміж сучасних словників туніського 

діалекту арабської мови.  

Вибіркова сукупність склала 200 лексичних одиниць, де 177 (88,5 % 

вибірки) – іменники, 20 (10 % вибірки) – дієслова, 2 (1 % вибірки) – 

прикметники, 1 (0,5 % вибірки) – прислівники (див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Частиномовне представлення галліцизмів у словнику туніського діалекту 

Частина мови ∑ слів  % вибірки 

Іменник 177 88,5 % 

Дієслово 20 10 % 

Прикметник 2 1 % 

Прислівник 1 0,5 % 

 

Зауважимо, що наведені відсоткові значення репрезентують 

частиномовний розподіл лише галліцизмів, охоплених вибіркою зі словника 

“Le Karmous”, а тому можуть різнитися із результатами інших вибірок, 

відмінних за обсягом або джерелом. Наприклад, на основі статистичного 

аналізу запозичень, що увійшли до розміщеного у Додатку Г глосарія 

досліджуваних галліцизмів (500 лексичних одиниць), констатуємо таке 

відсоткове співвідношення: іменники – 84 %, прикметники – 8 %, дієслова – 7 

%, прислівники – 1 %. 

Однак, не зважаючи на розбіжності, обидві представлені кількісні 

характеристики відбивають загальноприйняті у контактній лінгвістиці 

принципи ієрархізації запозичень за частиномовною приналежністю (див. 

підрозділ 1.6), а саме істотне домінування самостійних частин мови загалом і 

найбільшу частотність запозичення іменників зокрема. 

Повертаючись до нашої вибірки зі словника “Le Karmous”, фіксуємо, що 

частка найбільш представленого лексико-граматичного класу – іменника – 
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охопила майже всі традиційно передбачені для нього лексико-граматичні 

розряди, ґрунтовне вивчення яких забезпечило нам максимально ємну 

характеристику досліджуваної проблеми. Але перед тим як детально 

зупинитися на кожному зі згаданих розрядів, вважаємо за доцільне таблично 

представити отримані результати аналізу французьких запозичень-іменників 

(див. табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Розподіл галліцизмів-іменників за лексико-граматичними розрядами 

Розряд 
∑ слів (% 

всіх ім.
48

) 
Приклади 

Назви істот: 

- назви людей 

- назви тварин 

- назви карт 

22 (12 %) 

18 (10 %) 

3 (1,7 %) 

1 (0,6 %) 

 

burʒwāzī – буржуа, pīlū
ō
t – пілот 

kanīš – пудель, bū grellū – цвіркун 

laṣ – туз  

Назви неістот: 

- назви чітко окреслених 

предметів і понять 

- назви нечітко окреслених 

предметів і понять 

155 (88 %) 

89 (50,3 %) 

 

66 (37,3 %) 

 

sī
ē
šwār – фен, kāsk – каска, 

шолом 

būlīs – поліція, bāṭwār – 

скотобійня 

 

Власні назви: 

- географічні назви 

- назви вулиць 

- назви установ 

4 (2 %) 

2 (1 %) 

1 (0,6 %) 

1 (0,6 %) 

 

marrūk – Марокко, venīs – Венеція 

lāvenū
y
 – “вул. Хабіба Бургіби” 

sī-ʾā
ē
s-ʾā

ē
s – Спортивний клуб 

Сфакса 

Загальні назви 173 (98 %) 
pātīsrī – кондитерська, fūr – піч, 

духова шафа 

 

                                                 
48

 Тут і далі мається на увазі всіх запозичених із французької мови іменників, що увійшли до 

вибірки. 
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Конкретні ім.: 

- назви одиничних предметів 

 

- назви речовин, матеріалів 

 

- назви просторових понять 

 

- назви неозначеної множини 

 

- індивідуальні найменування 

155 (88 %) 

121 (68,4 %) 

 

13 (7,3 %) 

 

10 (5,6 %) 

 

7 (4 %) 

 

4 (2,3 %) 

 

mūšwār – носова хусточка, 

tūrnef
v
īs – викрутка 

Див. нижче розряд речовинних 

іменників 

ʒardah – сад, tī
ē
rān – земельна 

ділянка 

Див. нижче розряд збірних 

іменників 

Див. вище розряд власних назв 

Абстрактні ім.: 

- опредмечені дії та стани 

 

- власне абстрактні поняття 

22 (12 %) 

13 (7 %) 

 

9 (5 %) 

 

plonʒū
ō
n – пірнання, gīnyah – 

“нудьга” 

krīdī – кредит, kīlū – кіло 

(кілограм) 

 

Предметні (дискретні) ім.: 

- назви об’єктів-неістот 

 

- назви об’єктів-істот 

131 (74 %) 

111 (63 %) 

 

20 (11 %) 

 

fā
œ
tr – фломастер, rif

v
ā
ē
y – 

будильник 

šā
ē
f – шеф (керівник), šīfūr – 

водій 

Речовинні (недискретні) ім.: 

- назви рідин  

- назви металів, матеріалів 

 

- назви продуктів харчування 

13 (7 %) 

6 (3 %) 

4 (2 %) 

 

3 (2 %) 

 

ʾī
ē
sāns – бензин, ʒū – сік 

ṭūlah – листове залізо, sīmā
ē
n – 

цемент 

ʒambū
ō
n – шинка, glāṣ – морозиво 

Збірні ім.: 

- назви сукупної 

множинності предметів 

 

7 (4 %) 

5 (3 %) 

 

 

 

māteryā
ē
l – обладнання, kīlū

ō
t – 

труси 
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- назви сукупної 

множинності осіб 

- назви нерозчленованої 

множинності істот 

1 (0,6 %) 

 

1 (0,6 %) 

šī
ē
 nū – “емігранти (стосовно до 

тунісців, які живуть у Європі)”  

mākrū
ō
 – макрель, скумбрія 

Решта ім. 26 (15 %)  

 

Категорія істот (12 % всіх іменників) представлена переважно 

іменниками на позначення назв людей і тварин. Перші, яким належать 82 % 

загальної кількості французьких запозичень, що підпадають під окреслену 

категорію, розподілилися між соціально маркованою лексикою: zūfrī – 

“молодий правопорушник”, zmegrī – емігрант, nūmrū – “кумедна людина”, 

sū
ō
f

v
āʒ – дикун, – назвами професій і посад: šīfūr – водій, mīkānīsyā

ē
n – 

автомеханік, šā
ē
f – шеф (керівник), ʾarbītr – (футб.) арбітр, – етнонімами та 

політонімами: zendyā
ē
n – індіанці, marrūkī – марокканець, dʒappā – (розм.) 

японець, – іменниками на позначення ввічливих форм звертання та назв 

сімейних зв’язків: madmwazī
ē
l – панна (ввічливе звертання до незаміжньої 

дівчини), el-madām – “дружина (заміжня жінка стосовно до свого чоловіка)”, el-

mesyū
œ
 – чоловік (одружена особа стосовно до своєї дружини).  

Решту 18 % загальної кількості запозичених із французької мови 

іменників-істот складають назви тварин, що у свою чергу охоплюють назви 

ссавців, риб, комах: bū grellū – цвіркун, kanīš – пудель, mākrū
ō
 – макрель, 

скумбрія – та назви карт: laṣ – туз.  

Що стосується назв неістот (88 % всіх іменників), то цей розряд 

іменників теж інкорпорує ряд семантичних підгруп, які умовно можна поділити 

на дві великі групи – назви чітко окреслених предметів і понять, тобто назви 

охоплюваних зором речей, різних мір, грошових одиниць, їхніх частин тощо 

(57 % всіх назв неістот): stīlū – авторучка, kāsā
ē
t – касета, bāṭū

ō
 / bāṭū – човен, 

судно, mellīm – мілім (розмінна монета Тунісу, одна тисячна туніського динара) 

– та назви нечітко окреслених предметів і понять, тобто назви предметів, що не 

охоплюються зором, не мають чітких меж, збірні назви, назви територій, назви 
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речовин, явищ, дій, станів, ігор, абстрактних понять тощо (43 % всіх назв 

неістот): kūrī – стайня, līsī
ē
 – ліцей, korfī – наряд (на роботу, війс.), būntū – 

(спорт.) очко, “гол”, “невдоволення”. 

Тенденція незбалансованого розподілу лексичної маси у межах 

біполярних категорій продовжується й в опозиції назв власних (2 % всіх 

іменників) і загальних (98 % всіх іменників). Перші, становлячи абсолютну 

меншість, включають географічні назви (50 % всіх власних назв): marrūk – 

Марокко, venīs – Венеція, – назви вулиць (25 % всіх власних назв): lāvenū
y
 – 

“вул. Хабіба Бургіби” – і установ (25 % всіх власних назв): sī-ʾā
ē
s-ʾā

ē
s – 

Спортивний клуб Сфакса. У свою чергу другі охоплюють усі традиційно 

виокремлені всередині розряду загальних іменників типи назв: зі значенням 

конкретності, абстрактності, предметності, збірності й речовинності (див. табл. 

3.3).  

Подібне суттєве превалювання однієї зі складових пари протилежних 

категорій над другою спостерігається і серед іменників з конкретним та 

абстрактним значенням. Так, 88 % загальної кількості запозичених іменників 

забезпечують конкретним іменникам кількісне домінування над абстрактними з 

їхніми 12 % всіх французьких запозичень-іменників. Одночасно в межах 

кожного зі згаданих розрядів вибудовується своя ієрархія семантичних груп за 

кількісним показником.  

Наприклад, до іменників зі значенням конкретності належать назви 

одиничних предметів (78 % всіх конкретних іменників): b
р
ū
ō
rṭābel – мобільний 

телефон, ʒū
y
p – спідниця, bīdūn – бідон, byūš – кирка, – назви речовин, матеріалів (8 

% всіх конкретних іменників)
49

, назви просторових понять (6 % всіх конкретних 

іменників): ʾū
ō
tū

ō
rūt – автострада, šānṭī – будівельний майданчик, borṭ – порт, гавань, 

šmandī
ē
fī

ē
r – залізниця, – назви неозначеної множини (5 % всіх конкретних 

іменників)
50

, індивідуальні найменування (3 % всіх конкретних іменників)
51

. 

                                                 
49

 Див. приклади, наведені для розряду речовинних іменників. 
50

 Див. приклади, наведені для розряду збірних іменників. 
51

 Див. приклади, наведені для розряду власних назв. 
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Тоді як у категорію іменників зі значенням абстрактності інтегруються 

назви опредмечених дій та станів (59 % всіх абстрактних іменників): pū
ō
zīsyū

ō
n 

– позиція, kūdsīzū – (футб.) удар ножицями, randīf
v
ū – зустріч, побачення, 

sīrkulāsyū
ō
n – “затор (у дорожньому русі)” – і назви власне абстрактних понять 

(41 % всіх абстрактних іменників): bāk – ступінь бакалавра, rī
ē
zū

ō
 – телефонна 

мережа, ʾaksīdū
ō
n – аварія, belū

ō
t – белот (карткова гра).  

Якщо взяти за основу аналізу критерій подільності, то кількісна градація 

компонентів континууму запозичених із французької мови іменників буде мати 

такий вигляд: абсолютну більшість становитимуть назви дискретних об’єктів, 

тобто реалій, що піддаються обчисленню (74 % всіх іменників), за ними 

йтимуть назви однорідних за складом речовин, матеріалів, які, зберігаючи 

властивості цілого, рахунку не підлягають і можуть бути лише виміряні (7 % 

всіх іменників), а замикатимуть згадану структуру назви сукупності однакових 

чи подібних предметів, істот, що сприймаються як єдине неподільне ціле (4 % 

всіх іменників). 

Предметні (дискретні) іменники, що увійшли до досліджуваної вибірки, 

позначають як об’єкти-неістот (85 % всіх дискретних іменників): gīdū
ō
n – 

кермо (велосипедне), ʾordīnātū
œ
r – комп’ютер, gū

ō
blī

ē
 – одноразовий стаканчик, 

šīnyū
ō
l – дриль, – так і об’єкти-істот (15 % всіх дискретних іменників): pīlū

ō
t – 

пілот, dʒappā – (розм.) японець, zmegrī – емігрант, madmwazī
ē
l – панна (ввічливе 

звертання до незаміжньої дівчини).  

А от серед менш численних французьких іменників із речовинним 

значенням можна виокремити цілих три більш кількісно врівноважені 

семантичні групи, а саме: назви рідин (46 % всіх недискретних іменників): ʒū – 

сік, ʒaf
v
ā
ē
l – жавель, жавелева вода, gāzūz – газований напій, газована вода, sū

ō
ṣ 

– соус, – назви металів, матеріалів (31 % всіх недискретних іменників): sīmā
ē
n 

– цемент, ṭūlah – листове залізо, kāwatšū – гума, b
p
āb

p
yī

ē
 twālī

ē
t – туалетний 

папір, – назви продуктів харчування (23 % всіх недискретних іменників): glāṣ – 

морозиво, ʒambū
ō
n – шинка, līm – лайм.  
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Що ж стосується іменників зі значенням збірності, то з-поміж 

досліджуваних лексичних одиниць до цієї категорії відносяться назви сукупної 

множинності предметів (71,4 % всіх збірних іменників): māteryā
ē
l – обладнання, 

kalṣū
ō
n – труси, krāmb

p
ū
ō
n – бутси, frīp – вживаний одяг, – назви сукупної 

множинності осіб (14,3 % всіх збірних іменників): šī
ē
 nū – “емігранти (стосовно 

до тунісців, які живуть у Європі)”, – назви нерозчленованої множинності істот 

(14,3 % всіх збірних іменників): mākrū
ō
 – макрель, скумбрія. 

Як видно з табл. 3.2, другу позицію після іменника за кількісною 

репрезентацією займає дієслово. У межах цього лексико-граматичного класу 

фіксуємо як фінітивні, або власне дієслова (8 % вибірки і 80 % всіх дієслів52), 

так і нефінітивні, або вербоїди (2 % вибірки і 20 % всіх дієслів), представлені 

дієприкметниками. Однак з огляду на спільність визначальних морфологічних 

ознак згаданих типів дієслівних форм було б небезпідставно уникнути 

розрізнення останніх при дослідженні французьких запозичень-носіїв 

категоріального значення процесуальності дії або стану, або ознаки (див. табл. 

3.4).  

Таблиця 3.4 

Морфологічна характеристика галліцизмів-дієслів 

Семантико-граматичні 

ознаки 

∑ слів 

(% всіх 

дієсл.) 

Приклади 

Семантичне навантаження: 

- дієслова дії 

 

- дієслова стану 

 

- дієслова вияву ознаки 

 

 

15 (75 %) 

 

4 (20 %) 

 

1 (5 %) 

 

 

telfen – телефонувати, blūkī
ē
 – 

блокувати 

tšūkā – бути шокованим, beyyel – 

виснажуватися, знесилюватися 

tbranzā – засмагати 

 

                                                 
52

 Тут і далі мається на увазі всіх запозичених із французької мови дієслів, що увійшли до 

вибірки. 
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Категорія перехідності / 

неперехідності: 

- дієслова перехідні 

 

- дієслова неперехідні 

 

 

10 (50 %) 

 

10 (50 %) 

 

 

branšī
ē
 – з’єднувати, приєднувати, 

kabrī – підняти на диби (велосипед) 

bannek – сідати, tsūnā – бути 

оглушеним, нокаутованим 

Категорія стану: 

- дієслова активного 

стану 

- дієслова пасивного  

стану 

 

14 (70 %) 

 

6 (30 %) 

 

rīf
v
ez – переглядати, перевіряти, 

mgerrev – який страйкує (бастує) 

mšūkī
ē
 – шокований, sarmen – бути 

виснаженим (перевтомленим) 

 

Семантична класифікація дає змогу виокремити серед масиву 

охоплених вибіркою запозичень три групи дієслів: на позначення дії (75 % всіх 

дієслів): kabrī – підняти на диби (велосипед), basses – (спорт.) пасувати, 

передавати пас, raskā – їхати зайцем (без квитка), makyeʒ – фарбуватися, 

гримуватися, – на позначення стану (20 % всіх дієслів): beyyel – 

виснажуватися, знесилюватися, tšūkā – бути шокованим, sarmen – бути 

виснаженим (перевтомленим), tsūnā – бути оглушеним, нокаутованим, – на 

позначення вияву ознаки (5 % всіх дієслів): tbranzā – засмагати. 

Беручи до уваги дієслівну категорію перехідності / неперехідності 

(транзитивності / нетранзитивності), можна констатувати паритетність її двох 

грамем (співвідношення запозичених із французької мови перехідних і 

неперехідних дієслів становить 50 % до 50 % загальної кількості галліцизмів-

дієслів). При цьому в середині самих опозиційних груп дієслів баланс їхніх 

складових підгруп важко назвати урівноваженим.  

Зокрема, множину перехідних дієслів утворюють 80 % прямо-перехідних: 

blūkī
ē
 – блокувати, rīf

v
ez – переглядати, перевіряти – і 20 % непрямо-перехідних 

(невласне-перехідних): telfen – телефонувати, randef
v
 – призначати зустріч 

(побачення), йти на зустріч (побачення); тоді як до складу неперехідних 
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входять 50 % дієслів зі значенням стану: tšūkā – бути шокованим, – 30 % 

дієслів із семантикою руху: raskā – їхати зайцем (без квитка) – і по 10 % 

дієслова на позначення дії: mgerrev – який страйкує (бастує) – та із семантикою 

професійного заняття: makyeʒ – фарбуватися, гримуватися. 

Аналізуючи категорію стану, виявляємо кількісне переважання дієслів 

активного стану (70 % всіх дієслів), до яких відносяться власне активні (57 % 

всіх дієслів активного стану), що виражають дію, спрямовану суб’єктом на 

об’єкт
53

, дієслова-виразники дії, замкненої в самому суб’єкті, тобто не 

спрямованої і не поширеної на об’єкт (21 % всіх дієслів активного стану): 

bannek – сідати, – власне зворотні (14 % всіх дієслів активного стану), які 

позначають дію, спрямовану суб’єктом на суб’єкт (на діяча): beyyel – 

виснажуватися, знесилюватися, – взаємно-зворотні (7 % всіх дієслів активного 

стану), що означають дію, взаємно спрямовану обома або кількома суб’єктами, 

кожний з яких є одночасно і об’єктом: konnektā – з’єднуватися.  

У свою чергу дієсловам пасивного стану відводиться решта 30 % усіх 

галліцизмів-дієслів, що їх порівну ділять між собою власне дієслова (50 % всіх 

дієслів пасивного стану): sarmen – бути виснаженим (перевтомленим), tšūkā – 

бути шокованим, tsūnā – бути оглушеним, нокаутованим – і дієприкметники (50 

% всіх дієслів пасивного стану): mbranšī – з’єднаний, msūnī – оглушений, 

нокаутований, mšūkī
ē
 – шокований. 

За результатами нашого дослідження, найменша кількість французьких 

запозичень виявилася у таких лексико-граматичних класах слів, як прикметник 

і прислівник. Перший представлений номінативним якісним прикметником rūʒ 

– “рудий” і номінативним відносним прикметником brīzā – присутній, а другий – 

іменниковим прислівником місця ʾanāf
v
ā – попереду, вперед. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, відмічаємо гетерогенну 

морфологічну природу засвоєних словником туніського діалекту лексем 

французького походження із беззаперечним домінуванням повнозначних 

частин мови.  

                                                 
53

 Див. приклади, наведені для групи перехідних дієслів. 



135 

Висновки до третього розділу 

Процес арабізації французьких лексем, що починається на 

фонологічному рівні, продовжується на морфологічному. Однак аналіз 

досліджуваного іншомовного матеріалу не виявляє фаворизації тенденції 

формальної асиміляції галліцизмів, тим самим підтверджуючи виявлене В. М. 

Бєлкіним превалювання фактів структурної віддаленості сучасних запозичень 

з європейських мов від арабських моделей. 

Порівняно менш частотні, але все ж не поодинокі випадки 

морфологічної обробки галліцизмів демонструють диверсифікованість засобів 

її реалізації.  

Поширення арабського суфікса -iyy (-ī) на французькі твірні основи 

фіксується як серед прикметників, так і серед іменників. При цьому деякі з 

галліцизмів-прикметників на -iyy (-ī) мають альтернативну неадаптовану 

форму. У свою чергу словотвірна модель з арабським суфіксом -iyyah / -eyyah 

застосовується не лише до абстрактних імен, але й до конкретних. 

Досить розповсюдженим явищем є також приєднання до запозичених 

основ арабських займенникових суфіксів та підведення галліцизмів під 

арабські словотвірні моделі дієприкметників.  

До наслідків морфологічного освоєння можна віднести і перехід 

граматичного значення французьких прийменників у лексичну площину, що 

наочно демонструє втрату іншомовними елементами мотивованості у мові-

реципієнті. 

Призвичаєння галліцизмів до морфологічної системи туніського 

діалекту передбачає їх підпорядкування питомій категорії означеності, яке 

координується арабськими класичними правилами детермінації з урахуванням 

територіальних особливостей маркування грамеми означеного стану. 

Загалом більш стійкими до морфологічної асиміляції виявляються 

галліцизми-іменники і галліцизми-прикметники, тоді як французькі дієслова 

та дієприкметники чинять порівняно менший опір дії внутрішніх законів 

мови-реципієнта. 
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Що стосується родового і числового оформлення іншомовних лексем, то 

спільним для обох є: неоднорідність і непослідовність процесу перерозподілу за 

ознакою роду і числа, актуалізація згаданих граматичних категорій 

гетерогенними морфологічними засобами, хоча й з різним функціональним 

навантаженням останніх для кожної з категорій.  

Аналіз французького пласта словника туніського діалекту дає змогу 

встановити переважання: фактів збігу над фактами розходження родових 

характеристик засвоєних слів і їхніх етимонів, галліцизмів формально-

граматичного роду над галліцизмами семантико-граматичного роду, лексем 

французького походження із синтетично вираженою множиною над лексемами 

французького походження із аналітично вираженою множиною, випадків 

оформлення множинного числа зовнішньофлективним способом над випадками 

оформлення множинного числа внутрішньофлективним способом. 

Результати вивчення частиномовного представлення досліджуваних 

галліцизмів на основі суцільної вибірки корелюють з авторитетними 

дослідженнями частотного розподілу запозичень за частинами мови.  

Серед охоплених вибіркою лексико-граматичних класів слів 

беззаперечним лідером є іменник зі своєю розгалуженою внутрішньою 

ієрархією, на вершині якої впевнено розмістилися загальні конкретні назви 

дискретних об’єктів-неістот. Значно меншу частину проаналізованого 

лексичного матеріалу становлять дієслова, більшість з яких є фінітивними 

дієслівними формами активного стану на позначення дії, тоді як найменша 

кількість досліджуваних галліцизмів припадає на прикметники і прислівники. 
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РОЗДІЛ 4 

ФРАНЦУЗЬКИЙ ПЛАСТ СЛОВНИКА ТУНІСЬКОГО ДІАЛЕКТУ 

АРАБСЬКОЇ МОВИ: СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ 

 

4.1. Внутрішні чинники поповнення словникового складу туніського 

діалекту арабської мови 

Інтеграція слів іншомовного походження на семантичному рівні як один з 

основних етапів їхнього осідання й укорінення у словнику мови-реципієнта не 

тільки сприяє зміцненню формально-структурних зв’язків запозичень із 

питомою лексикою, а й визначає їхній функціональний діапазон.  

При цьому, вивчаючи семантичний аспект запозичувальних процесів, 

важливо не лише інвентаризувати іншомовні лексеми за смисловою складовою, 

але й з’ясувати внутрішні фактори засвоєння останніх мовою-реципієнтом
54

. 

Тому в межах цього підрозділу спробуємо виявити найбільш дієві стимули до 

поповнення словника туніського діалекту французькими запозиченнями (див. 

[49]). 

Відсутність лексичного еквівалента. Процеси міжетнічної комунікації, 

як правило, супроводжуються не лише взаємовпливом мов етносів-учасників 

цих процесів, але й тісним контактом їхніх культур. Така лінгвокультурна 

взаємодія загострює потребу в номінації референтів, відсутніх у когнітивній 

базі мови-реципієнта. 

Саме неможливість заповнити семантичні лакуни за допомогою питомого 

лексичного матеріалу та недосконалість описового методу при перекладі 

безеквівалентних одиниць виправдовують часте вдавання до рецепції 

іншомовних слів, тим самим обґрунтовуючи ефективність такого 

внутрішньомовного чинника лексичних запозичень, як відсутність лексичного 

еквівалента. 

                                                 
54

 Зовнішнім факторам ми частково приділили увагу, аналізуючи історичну зумовленість і 

сучасний стан мовної ситуації у Тунісі (див. підрозділи 1.2 та 1.4). 
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Максимально дієвим цей інтралінгвістичний стимулятор збагачення 

словникового складу іншомовними елементами виявляється в умовах 

співіснування полярно віддалених за системою світобачення, морально-етичних 

норм, матеріальних і духовних цінностей етнічних спільнот. 

Так, серед галліцизмів, засвоєних туніським діалектом через 

неможливість вирішити питання номінації нових понять за рахунок внутрішніх 

мовних ресурсів, нам відомі такі: bīriyyah / bīreyyah – берет, sandī
ē
l – сандаля, 

босоніжка, bāgā
ē
t – багет (хлібобулочний виріб), krwāsān – круасан 

(кондитерський виріб), skālū
ō
p – ескалоп, mākiyāʒ – макіяж, гримування, 

šī
ē
zlū

ō
nǧ

g
 – шезлонг, kāsā

ē
t – касета, garāʒ – гараж, ʾū

ō
tū

ō
rūt – автострада, mitrū

ō
 – 

легке метро (легкорейковий транспорт), sīnīmā – кінотеатр тощо.  

Окрім повсякденної, ці запозичення охоплюють також термінологічну і 

професійну лексику: dīnāmīk – динаміка, ʾistātīk – статика, ʾiliktrūnīk – 

електроніка, mīkānīk – механіка, sirkwī – круговий маршрут, система 

(водопостачання), sirkwī hidrū
ō
līk – гідропривід, kūdsīzū – (футб.) удар 

ножицями, pwānmū
ō
r – (авто) нейтральне положення, diyārī

ē
 – діарея, ʾantibyūtīk 

– антибіотик, batrī – (муз.) група ударних інструментів, tirgāl – тергаль 

(синтетичне волокно). 

«Неправильно, однак, думати, що запозичення неодмінно заповнює 

“порожнє місце” у системі мови […]. Запозичення може бути викликане 

потребою в диференціації значень, у більш адекватній передачі когнітивної 

структури тощо» [85, с. 78]. Справедливість цього положення підтверджується 

тим фактом, що не всі випадки запозичення французьких лексем пояснюються 

необхідністю заповнити семантичні лакуни. 

Зокрема, не менш обґрунтованим виправданням процесів запозичення є 

частковість і контекстуальність питомих відповідників, які попри свої 

синонімічні зв’язки з іншомовними аналогами не здатні повністю передати всю 

сукупність смислових відтінків позначуваного поняття.  

Так, арабські лексеми: milaff – папка, досьє, котушка, обгортка тощо, 

maḥfaẓah / miḥfaẓah – портфель, папка, гаманець, пенал, ḥāfiẓah – гаманець, 
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сумка, ранець, папка, досьє, пам’ятна записка тощо, ġilāf – конверт, обгортка, 

оболонка, футляр – можна вважати лише частковими відповідниками фр. 

klāsū
œ
r – швидкозшивач, оскільки, попри широту їхніх семантик і безпосередню 

приналежність за основними значеннями до канцелярського приладдя, вони все 

ж позбавлені семантичної конотації папки з пристроєм для підшивання, 

скріплювання паперів.  

Саме через змістову неточність та смислову неоднозначність арабських 

словникових еквівалентів до складу активної лексики туніського діалекту 

увійшли й нижченаведені галліцизми. Порівняйте:  

 фр. bīdūn – бідон (тобто посудина циліндричної форми зі звуженим 

отвором, який щільно закривається) і ар. ṣafīḥah – лист, плита, пластина, 

бляшанка, бідон, wiʿāʾ – посудина, dalw / saṭl – відро, цебер, ziqq / qirbah / siqāʾ – 

бурдюк, maṭarah – фляга;  

 фр. ʾakseswār – аксесуар (тобто доповнення до будь-чого) і ар. mulḥaq – 

приєднаний, доданий, додатковий, аташе, tābiʿ – що входить до складу чого-

небудь, підпорядкований, підлеглий, послідовник, ǧuzʾ – частина, ʾadāt – 

складова частина, інструмент, прилад, знаряддя, mutammіm / mukammіl – який 

щось доповнює, додатковий;  

 фр. dīsīr – десерт (тобто переважно солодка страва, що подається після 

основних страв та варіює від кондитерських і печених виробів до різноманітних 

напоїв, морозива, фруктів тощо) і ар. ḥalwā / ḥalawiyyāt – ласощі, fawākih – 

фрукти, waǧbah ʾaḫīrah – десерт (досл. останнє приймання їжі), ʿuqbah – 

наслідок, кінець, десерт; 

 фр. ʾaʒūō
ndah – щоденник (тобто книжка для щоденних записів) і ар. 

mufakkirah – записник, блокнот (але mufakkirah yawmiyyah – щоденник), 

yawmiyyah – поденний розрахунок, щоденна газета, щоденник, muḏakkirah – 

нота, меморандум, пам’ятна записка, записник, ордер; 

 фр. šūō
fū

ō
 – бойлер (тобто пристрій для нагрівання води) і ар. mirǧal – 

котел, бойлер, казанок, ġallāyah – котел, бойлер, казанок, кип’ятильник, чайник 

(для окропу), saḫḫānu māʾ / saḫḫānatu māʾ – кип’ятильник, водонагрівач;  
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 фр. fī
ē
nū

ō
mā

ē
n – феномен (тобто рідкісне явище або незвичайна 

людина) і ар. ẓāhirah – явище, феномен, ḥadaṯ – подія, випадок, інцидент, 

нововведення (нове явище);  

 фр. dīkūr – декор (тобто сукупність оздоблювальних елементів) і ар. 

zīnah / zaḫrafah – прикрашання, прикраса, оздоба, орнамент. 

Як бачимо, жоден із синонімічних відповідників, що їх пропонує багатий 

лексичний фонд арабської мови, не здатен повністю розкрити зміст об’єкта 

позначення, програючи в цьому аспекті семантично більш чіткому й точному 

іншомовному аналогу.  

Отже, вживання цих і подібних їм галліцизмів умотивоване відсутністю у 

мові-реципієнті однозначних, влучних і семантично тотожних відповідників, 

які б охоплювали всю сукупність смислових відтінків запозичених слів.  

Ще одним вагомим чинником засвоєння іншомовної лексики вважається 

прагнення уникнути полісемії, яке реалізується шляхом закріплення за питомим 

і запозиченим словами різних значень і конотацій. При цьому іншомовна 

лексема може запозичуватися як лише в одному значенні, ввіряючи решту своїх 

денотацій питомим лексичним одиницям, так і у декількох, що трапляється 

набагато рідше. 

Наприклад, багатозначний у мові-джерелі галліцизм disb
p
ū
ō
nībl, щоб 

розвантажити ар. ḥurr – вільний, незалежний, волелюбний, шляхетний, чистий 

(про метал), увійшов до словника туніського діалекту лише у значенні “вільний 

(який має час на щось, незайнятий)”.  

Тільки в одному значенні тунісці вживають і такі полісемічні французькі 

лексеми, як: ʾanstālasyū
ō
n – установлення, обладнання (дія), mūdī

ē
l – модель, 

зразок, ladrīsah – адреса, sīkil – цикл, – послуговуючись питомими 

еквівалентами відповідно tarkīb, ṭirāz / namūḏaǧ, ʿunwān, dawrah у значеннях, що 

лишилися в арсеналі їхніх семантем.  

Серед запозиченого під впливом цього фактора мовного матеріалу 

трапляються й однозначні французькі лексеми, які завдяки саме своїй моносемії 

мають ще більшу перевагу над арабськими відповідниками.  
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Так, фр. ʾetu
y
dyū

ō
n – студент потіснило з монопольних позицій ар. ṭālib з 

його актуальними для туніського мовного середовища значеннями “студент”, 

“жебрак”; фр. vākāns – відпустка, канікули витримало конкуренцію з ар. ʿuṭlah – 

перерва, канікули, бездіяльність, безробіття та ʾiǧāzah – дозвіл, відпустка, 

ухвалення, затвердження, диплом (про присвоєння наукового ступеня); а фр. 

fīltrāsyū
ō
n – фільтрування взагалі витіснило одразу три питомі еквіваленти: 

taršīḥ – висунення кандидатури, кандидатура, фільтрування, taṣfiyah – 

очищення, фільтрування, проціджування, рафінування, прояснення (рідини), 

ліквідація (підприємства), залагодження (питання) тощо, taqṭīr – дистилювання, 

фільтрування, інстиляція (крапельне вливання, вкапування ліків).  

В окремих випадках перевага запозичених слів над питомими зумовлена 

не лише намаганням полегшити семантичний тягар останніх, а й потребою 

уточнити, конкретизувати зміст того чи іншого поняття. Зокрема, саме такою 

була мотивація запозичення галліцизмів ʾiliktrīsyān і kablū
œ
r, побутування яких 

на теренах Тунісу дало змогу розмежувати такі професії, як відповідно 

електрик і електромонтажник, що їх у загальноарабському вжитку позначає 

одна лексема kahrabāʾī.  

Отже, семантичне перевантаження складових питомого лексичного 

фонду є дієвим каталізатором процесів запозичення нових засобів вираження, 

які переходять до мови-реципієнта переважно моносемічними і 

характеризуються відносно більшою точністю та одноплановістю.  

Прагнення до мовної економії, що проявляється у заміні багатослівних 

номінацій однослівними, як і згадані вище інтралінгвістичні фактори, також 

активно сприяє поповненню словника іншомовними елементами. 

Цю кількісну оптимізацію плану вираження можна продемонструвати на 

прикладі широкого використання двомовними тунісцями одночленних 

французьких найменувань, замість арабських еквівалентних за значенням 

словосполучень і описових зворотів. Так, у Тунісі скоріше можна почути:  

 фр. ʾetīkī
ē
t – етикет, аніж ар. ʾādābu s-sulūk; 

 фр. fāœtr – фломастер, аніж ар. qalamu libd; 
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 фр. ʾīēšаnʒā
œ
r – теплообмінник, аніж ар. mubādil ḥarārī;  

 фр. kabbūṭ – (авто) капот, аніж ар. ġiṭāʾu muḥarriki s-sayyārah / ġiṭāʾu l-

muḥarrik;  

 фр. ʾaršīf – архів, аніж ар. makānu ḥifẓi l-milaffāt / makān muḫaṣṣaṣ li-ḥifẓi 

l-waṯāʾiq;  

 фр. dīstrībūy
tū

œ
r – банкомат, аніж ар. ǧihāzu ṣ-ṣarrāfi l-ʾālī / ʾālatu ṣ-ṣarrāfi 

l-ʾālī / ṣarrāf ʾālī. 

Тенденція до лаконізму торкнулася різних сфер суспільного життя в 

Туніській Республіці. Адже її громадянам набагато простіше послуговуватися 

однослівними французькими запозиченнями, ніж двослівними питомими 

відповідниками. Порівняйте: фр. rī
ē
zū

ō
 – телефонна мережа і ар. šabakah 

hātifiyyah, фр. sbīrātū
œ
r – пилосос і ар. miknasah kahrabāʾiyyah, фр. mūtūsīkl – 

мотоцикл і ар. darrāǧah nāriyyah, фр. b
p
ūrsontāʒ – відсоткове відношення і ар. 

nisbah miʾawiyyah, фр. dantīst – дантист і ар. ṭabību l-ʾasnān, фр. mī
ē
nū

y
 – меню і 

ар. qāʾimatu ṭ-ṭaʿām. 

Окрім стислості, запозичена лексика вирізняється ще й точністю. 

Наприклад, увесь зміст поняття “автостоп” (тобто способу пересування, що 

полягає у використанні подорожніх автомобілів), безперечно, легше передавати 

фр. stū
ō
b

p
, аніж двослівним ар. tanaqqul maǧǧānī (досл. безкоштовне 

пересування) чи ще більш громіздким ар. muḥāwalatu ʾaḫḏi tawṣīlah (досл. 

намагання бути підвезеним). Та навіть лаконічність такого питомого 

еквівалента, як ʾistīqāf (досл. дія за значенням зупиняти, просити зупинитися), 

все ж не здатна переважити його смислову розмитість.  

Аналіз наведених прикладів дає нам підстави говорити про існування в 

Тунісі загальної тенденції до заміщення арабських слів французькими через 

тяжіння до економних форм плану вираження. Саме намагання оптимізувати 

структуру виражальних засобів пояснює збагачення активного словника 

туніського діалекту іншомовними елементами та їхнє активне функціонування 

на теренах цієї північноафриканської країни. 
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Отже, мотивацію процесів запозичення галліцизмів на власне мовному 

рівні в умовах АФБ на території Тунісу зумовлює як наявність мовних лакун у 

словнику туніського діалекту, так і смислова неоднозначність, полісемічність, 

нетермінологічність і багатослівність його складових, підкріплені прагненням 

до оновлення і урізноманітнення номінативної бази.  

 

4.2. Тематичне представлення континууму досліджуваних 

іншомовних слів 

Після з’ясування основних причин послуговування французькими 

запозиченнями систематизуємо їх за тематичним показником (див. [48]) з 

огляду на важливість тематичної класифікації для виявлення функціональних 

меж іншомовної лексики.  

Досліджуваний континуум галліцизмів ми розподілили за такими 

тематичними групами: 

 побутова сфера: 

 їжа: beterāv – буряк, šū – капуста, līm – лайм, frī
ē
z – полуниця (збірне), 

bāgā
ē
t – багет (хлібобулочний виріб), krwāsān – круасан (кондитерський виріб), 

frū
ō
māʒ – сир, frikāsī

ē
 – “пиріжок з яйцями, маслинами, тунцем тощо”, glāṣ – 

морозиво, gātū
ō
 – пиріг, skālū

ō
p – ескалоп, dīsīr – десерт, gū

ō
fr – вафля, gāzūz – 

газований напій, газована вода, ʒū – сік, sū
ō
ṣ – соус;  

 одяг і текстиль: ʒū
y
p – спідниця, kabbūṭ – пальто, blūzū

ō
n – куртка, 

ʒīliyyah – жилет, жилетка, ṭabliyyah / ṭableyyah – фартух, sāntī
y
r – пасок, kāsk – 

каска, шолом, kaskā
ē
t – кашкет, кепка, bīriyyah / bīreyyah – берет, kāškū

ō
l – 

шарф, fūlārah – хустка, krāf
v
āt – краватка, trīkū – трикотаж (верхній 

трикотажний одяг), bū
ō
ṭ – чобіт (чоботи), bantūf / b

p
antūf – домашня(-і) туфля(-

і), sbī
ē
drī – кросівка(-и), sandī

ē
l – сандаля, босоніжка, kīlū

ō
t – труси, kalṣū

ō
n – 

труси, slīb
p
 – труси, māyyū – плавки, купальник, nīlū

ō
n – нейлон, bāš – брезент, 

tirgāl – тергаль (синтетичне волокно);  

 прикраси: brāslī
ē
 – браслет, brū

ō
š – брошка; 

 житло: 
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 приміщення: bortmā
ē
n – квартира, kūlwār – коридор, kūrī – стайня, 

bāṭwār – скотобійня, bāṭīmā / bāṭīmah – будівля, споруда, dāllā – бетонна стеля 

(плита перекриття між поверхами), dibbū – склад (приміщення для зберігання); 

 меблі: fū
ō
tā

ē
y – крісло, bayās – “ліжко”, kānāpī

ē
 – канапа, bank – “диван 

із дерев’яними підлокітниками”, ṭābūriyyah – табурет(ка), bīrū – письмовий стіл, 

drī
ē
swār – “платтяна шафа”;  

 побутові предмети: bībrū – дитячий ріжок, пляшечка із соскою, sāšī
ē
 – 

саше, sandriyyah / sandreyyah – попільничка, feyyūzah – нічник, mūšwār – носова 

хусточка, trūs – косметичка, пенал, sāk – сумка, ранець, kārtābah / kārtābeh – 

учнівський портфель, ранець, sandliyyah – “килимок”, brīkiyyah / brīkeyyah – 

запальничка, bīdūn – бідон, rif
v
ā
ē
y – будильник, gū

ō
blī

ē
 – одноразовий стаканчик, 

dyudū
ō
rā

ō
n – дезодорант, sītīrnā – цистерна, pubī

ē
l – кошик для сміття, maṭlah – 

матрац; 

 знаряддя і матеріали праці: byūš – кирка, tūrnef
v
īs – викрутка, šīnyū

ō
l – 

дриль, matrāk – палиця, кийок, tayyū / twiyyū – шланг, труба, mādriyyah / 

mādreyyah – брус, barwīṭah – ручний візок, тачка, ṭūlah – листове залізо, sīmā
ē
n – 

цемент, bī
ē
ṭū

ō
n – бетон, grīf

v
ī
ē
 – гравій, b

p
lāstīk – пластмаса, kāwatšū – гума, 

“шланг”; 

 канцелярське приладдя: grāfū
œ
z – степлер, stīlū – авторучка, kriyū

ō
n – 

олівець, fā
œ
tr – фломастер, gū

ō
m – гумка, karnī – блокнот, табель (шкільний), 

ʾaʒū
ō
ndah – щоденник (книжка для щоденних записів), klāsū

œ
r – швидкозшивач;  

 науково-технічна сфера: 

 обладнання: ʾordīnātū
œ
r – комп’ютер, kalkū

y
latrīs – калькулятор, 

ʾasensū
œ
r – ліфт, tāksīfū

ō
n – таксофон, rī

ē
zū

ō
 – телефонна мережа, sbīrātū

œ
r – 

пилосос, fūr – піч, духова шафа, frīʒīdā
ē
r – холодильник, sī

ē
šwār – фен, kāsā

ē
t – 

касета, b
р
ū
ō
rṭābel – мобільний телефон, lāvīsā

ē
l – посудомийна машина, kū

ō
ntū

œ
r 

– лічильник, klīmātīzū
œ
r – кондиціонер, šū

ō
fū

ō
 – бойлер, rišū

ō
 – нагрівач, sirkwī 

hidrū
ō
līk – гідропривід;  
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 одиниці міри й числові найменування: ġrām – грам, kīlū – кіло 

(кілограм), mītrū – метр, ṣāntī – сантиметр, kīlūmetr – кілометр, gtār – гектар, 

milyār – мільярд;  

 соціальна сфера: 

 професійна діяльність: šīfūr – водій, pīlū
ō
t – пілот, būlīs – “поліціянт”, 

gīd – гід, garṣūn – офіціант, mīkānīsyā
ē
n – автомеханік, ʾiliktrīsyān – електрик, 

kablū
œ
r – електромонтажник, b

p
lū

ō
mbyeh – водопровідник, газопровідник, 

sikritī
ē
r – секретар, šā

ē
f – шеф (керівник), ʾanfū

ō
rmātīsyān – програміст, kuntāblī – 

бухгалтер, kontrolū
œ
r – контролер;  

 освіта: līsī
ē
 – ліцей, ʾī

ē
kū

ō
l – початкова школа, ʾegzāmān – іспит, 

dī
ē
f

v
wār – “іспит”, dib

p
lū

ō
m – диплом, атестат, līsāns – освітній ступінь 

ліцензіата, ліцензія на викладання, ʾetu
y
dyū

ō
n – студент, diksyū

ō
nī

ē
r – словник, 

ʾetī
y
d – “приватний урок”, krī

ē
š – дитячі ясла;  

 спорт: plonʒū
ō
n – пірнання, kūdsīzū – (футб.) удар ножицями, būntū – 

(спорт.) очко, “гол”, gū
ō
l – воротар, ʾarbītr – (футб.) арбітр, ʾantrī

ē
nū

œ
r – тренер, 

bāsketū
œ
r – баскетболіст, f

v
ū
ō
lī
ē
 – волейбол, stād – стадіон, ṣāl dīsb

p
ū
ō
r – 

тренажерна зала, спортивна зала;  

 рекреація: vākāns – відпустка, канікули, biyyār / biyār – більярд, ʾūtīl – 

готель, reseb
p
syū

ō
n – рецепція (приймальня), b

p
isīn – басейн, šī

ē
zlū

ō
nǧ

g
 – 

шезлонг, brū
ō
nzāʒ – засмага, sīnīmā – кінотеатр, sb

p
īktākl – вистава, mūzīk – 

музика, ʾū
ō
rg – (муз.) орган, batrī – (муз.) група ударних інструментів, mānī

ē
ʒ – 

“парк розваг (атракціонів)”, restū
ō
ron – ресторан, mī

ē
nū

y
 – меню;  

 медицина: klinīk – клініка, fārmāsī – аптека, sertifīkah – медичне 

свідоцтво, riʒīm – дієта, b
p
ānsmān – лейкопластир, sīrū – (фарм.) сироп, 

ʾantibyūtīk – антибіотик, mikrū
ō
bah – мікроб, ʾanfiksyū

ō
n – інфекція, grīp – грип, 

diyārī
ē
 – діарея, bekītah – милиця, fermlī – медбрат, dantīst – дантист, ʾirʒū

ō
ns – 

служба невідкладної медичної допомоги, ʾambulū
ō
ns – машина швидкої 

допомоги; 

 транспортна сфера: 
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 засоби пересування: helīkū
ō
b

p
ter – гелікоптер, bеsklā

ē
t – велосипед, 

mūbīlī
ē
t – мопед, kamyūn – вантажівка, kāmyūnah – легка вантажівка, bāṭū

ō
 / bāṭū 

– човен, судно, šmandī
ē
fī

ē
r – залізниця, kār – автобус, trān – поїзд, mitrū

ō
 – легке 

метро (легкорейковий транспорт), lwāʒ – “маршрутне таксі”, rīmūrkah – причіп;  

 транспортна номенклатура: lāngār – “вокзал”, ʾū
ō
tū

ō
rūt – автострада, 

ʾaksīdūō
n – аварія, ʾī

ē
sāns – бензин, borṭ – порт, гавань, virāʒ – віраж, bārbrīz – 

вітрове скло, swīglās – склоочисник, (авто) двірник, šāmbrā
ē
r – пневматична 

шина, kabbūṭ – (авто) капот, vūlā
ō
n – кермо (автомобільне), gīdū

ō
n – кермо 

(велосипедне), mātrīkū
y
l – (авто) реєстраційний номер, frān – гальмо, deriksyūn – 

напрям, garāʒ – гараж, trotwār – тротуар, fūryīr – штрафна стоянка, stāsyūn – 

станція, rū
ō
mpwā – кругова транспортна розв’язка, f

v
ītā

ē
s – швидкість, 

sīrkulāsyū
ō
n – “затор (у дорожньому русі)”;  

 фінансово-комерційна сфера: krīdī – кредит, māndah – грошовий 

переказ, dīstrībū
y
tū

œ
r – банкомат, ʾasirāns – страховка, страхова компанія, gīšī – 

вікно (каси тощо), каса, kū
ō
fr – сейф, garāntī – гарантія, b

p
ūrsontāʒ – відсоткове 

відношення, tū
ō
 dišū

ō
nʒ – обмінний (валютний) курс, dif

v
īz – іноземна валюта, 

sūm – “ціна”, kūntwār – прилавок, стійка, batīndah – патент (ліцензія на торгово-

промислову діяльність), патентний збір (торгово-промисловий податок), māršī – 

базар, remīz – знижка;  

 військова сфера: metrayūz – кулемет, kartūšah – патрон (набій), 

kmāndah – командувач, командир, yuṭnah – лейтенант, serʒā
ē
n šā

ē
f – старший 

сержант, gazarnah – казарма; 

 природа (флора, фауна, природні утворення): sab
p
ān – ялина, ялиця, bū 

grellū – цвіркун, kanīš – пудель, mākrū
ō
 – макрель, скумбрія, dandūnah – індик, 

krī
ē
vā

ē
t – креветка, ṣū

ō
l – морський язик (вид риби), lāk – озеро, fūsī – рів, 

канава, gāzū
ō
n – газон;  

 календар (назви місяців, свят): ʾūt – серпень, ʾaf
v
rīl – квітень, fīf

v
rī – 

лютий, ʒānfī – січень, ʒwīlyah – липень, ʒwān – червень, nū
ō
ā
ē
l – Різдво, rī

ē
f

v
eyū

ō
n 

– зустріч Нового року, ʾanī
ē
 – рік;  
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 колористика: rūō
z – рожевий, ʾū

ō
rānʒī

ē
 / ʾū

ō
rānʒ – жовтогарячий, rūʒ – 

“рудий”, grī – сірий, nwār – чорний, bī
ē
ʒ – бежевий, bū

ō
rdū

ō
 – бордовий, tirkwāz / 

tu
y
rkwāz – бірюзовий, blān – білий, blū

ō
n – білявий. 

Виділення тематичних груп галліцизмів сприяло аналізу їхнього 

розподілу за сферами вживання, згідно з результатами якого побутова лексика 

має найбільший арсенал іншомовних елементів. Дещо менший, але також 

вагомий масив французьких запозичень припадає на соціальну, транспортну і 

науково-технічну сфери. 

 

4.3. Соціально-функціональна і стилістична диференціація 

галліцизмів  

«Переважною сферою лексичних запозичень у мові, звичайно, 

виявляються більш-менш периферійні категорії лексики [...]. Однак у випадках 

більш-менш інтенсивного зовнішнього тиску для контактного проникнення 

стає відкритим і так званий “основний” словниковий фонд мови» [43, с. 291].  

Це спостереження Г. А. Клімова та результати інвентаризації 

досліджуваних галліцизмів, за якими констатуємо приналежність переважної 

більшості останніх до нейтральної загальновживаної лексики, відповідним 

чином характеризують історично зумовлені арабсько-французькі мовні 

контакти. 

Таким чином, стилістичне і соціально-функціональне навантаження 

французьких запозичень у лексичному складі туніського діалекту значно 

контрастує з їхньою тематичною варіативністю, представленою у 

попередньому підрозділі.  

Однак чисельну категорію галліцизмів, що належать до активної лексики 

і, на перший погляд, становлять однорідний корпус нейтральних мовних 

одиниць, все ж розбавляють стилістично марковані і соціально обмежені 

іншомовні лексеми, які у своїй сукупності представляють різні функціональні 

сфери: від науково-технічної і освітянської до побутової і рекреаційної. 
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Так, з-поміж досліджуваного масиву французьких запозичень помітно 

вирізняються: 

 розмовні лексеми: frīgū – “морозильна камера (у холодильнику)”, 

kaskrūt – “сандвіч”, raskā – їхати зайцем (без квитка), nūmrū – “кумедна 

людина”;  

 розмовні абревіатурні утворення: fāk (скор. від faculté) – факультет, 

університет, bāk (скор. від baccalauréat) – ступінь бакалавра, māṭ / māt (скор. від 

mathématiques) – математика, klīm (скор. від climatisation) – система 

кондиціонування, stū
ō
b

p
 (скор. від auto-stop) – автостоп;  

 професіоналізми: ʾī
ē
šаnʒā

œ
r – теплообмінник, parāšū

ō
k – амортизатор, 

буфер, kabbūṭ – (авто) капот, ʾombreyāʒ – (авто) зчеплення, rākūrsī – (комп’ют.) 

ярлик, fluwīd hidrū
ō
līk – робоча рідина (в гідроприводі). 

При цьому такі галліцизми, як bāgā
ē
t – багет (хлібобулочний виріб), 

krwāsān – круасан (кондитерський виріб), bīriyyah / bīreyyah – берет, garṣūn – 

офіціант, які через позначення ними реалій життя французького народу можна 

було б віднести до екзотичної лексики, фактично є інтернаціоналізмами, що 

належать до ядра словникового фонду туніського діалекту. 

Окрім зазначених, інтернаціональний характер носять також французькі 

слова: dīsīr – десерт, dyudū
ō
rā

ō
n – дезодорант, garāʒ – гараж, trotwār – тротуар, 

garāntī – гарантія, šī
ē
zlū

ō
nǧ

g
 – шезлонг, trānšī – рів, траншея, b

p
āsb

p
ū
ō
r – паспорт, 

bāgāʒ – багаж, tāksī – таксі, dūsī – досьє, (техн.) документація, ʾaf
v
yāsyū

ō
n – 

авіація, dantīst – дантист, restū
ō
ron – ресторан, ladrīsah – адреса, brū

ō
šū

y
r – 

брошура, ʾanstālasyū
ō
n – установлення, обладнання (дія) – та багато інших, 

відсоткове відношення яких до загальної кількості засвоєних галліцизмів 

коливається у межах 35–40 % (залежно від об’єму вибірки). 

Окремі групи французьких за походженням лексем складають табуйовані 

слова, які номінують антагоністичні мусульманській культурі поняття: ʒambū
ō
n 

– шинка, belū
ō
t – белот (карткова гра), laṣ – туз, kāfīšānṭā – кафешантан, bordīl – 

бордель, ʾalkū
ō
l – алкоголь, sānzālkūl – безалкогольний (про пиво), rū

ō
zī

ē
 – 

рожеве вино, bū
ō
rdū

ō
 – бордо (сорт червоного вина) тощо, – і евфемізми: bwātah 
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– нічний клуб, kārtī – квартал, у якому процвітає проституція, ʒūntah – сигарета 

з наркотиком.  

Загалом освоєння французьких лексем на туніському ґрунті не 

спричинило тотальних семантичних метаморфоз, тим самим давши змогу 

запозиченим словам зберегти свою стилістичну нейтральність і 

загальновживаність або, відповідно, маркованість і соціальну обмеженість.  

 

4.4. Запозичення як джерело гетерогенної і гомогенної синонімії у 

туніському діалекті арабської мови 

Результатом мовних контактів можуть бути випадки запозичення слів, 

значення яких збігаються зі значеннями питомих відповідників. Одна з причин 

такого формального поповнення словникового складу – сприйняття іншомовної 

лексики як більш виразної, такої, що точніше передає певні відтінки значення, а 

його прямим наслідком є поява так званих лексичних дублетів, хоча щодо 

можливості існування у мові слів абсолютно тотожних за значенням деякі 

лінгвісти ставляться скептично (див. [3, с. 92–95; 32, с. 143; 77, с. 474; 82, с. 

283]).  

Співіснування гетерогенних синонімів може або мати продовження, або 

закінчитися витісненням одного з них другим. Наприклад, як свідчать 

результати проведеного нами анкетування, за першим сценарієм склалася доля 

арабсько-французьких дублетів: šʿūl / brīkiyyah (brīkeyyah) – запальничка, 

ǧerrāyah / maṭlah – матрац, dūrah / virāʒ – віраж, marqah / sū
ō
ṣ – соус, ǧben / 

frū
ō
māʒ – сир, ḫaddem / būšī – приймати на роботу, – які паритетно 

співфункціонують у туніському мовному просторі; за другим – гетерогенних 

синонімічних пар: ḥāsūb / ʾordīnātū
œ
r – комп’ютер

55
, miṣʿad / ʾasensū

œ
r – ліфт, 

ṣaydaliyyah / fārmāsī – аптека, šiqqah / bortmā
ē
n – квартира, mirwaḥiyyah / 

helīkū
ō
b

p
ter – гелікоптер, sāʾiq / šīfūr – водій, – де представлені галліцизми 

замінили собою питомі відповідники. 

                                                 
55

 Поширеним у всьому арабомовному світі англіцизмом kompyūter тунісці послуговуються 

досить рідко, тому його не можна вважати серйозним конкурентом французькому 

відповіднику ʾordīnātū
œ
r. 
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При цьому серед досліджуваного мовного матеріалу виокремлюється 

група питомо-іншомовних синонімів, які, хоча й належать до активного 

словника, все ж мають різну частотність, переважно на користь запозичень 

(див. табл. 4.1). За анкетними даними, така пріоритетність вживання 

галліцизмів забезпечується їхніми широкими виражальними можливостями, 

логічно-смисловою точністю і зрозумілістю.  

Таблиця 4.1 

Різночастотні гетерогенні дублети 

Більш частотний 

дублет 
Значення 

Менш частотний 

дублет 

фр. ʾaksīdū
ō
n аварія тун. ḥādiṯ 

фр. feyyūzah нічник тун. saharah 

фр. rif
v
ā
ē
y будильник тун. feyyā

ē
qah 

фр. mūšwār носова хусточка тун. mḥarmah 

фр. serf
v
yā

ē
t серветка тун. mendīl 

фр. barāʒ загородження, гребля тун. sodd 

фр. lāk озеро тун. buḥayrah 

фр. ʒū сік тун. ʿaṣīr 

фр. stāsyūn станція тун. maḥaṭṭah 

фр. bāṭū
ō 
/ bāṭū човен, судно тун. bābūr 

 

Частотнішими на теренах Тунісу є і французькі варіанти латинських назв 

місяців, що превалюють тут не лише над арабськими літературними 

відповідниками, але й над поширеними в країнах Машрику адаптованими 

латинськими назвами (див. рис. В.1, В.2 у Додатку В): ʒānfī – січень (пор. ар. 

kānūnu ṯ-ṯānī, європ. yanāyir), fīf
v
rī – лютий (пор. ар. šubāṭ, європ. fibrāyir), ʾaf

v
rīl 

– квітень (пор. ар. nīsān, європ. ʾabrīl), ʒwān – червень (пор. ар. ḥazīrān / 

ḥuzayrān, європ. yūniyū), ʒwīlyah – липень (пор. ар. tammūz, європ. yūliyū), ʾūt – 
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серпень (пор. ар. ʾāb, європ. ʾaġusṭus)
56
; а також галліцизми-назви кольорів: rū

ō
z 

– рожевий, grī – сірий, rūʒ – “рудий”, bū
ō
rdū

ō
 – бордовий, – які впевнено 

домінують над арабськими відповідно wardī, ramādī, ʾaḥmar, ʾaḥmar dākin / 

ʾaḥmar ḫamrī. Виняток становлять питомі кольоративи ʾakḥal / ʾakḥel – чорний 

та ʾabyaḍ – білий, що успішно конкурують із французькими запозиченнями 

nwār і blān відповідно. 

Як справедливо зазначає В. М. Бєлкін, закріплені у мовному вжитку 

гетерогенні синоніми важко диференціювати, однак все ж трапляються серед 

них такі, різниця у вживанні яких очевидна: ʾustāḏ – “свій” професор / brufisūr – 

професор-іноземець, ʾamīn – секретар арабської організації / sekretī
ē
r – секретар 

іноземної або міжнародної організації [6, с. 116].  

Приклади подібного лексичного дублювання на національному ґрунті ми 

знайшли й серед досліджуваних галліцизмів, які вступають у синонімічні 

зв’язки: 

 з питомими лексемами: kāēteb – письменник (стосовно до громадян 

арабських країн) / ʾekrīf
v
ān – “письменник (стосовно до іноземних громадян)”; 

 з іншомовними лексемами: gāwrī
57

 – іноземець (стосовно до європейців 

загалом і французів зокрема) / ʾetrā
ō
nʒī

ē
 – “іноземець (стосовно до громадян усіх 

країн, окрім європейських)”; 

 один з одним: šīē nū – “емігранти (стосовно до тунісців, які живуть у 

Європі)” / zmegrī – емігрант (безвідносно до національності). 

Як бачимо, продемонстрована вище відносна синонімія може бути 

гомогенною й гетерогенною. Це підтверджують і такі синоніми, як: 

 фр. vūlāōn і фр. gīdūō
n, які замінивши собою багатозначне ар. miqwad у 

значенні “кермо”, утворюють семантичну спільність із диференційною семою 

“транспортний засіб”: vūlā
ō
n – кермо (автомобільне), gīdū

ō
n – кермо 

(велосипедне); 

                                                 
56

 За А. А. Бліновим, лексика арабомовної преси Тунісу представлена такими варіантами цих 

місяців: ǧānfī, fīfrī, ʾafrīl, ǧwān, ǧwīliyah, ʾūt [11, с. 7]. 
57

 Це турецьке слово з перським корінням (пор. тур. gâvur, перс. gabr), що означає “невірний” 

[180; 189]. 
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 ар. ḥānūt і фр. magazān / maġāzah (неарабізована і арабізована форми 

тієї самої запозиченої лексеми), які різняться за семантичною ознакою 

“розмір”: ḥānūt – магазин (невеликий), magazān / maġāzah – магазин (великий). 

У свою чергу така конкретизація понять нерідко веде до утворення цілих 

лексико-семантичних груп і підгруп. Так, наприклад, завдяки галліцизмам: sāk 

– сумка, ранець, kārtābah / kārtābeh – учнівський портфель, ранець, b
p
ū
ō
rtfū

œ
y – 

гаманець, trūs – косметичка, пенал, sāšī
ē
 – саше, з одного боку, і kamyūn – 

вантажівка, kāmyūnah – легка вантажівка, katkāt bāšī
ē
 – “пікап із брезентовим 

верхом”, з другого, – вдалося розмежувати близькі за змістом, але все ж не 

тотожні поняття, що належать до категорії відповідно ємностей для 

перенесення чи зберігання чого-небудь та транспортних засобів для 

перевезення вантажів, і які в АЛМ нерідко мають спільні сигніфіканти 

(наприклад, ар. ḥaqībah / šanṭah – сумка, валіза, мішок, ранець, maḥfaẓah / 

miḥfaẓah – портфель, папка, гаманець, пенал; šāḥinah – вантажний автомобіль, 

вантажний (товарний) вагон).  

Так само словник туніського діалекту поповнився і мікротематичними 

групами “нашийні аксесуари” та “головні убори” з французькими складовими 

відповідно: fūlārah – хустка, kāškū
ō
l – шарф (теплий із цупкої тканини), ʾešārp / 

šārp – шарф (теплий, але, на відміну від kāškū
ō
l, із менш цупкої тканини); kāsk – 

каска, шолом, kaskā
ē
t – кашкет, кепка, bīriyyah / bīreyyah – берет, – яким їхні 

арабські відповідники через свою неоднозначність і неконкретизованість 

складають досить слабку конкуренцію (пор. šāl – шаль, велика хустка, теплий 

шарф, ḥiǧāb – покривало, завіса, ширма, перегородка, амулет, талісман, lifāʿ – 

шарф, кашне, покривало, wišāḥ – шарф, пояс; ḫūḏah – шолом, каска, (анат.) 

шолом (сухожильний), qubbaʿah / burnayṭah – капелюх, qalansuwah – головний 

убір, шапка, ковпак, скуфія, капюшон). 

Зазвичай кожний факт поглинання іншомовної лексеми мотивований 

прагненням урізноманітнити смислові відтінки, як, наприклад, у випадку з 

галліцизмами-синонімами: šū
ō
fū

ō
 – бойлер і rišū

ō
 – нагрівач, kānāpī

ē
 – канапа і 

bank – “диван із дерев’яними підлокітниками”, karnī – блокнот і ʾaʒū
ō
ndah – 
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щоденник (книжка для щоденних записів), līsāns – освітній ступінь ліцензіата, 

ліцензія (дозвіл на здійснення певної діяльності, зокрема на викладання) і 

batīndah – патент (ліцензія на торгово-промислову діяльність), патентний збір 

(торгово-промисловий податок). Але бувають і винятки, коли запозичені слова 

є абсолютними синонімами, як, наприклад: disb
p
ū
ō
nībl / dī

ē
gāʒī

ē
 – вільний, šā

ē
f / 

b
p
atrū

ō
n – керівник (шеф, патрон), kīlū

ō
t / kalṣū

ō
n / slīb

p
 – труси, – а також коли ці 

синонімічні запозичення повністю дублюють питомий відповідник: пор. фр. 

ʾegzāmān / фр. dī
ē
f

v
wār / ар. ʾimtiḥān – іспит. 

У таких зв’язках абсолютної синонімії можуть перебувати і споріднені 

французькі слова: tī
ē
lī
ē
kū

ō
mānd / kū

ō
mānd – пульт дистанційного керування, 

ʾū
ō
rānʒ / ʾū

ō
rānʒī

ē
 – жовтогарячий, rū

ō
z / rū

ō
zī

ē
 – рожевий, – і однокомпонентні 

галліцизми з двокомпонентними, у яких перші є стрижневими словами: kū
ō
fr / 

kū
ō
fr fū

ō
r – сейф, stīlū / stīlū bīk – авторучка. 

З огляду на зазначене неважко помітити, як необхідність задоволення 

потреби у додаткових виражальних засобах стимулює носіїв мови-реципієнта за 

наявності власного лексичного матеріалу користуватися чужим, тим самим 

відіграючи неабияку роль в активізації процесів засвоєння іншомовних слів.  

 

4.5.  Семантичне освоєння французьких лексем на туніському ґрунті 

Завдяки об’єктивному вивченню процесів семантичної асиміляції 

галліцизмів у туніському мовному середовищі вдалося виявити найбільш 

поширені тенденції пристосування останніх до нового ареалу побутування на 

цьому мовному рівні. 

Зокрема, у результаті аналізу семантичної структури французьких за 

походженням лексем у мові-джерелі і мові-реципієнті було виявлено факти як її 

збереження, так і зміни (див. [55]).  

Повний збіг значень загалом характерний для однозначних галліцизмів: 

klīm – система кондиціонування, serʒā
ē
n šā

ē
f – старший сержант, kanīš – пудель, 

swīglās – склоочисник, (авто) двірник, fū
ō
tā

ē
y – крісло, lāvīsā

ē
l – посудомийна 

машина, – серед яких чимало слів інтернаціонального вживання: mūtūsīkl – 
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мотоцикл, dīsīr – десерт, dantīst – дантист, skālū
ō
p – ескалоп, diyārī

ē
 – діарея, 

bīriyyah / bīreyyah – берет. 

У свою чергу модифікація первинної семантики досліджуваних 

запозичень реалізується у двох векторах: кількісному (звуження, розширення) 

та якісному (переосмислення). При цьому одразу з’ясуємо, що поняття 

семантичного звуження (спрощення) і розширення (ускладнення) ми не 

ототожнюємо з відповідно спеціалізацією (конкретизацією) і генералізацією 

(узагальненням) значення, маючи на увазі під першим зменшення семантичного 

обсягу лексеми (втрату окремих значень), а під другим – його збільшення 

(набуття нових значень). Тоді як конкретизацією та генералізацією називаємо 

відповідні зміни у родо-видових відношеннях між вихідним і похідним 

значеннями. 

4.5.1. Особливості співвідношення семантичних структур галліцизмів 

і їхніх етимонів: кількісний аспект. Більшість охоплених дослідженням 

галліцизмів, інтегруючись у туніське мовне середовище, зазнають звуження 

своєї семантичної структури, адже явище збереження запозиченим словом всієї 

сукупності значень, належних йому в рідному ареалі, трапляється нечасто. До 

туніського діалекту полісемічні французькі лексеми входять переважно 

однозначними, рідше двозначними (див. табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Французькі запозичення зі спрощеною семантичною структурою 

Галліцизм Значення у мові-джерелі 
Значення у мові-

реципієнті 

vūlā
ō
n 

кермо, волан, (техн.) бігун, крило 

(вітряка), водіння автомобіля, відривна 

частина блокнота 

кермо 

(автомобільне) 

serf
v
yā

ē
t серветка, рушник, портфель, папка серветка 

bāgā
ē
t 

багет (хлібобулочний виріб), паличка, 

прут, жезл, рейка, валик тощо 

багет  

(хлібобулочний 

виріб) 
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šānṭī 

будівельний майданчик, подвір’я для 

матеріалів, склад, елінг, лісорозробка, 

(перен.) безлад тощо 

будівельний 

майданчик 

kū
ō
fr 

сейф, скриня, ящик, каса, багажник 

(автомобіля), бункер, контейнер, (розм.) 

грудна клітка, легені, голос, живіт тощо 

сейф 

riʒīm 
дієта, державний лад, спосіб життя, 

порядок, (техн.) умови праці, гроно тощо 
дієта 

trūs 

косметичка, пенал, низка, пакет, пачка, 

ящик, сумка, набір інструментів, 

готовальня (укладений у футляр набір 

креслярських інструментів) тощо 

косметичка,  

пенал 

pū
ō
zīsyū

ō
n 

позиція, посада, звання, становище (у 

суспільстві), точка зору, стан банківського 

рахунку, постановка (питання) тощо 

позиція,  

посада 

sāk 
сумка, ранець, мішок, пакет, (анат.) сумка, 

(техн.) камера, (просторіч.) гроші тощо 

сумка,  

ранець 

dūsī 
досьє, (техн.) документація, бильце 

(сидіння) 

досьє,  

(техн.) документація 

ʾasirāns 
страховка, страхова компанія, упевненість, 

запевнення, гарантія 

страховка,  

страхова компанія 

karnī 

записник, табель (шкільний), журнал 

(спостережень), реєстр, водовідвідний 

рівчак 

блокнот,  

табель (шкільний) 

 

Досить часто зменшення семантичного об’єму галліцизмів відбувається 

за рахунок периферійних семем, а саме через їхнє непотрапляння до семантеми 

запозиченого слова при переході останнього до мови-реципієнта або ж, 

навпаки, потрапляння, однак вже після “перекваліфікації” у ядерні семеми і 

витіснення решти значень.  
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Наприклад, запозичення ʒardah – сад при семантичному освоєнні 

позбулося переносного значення “житниця”, “квітучий куточок”, запозичення 

šīnyū
ō
l – дриль – розмовного “тарадайка” (про старий автомобіль), запозичення 

ṭābūriyyah – табурет(ка) – арготичного “корінний зуб”, запозичення bībrū – 

дитячий ріжок, пляшечка із соскою – просторічного “випивака”. Тоді як raskā – 

їхати зайцем (без квитка) (основне значення у мові-джерелі – отримати щось 

незаконно, привласнити), stū
ō
b

p
 – автостоп (основне значення у мові-джерелі – 

зупинка, сигнал “стоп”), bwātah – нічний клуб (основне значення у мові-

джерелі – ящик, коробка), ʒūntah – сигарета з наркотиком, “сигарета”, 

“недопалок” (основне значення у мові-джерелі – суглоб, шарнір, устілок) 

інтегрувалися кожний зі своїм другорядним значенням (перші три лексеми – з 

розмовним, остання – з арготичним), яке у туніському діалекті 

трансформувалося в основне. 

Явище розширення семантики досліджуваних галліцизмів як таке, що 

передбачає поповнення семантичного арсеналу запозичень новими семемами 

без втрати жодної вихідної, не простежується. Однак фіксуються випадки 

ускладнення новими значеннями плану змісту французьких лексем, попередньо 

спрощеного внаслідок семантичного освоєння на туніському ґрунті. Причому 

всі ці випадки в основному базуються на семантичному переосмисленні: 

 конкретизація: завдяки означеному артиклю галліцизми el-madām і el-

mesyū
œ
 набули значення відповідно “дружина (заміжня жінка стосовно до свого 

чоловіка)” і “чоловік (одружена особа стосовно до своєї дружини)”
58
, тоді як у 

неозначеному стані вони позначають відповідно “пані” (будь-яка заміжня 

жінка) і “пан” (будь-яка особа чоловічої статі); 

 генералізація і метонімізація (за суміжністю “ціле – частина”): за 

галліцизмом ʒūntah, окрім вихідного арготичного значення “сигарета з 

наркотиком”, закріпилися ще два: генералізоване “сигарета” і метонімізоване 

“недопалок”; 

                                                 
58

 Лексикографічний опис семантики фр. monsieur [m sjø] також містить це значення, однак 

зі стилістичною позначкою “розмовне”. 
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 метонімізація (за суміжністю “матеріал – виріб” та “установа – 

працівник”): запозичення kāwatšū і būlīs у Тунісі побутують не лише кожен у 

своєму вихідному значенні відповідно “гума” і “поліція”, але й у похідному 

відповідно “шланг” і “поліціянт”, не закріпленому за етимоном у мові-

джерелі;  

 метафоризація (за подібністю місця розташування): галліцизм būntah 

увійшов до словника туніського діалекту з первинним значенням “кінчик” та 

отриманим у результаті його семантичного розвитку в мові-реципієнті 

значенням “фільтр (сигарети)”; 

 зміщення значення: запозиченням būntū двомовні тунісці 

послуговуються як у притаманному йому в рідному ареалі значенні “(спорт.) 

очко”, так і в набутих у процесі семантичної адаптації значеннях “гол”, 

“невдоволення”. 

Порівняльний аналіз семантичних структур галліцизмів і їхніх етимонів 

також дав змогу з’ясувати, які типи їхньої співвіднесеності представлені у 

нашій лексичній добірці.  

Суттєву кількісну перевагу мають випадки, коли однозначним 

галліцизмам відповідають багатозначні слова-етимони. Порівняйте:  

 тун. glāṣ – морозиво і фр. glace [glas] – лід, морозиво, дзеркало тощо;  

 тун. sīkil – цикл і фр. cycle [sikl] – цикл, велосипед, мопед;  

 тун. kabrī – підняти на диби (велосипед) і фр. cabrer [kɑbʀe] – підняти 

на диби, настроювати проти, викликати протест (дух протиріччя, бажання 

робити наперекір), (ав.) кабрувати;  

 тун. remīz – знижка і фр. remise [ʀ( )miz] – повернення чогось на 

попереднє місце, вручення, доставка, прощення, зменшення, знижка, 

відтермінування;  

 тун. rākūrsī – (комп’ют.) ярлик і фр. raccourci [ʀakuʀsi] – найкоротший 

шлях, ракурс, (комп’ют.) ярлик, резюме, стислість;  

 тун. parabūō
l – параболічна антена (супутникова) і фр. parabole [paʀabɔl] 

– притча, парабола, параболічна антена (супутникова). 
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Далі за низхідною градацією йдуть:  

 моносемічні галліцизми, співвідносні з моносемічними словами-

етимонами: tūrnef
v
īs (фр. tournevis [tuʀn vis]) – викрутка, tāksīfū

ō
n (фр. taxiphone 

[taksifɔn]) – таксофон, metrayūz (фр. mitrailleuse [mitʀɑjøz]) – кулемет, ʾū
ō
tū

ō
rūt 

(фр. autoroute [otoʀut]) – автострада, bortmā
ē
n (фр. appartement [apaʀt mɑ ]) – 

квартира, bеsklā
ē
t (фр. bicyclette [bisikl t]) – велосипед;  

 полісемічні галліцизми, співвідносні з полісемічними словами-

етимонами
59

: fāk (фр. fac [fak]) – факультет, університет, dūš (фр. douche [duʃ]) – 

душ, душова, bīrū (фр. bureau [byʀo]) – письмовий стіл, кабінет, офіс, blākah 

(фр. plaque [plak]) – покажчик (знак), листовий прокат, līf
v
rīzū

ō
n (фр. livraison 

[livʀ zɔ ]) – доставка, поставка, випуск видання, baryī
ē
r (фр. barrière [baʀj ʀ]) – 

бар’єр, шлагбаум, огорожа. 

 

4.5.2. Особливості співвідношення семантичних структур галліцизмів і 

їхніх етимонів: якісний аспект. Вищезгадані та інші семантичні процеси 

можуть продукувати нові семеми не тільки в рамках розширення семантичної 

структури іншомовних елементів, але й за умови повного переосмислення їхньої 

смислової сторони, коли в результаті отримуємо не просто черговий лексико-

семантичний варіант слова, а повністю оновлену семантику (див. табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Способи семантичного переосмислення французьких лексем 

Спосіб 
Приклади 

галліцизм французький етимон 

Конкретизація 

ʾetī
y
d – приватний урок 

étude [etyd] – навчальне 

заняття 

sīrū – (фарм.) сироп sirop [siʀo] – сироп 

ʾekrīf
v
ān – письменник (стосовно 

до іноземних громадян) 

écrivain [ekʀiv  ] – 

письменник 

                                                 
59

 Тут зазначаються лише ті семеми, з якими французькі запозичення увійшли до туніського 

діалекту. 
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ʾetrā
ō
nʒī

ē
 – іноземець (стосовно 

до громадян усіх країн, окрім 

європейських) 

étranger [etʀɑ ʒe] – 

іноземець 

Генералізація sandliyyah – килимок 
descente de lit [desɑ t d  li] 

– килимок перед ліжком 

Метонімізація 

keyā
ē
s – асфальтована дорога 

caillasse [kajas] – 

булижник, щебінь 

mānī
ē
ʒ – парк розваг 

(атракціонів) 

manège [man ʒ] – 

карусель 

kaskrūt – сандвіч 

casse-croûte [kɑskʀut] – 

перекуска (їжа для 

швидкого втамування 

голоду) 

sīrkulāsyū
ō
n – затор (у 

дорожньому русі) 

circulation [siʀkylasjɔ ] – 

рух (дорожній) 

frīgū – морозильна камера (у 

холодильнику) 

frigo [fʀigo] – 

холодильник 

lwāʒ – маршрутне таксі 
louage [lwaʒ] – оренда, 

наймання 

bayās – ліжко  

paillasse [pajas] – сінник 

(матрац, набитий сіном 

або соломою) 

dī
ē
f

v
wār – іспит 

devoir [d( )vwaʀ] – 

письмова робота, 

завдання (шкільне) 

Метафоризація 

frikāsī
ē
 – пиріжок з яйцями, 

маслинами, тунцем тощо 

fricassée [fʀikase] – фрикасе 

(рагу з м’яса), суміш 

bank – диван із дерев’яними 

підлокітниками 
banc [bɑ ] – лавка 
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lāngār – вокзал hangar [ ɑ gaʀ] – ангар 

Пейоративізація 
zūfrī – молодий 

правопорушник 

les ouvriers [lez-uvʀije] – 

робітники 

Онімізація lāvenū
y
 – вул. Хабіба Бургіби 

avenue [av( )ny] – 

проспект, авеню 

Деонімізація 
katkāt bāšī

ē
 – пікап із 

брезентовим верхом 

404 bâchée [katʀ sɑ  katʀ 

bɑʃe] (Peugeot 404 pick-up) 

– Пежо 404 пікап 

Зміщення 

значення 

gīnyah – нудьга  guigne [giɲ] – невдача  

rūʒ – рудий rouge [ʀuʒ] – червоний 

sūm – ціна somme [sɔm] – сума 

drī
ē
swār – платтяна шафа 

dressoir [dʀeswaʀ] – буфет 

(шафа для посуду) 

 

Семантичне переродження досить часто спостерігається у зворотних 

запозиченнях, тобто запозиченнях, мова-джерело яких стає мовою-реципієнтом 

[170, с. 86].  

Так, лексема арабського походження matrāk з’явилася у словнику 

туніського діалекту внаслідок її перезапозичення з французької мови, що 

пояснює зміну її звукової форми (пор. ар. miṭraqah / miṭraq, фр. matraque 

[matʀak] і тун. matrāk), а також переосмислення значення (пор. тун. mṭarqah – 

молоток від ар. miṭraqah / miṭraq і тун. matrāk – палиця, кийок від фр. matraque 

[matʀak]). Увійшовши до французької мови у своєму первинному значенні 

“палиця для випасання худоби”, ця лексема в результаті семантичного розвитку 

усталилася там із семантикою палиці як ударної зброї (на кшталт поліцейського 

кийка) і вже у значенні “палиця”, “кийок” стала складовою частиною 

лексичного фонду туніського діалекту (див. [158, с. 16; 176; 178]). 

У свою чергу ар. maḫzan (первинне значення – “склад”, “комора”, 

вторинне – “універсальний магазин”), потрапивши до французької мови у 

формі неправильної (згідно з арабською граматикою) множини maḫāzіn, 
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перетворилося на magasin [magaz  ], а внаслідок арабсько-французьких мовних 

контактів уже фр. magasin [magaz  ] було засвоєне словником туніського 

діалекту у формах magazān і maġāzah як “магазин”. Цікаво, що етимон maḫzan у 

значенні “склад” продовжує побутувати на теренах Тунісу поряд зі своїми 

видозміненими варіантами (див. [128, с. 56–57; 158, с. 17; 172, с. 89, 95; 177]).  

Галліцизм ʾalkū
ō
l – алкоголь є зворотним запозиченням ар. kuḥl / al-kuḥl – 

порошок сурм’яного блиску для чорніння брів і очей, яке через іспанську мову, 

де воно вже у формі alcohol – сурма видозмінило своє значення з “дуже 

крихкого і чистого елемента” на “есенцію, отриману шляхом дистиляції”, а 

згодом і на “винний спирт”, потрапило до французької й інших європейських 

мов, звідки як kuḥūl у значенні “спирт”, “алкоголь” повернулося на 

батьківщину. До словника туніського діалекту ар. kuḥl увійшло у формі ʾalkū
ō
l 

за посередництва фр. alcool [alkɔl], встигнувши перед цим стати етимоном у 

французькій мові арабізму kh l [kol] – косметичний олівець для очей (історія 

цього запозичення на теренах французького словника набагато давніша за 

арабсько-французькі безпосередні мовні контакти, однак саме останнім воно 

завдячує такою формою: 1646 р. – kouhel, 1787 р. – kohl, 1837 р. – kh l) (див. 

[128, с. 58; 176; 185]).   

Внаслідок перезапозичення з французької мови переосмислення 

семантики зазнали і такі арабські слова, як ǧubbah – джубба (просторий верхній 

одяг) та šarāb – напій, сироп, вино. Перше було засвоєне словником туніського 

діалекту як ʒū
y
p – спідниця, друге – як sīrū – (фарм.) сироп (див. [102; 128, с. 57; 

158, с. 16–17; 176; 180; 188]). 

З огляду на все вищевикладене неважко помітити, що семантичне 

освоєння французьких запозичень вирізняється своєю неоднорідністю, а 

складність і багатоаспектність процесу їхнього призвичаєння до нового ареалу 

поширення на рівні плану змісту диктують необхідність проведення 

регулярних дослідницьких розвідок із залученням оновленої і розширеної 

лексичної бази. 

 

http://www.arabetunisien/
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4.6.  Дериваційна активність слів французького походження 

Разом із семантичною адаптацією вищим ступенем асиміляції 

іншомовних лексем вважається їхнє освоєнням на словотвірному рівні, адже 

дериваційна продуктивність – ознака повного засвоєння запозичень. 

Вивчаючи функціональний аспект пристосування запозичень до системи 

АЛМ, Ю. П. Губанов відзначає поширеність фактів творення дієслів на базі 

іншомовних коренів, зокрема іменних [27, с. 106]. Це спостереження корелює з 

результатами проведеного нами словотвірного аналізу, завдяки якому були 

виявлені такі відіменні дієслова: bannek – сідати (від фр. banc [bɑ ] – лава, лавка), 

beyyel – виснажуватися, знесилюватися (від фр. bielle [bj l] – шатун, дишло, 

важіль як компонента дієслівного фразеологізму couler une bielle, що має пряме 

значення – “розплавити підшипники (шатуна)” і переносне – “виснажуватися, 

знесилюватися”), basses – (спорт.) пасувати, передавати пас (від фр. passe [pɑs] 

– (спорт.) пас), makyeʒ – фарбуватися, гримуватися (від фр. maquillage [makijaʒ] 

– макіяж, гримування), randef
v
 – призначати зустріч (побачення), йти на зустріч 

(побачення) (від фр. rendez-vous [ʀɑ devu] / rendève [ʀɑ d v] – зустріч, 

побачення). 

Наведені приклади підтверджують характерну для арабського 

діалектного словотворення тенденцію активного залучення запозичених 

іменних основ до продукування дієслівних інновацій, так само як і прямий 

семантичний зв’язок деномінативних дієслів з їхніми мотивувальними 

основами, а також високу дериваційну активність форми ІІ породи 

триконсонантного дієслова і форми І породи чотириконсонантного дієслова 

(див. [71, с. 148–152, 173–174]).  

Окрім французьких субстантивів, твірними основами для дієслівних 

новотворів слугують галліцизми-дієприкметники пасивного стану: tšūkā – бути 

шокованим (від фр. choqué [ʃɔke] – шокований; пор. фр. être choqué – бути 

шокованим), tsūnā – бути оглушеним, нокаутованим (від фр. sonné [sɔne] – 

оглушений, нокаутований; пор. фр. être sonné – бути оглушеним, 

нокаутованим), sarmen – бути виснаженим (перевтомленим) (від фр. surmené 



163 

[syʀm ne] – виснажений, перевтомлений; пор. фр. être surmené – бути 

виснаженим (перевтомленим)). 

Як бачимо, перші два випадки (tšūkā, tsūnā) демонструють вираження 

пасиву за допомогою префікса t-, що вважається саме діалектною словотвірною 

морфемою (див. [71, с. 144, 178–182; 126, с. 568), а у третьому (sarmen) ця 

граматична категорія реалізується через лексикалізацію французького 

дієслівного словосполучення. 

Варто зазначити, що серед відіменних дериватів трапляються не лише 

власне дієслова, а й дієприкметники активного стану: mrandif – у кого зустріч, 

побачення (від фр. rendez-vous [ʀɑ devu] / rendève [ʀɑ d v] – зустріч, побачення), 

mgerrev – який страйкує (бастує), страйкар (від фр. grève [gʀ v] – страйк), 

msašwir – у кого укладене волосся (від фр. séchoir [seʃwaʀ]) – фен), msūfiʒ – 

дикий, дикун (від фр. sauvage [sovaʒ] – дикий, дикун). Останнє з наведених 

новоутворень, хоча формально належить до дієприкметників, за змістом 

дублює споріднені іменні галліцизми sū
ō
f

v
āʒ – дикий, дикун і sū

ō
f

v
āʒī – дикун.  

У досліджуваному корпусі французьких лексем зафіксовані також факти 

конверсії, а саме субстантивації. У першому випадку в іменник переходить 

французький займенник, вжитий з прийменником: пор. фр. chez nous [ʃe nu] – у 

нас, у нашім краї і тун. šī
ē
 nū – “емігранти (стосовно до тунісців, які живуть у 

Європі)”. У другому випадку іменником стає французький прикметник: пор. 

фр. gazeuse [gɑzøz] (ж. р. від gazeux – газований, шипучий (про напій)) і тун. 

gāzūz – газований напій, газована вода, – субстантивація якого у свою чергу є 

проявом реалізації такого словотвірного механізму, як еліпс (або еліпсис), про 

який мова піде далі (пор. фр. boisson gazeuse [bwasɔ  gɑzøz] – газований напій, 

eau gazeuse [o gɑzøz] – газована вода і тун. gāzūz). 

Еліпсація компонентів французьких словосполучень виявилася досить 

продуктивним способом утворення нових слів на основі запозиченого 

матеріалу. Причину поширеності еліпсованих утворень слід вбачати у вже 

згаданому в контексті вивчення внутрішніх чинників засвоєння іншомовної 

лексики прагненні до мовної економії.  
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Так, замість французьких двокомпонентних словосполучень: certificat 

médical [s ʀtifika medikal] – медичне свідоцтво, métro léger [metʀo leʒe] – легке 

метро (легкорейковий транспорт), quartier chaud [kaʀtje ʃo] – квартал, у якому 

процвітає проституція, gobelet jetable [gɔbl  ʒ( )tabl] – одноразовий стаканчик, 

terrain d’atterrissage [teʀ   d-ateʀisaʒ] – посадковий майданчик, mécanicien d’auto 

[mekanisj   d-oto] – автомеханік, – у Тунісі побутують однокомпонентні 

новотвори: sertifīkah, mitrū
ō
, kārtī, gū

ō
blī

ē
, datirisāʒ, mīkānīsyā

ē
n. Як видно з 

наведених прикладів, скорочення може зазнати і головне, і залежне слово. 

Появу у словнику туніського діалекту похідної від запозиченої лексеми 

може зумовити скорочення компонентного складу не лише словосполучення, а 

й слова, причому як його початку (явище аферези), так і кінця (явище апокопи). 

Порівняйте: фр. télécommande [telekɔmɑ d] (télé- + commande) і тун. kū
ō
mānd – 

пульт дистанційного керування
60

; фр. centimètre [sɑ tim tʀ] (centi- + mètre) і тун. 

ṣāntī – сантиметр. 

Таким чином, розглянуті вище факти словотвірного освоєння галліцизмів 

є беззаперечним свідченням їхнього дериваційного потенціалу загалом і 

здатності бути твірною основою для слів різної частиномовної приналежності 

зокрема. 

 

Висновки до четвертого розділу 

Аналіз французьких складових словника туніського діалекту дає змогу 

переконатися у дієвості таких інтралінгвістичних факторів запозичення 

іншомовного матеріалу, як: відсутність лексичного еквівалента, частковість і 

контекстуальність питомих відповідників, прагнення до мовної економії та 

уникнення полісемії. 

Досить часто входження того чи іншого галліцизму до туніського 

мовного обігу пояснюється одночасною дією декількох факторів, адже 

                                                 
60

 Зауважимо, що на позначення пульта дистанційного керування тунісці послуговуються 

обома формами фр. télécommande [telekɔmɑ d]: повною (tī
ē
lī
ē
kū

ō
mānd) і скороченою 

(kū
ō
mānd). 
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намагання спростити зовнішню або внутрішню будову слова може накладатися 

на необхідність конкретизувати зміст того чи іншого поняття. 

Прагнення розмежувати близькі, але не тотожні поняття разом із 

потребою у додаткових мовних засобах нерідко призводить до дублювання 

галліцизмами питомих слів. При цьому динаміка відношень між гетерогенними 

синонімами буває як позитивною – такою, що своїм результатом має цілком або 

відносно паритетне співіснування обох лексем, – так і негативною – такою, що 

призводить до виходу з ужитку однієї з них. Окрему групу складають випадки 

лексичного дублювання на національному ґрунті. 

У результаті арабсько-французьких мовних контактів на території Тунісу 

в активний мовний обіг увійшли також гомогенні французькі синоніми, які 

перебувають у зв’язках як відносної, так і абсолютної синонімії. 

При засвоєнні галліцизмів їхній функціональний регістр, як правило, 

залишається майже незмінним, що у свою чергу сприяє необмеженому 

використанню французьких лексем і їхньому безперешкодному потраплянню 

до основного словникового фонду туніського діалекту. Опозицію запозиченій 

нейтральній загальновживаній лексиці складають: французькі розмовні 

лексеми, розмовні абревіатурні утворення, професіоналізми, табу й евфемізми. 

До активного словника туніського діалекту належать і численні 

інтернаціоналізми французького походження, серед яких трапляються слова, 

що за семантикою можна було б віднести до екзотизмів. 

Різна узуальна характеристика охоплених дослідженням іншомовних слів 

доповнюється розбіжностями у їхньому тематичному розподілі, де домінантна 

частка належить галліцизмам на позначення реалій і понять побутової, 

соціальної, транспортної і науково-технічної сфер.  

Вивчення процесу інтеграції французьких лексем на семантичному рівні 

дало змогу також виявити найбільш поширені тенденції смислової адаптації, 

яка, на відміну від формальної, охоплює як галліцизми-засвоєння, так і 

галліцизми-власне запозичення. 

Повний збіг значень загалом характерний для однозначних галліцизмів. 
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Серед фактів видозміни семантики запозичених із французької лексем 

превалюють випадки її звуження до одного-двох значень, нерідко за рахунок 

периферійних семем, які можуть не переходити до похідної семантеми з 

основним значенням або ж переходити, заміщаючи собою решту значень.  

Збільшення семантичного об’єму французьких лексем у мові-реципієнті 

без втрати жодної вихідної семеми не було зафіксоване. Натомість були 

виявлені факти розширення семантики запозичених слів за рахунок нових 

значень після її попереднього спрощення. 

До результатів семантичного освоєння галліцизмів відносяться і факти 

переосмислення значень на основі: конкретизації, генералізації, метонімізації, 

метафоризації, пейоративізації, онімізації, деонімізації, семантичного зміщення, 

які досить часто спостерігаються у зворотних запозиченнях. 

Щодо частотності типів співвіднесеності французьких запозичень і їхніх 

етимонів, то маємо таку низхідну градацію: однозначні галліцизми – 

багатозначні слова-етимони, моносемічні галліцизми – моносемічні слова-

етимони, полісемічні галліцизми – полісемічні слова-етимони. 

Окрім лексико-семантичних змін, ознакою повного освоєння 

французьких лексем є їхня словотвірна активність. Продуктивними способами 

деривації на базі запозичених основ виявилися: афіксальний, конверсія, еліпсис, 

– а поширеними дериватами – відіменні і віддієприкметникові дієслова, 

відіменні дієприкметники, еліпсовані іменні утворення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження дає змогу дійти таких висновків:  

1. Колоніальна залежність Тунісу з її глобальною франконізацією 

похитнула функціональний монополізм арабської мови, ускладнивши мовну 

ситуацію в країні арабсько-французькою двомовністю. Окрім останньої, 

гетерогенну лінгвістичну панораму країни представляють соціально 

мотивована диглосія (АЛМ як державна і РАМ як рідна мова більшості 

населення), а також такі функціонально обмежені компоненти, як арабсько-

французький сабір, берберські ідіоми, англійська мова. 

2. Сприятливим фактором розвитку АФБ у Тунісі є продиктований 

політичними й економічними інтересами країни курс державної мовної 

політики на збереження двомовності, в свою чергу підкріплений 

функціональною взаємодоповнюваністю складових мовної ситуації та значним 

обсягом і важливістю соціально-комунікативних функцій, виконуваних 

французькою мовою. 

3. Тривала і досить активна взаємодія арабської і французької мов на 

території Тунісу зумовила численні факти засвоєння словником туніського 

діалекту французьких лексем, формальна адаптація яких, попри збіги із 

загальноарабською запозичувальною традицією, вирізняється власними 

асиміляційними тенденціями.  

Окрім арабізованих галліцизмів у туніському діалекті побутують і 

неарабізовані. Випадки повного збереження французькими лексемами 

оригінальної звукової форми чергуються з випадками, коли в межах одного 

слова фіксується і дотримання фонетичних норм АЛМ, і їх порушення. При 

цьому розповсюдженість фактів уникнення арабізації зумовлена структурними 

особливостями туніського діалекту. 

4. Фонологічне освоєння французьких запозичень супроводжується 

регулярними звуковими змінами (субституція, протеза, епентеза, епітеза, 

афереза, синкопа, апокопа) і нерегулярними (метатеза), які можуть мати і 
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відокремлену, і синхронну реалізацію (в межах одного слова), та відбуватися як 

нарізно у вокалізмі чи консонантизмі, так і одночасно в них обох. Фонемна 

субституція як найпоширеніший прояв фонологічної адаптації галліцизмів 

представлена звуковою конвергенцією і звуковою дивергенцією. Заміщення 

оригінальних фонем питомими може здійснюватися також через синтагматичну 

субституцію та протилежний їй процес, за якого сполучення фонем мови-

джерела замінюється однією фонемою мови-реципієнта. 

Пристосування лексем французького походження до акцентуаційної 

системи туніського діалекту відзначається як дотриманням, так і 

недотриманням канонів останньої. Відтворення вихідного наголосу трапляється 

здебільшого у словах із малозміненою або незміненою оригінальною звуковою 

формою. При цьому окситональний наголос досить часто можна підвести під 

правила наголошування обох досліджуваних мовних систем. Галліцизми, у 

яких фіксується зміна наголосу, властивого їм у мові-джерелі, наголошеним 

мають передостанній склад (або перший у двоскладових словах). 

5. Типовими наслідками морфологічного освоєння французьких лексем є: 

афіксація запозичених основ (поширення на французькі основи арабських 

суфіксальних морфем, зокрема займенникових суфіксів, суфікса -iyy (-ī) на 

французькі прикметники і іменники, суфікса -iyyah / -eyyah на абстрактні і 

конкретні французькі іменники, а також підведення галліцизмів під арабські 

словотвірні моделі дієприкметників), лексикалізація граматичного значення 

іншомовних елементів (зокрема перехід граматичного значення французьких 

прийменників у лексичну площину через втрату ними мотивованості у мові-

реципієнті), детермінація галліцизмів за допомогою арабського означеного 

артикля (процес підпорядкування французьких лексем питомій категорії 

означеності балансує між літературною нормою і територіальними 

особливостями). 

Родове і числове оформлення французьких запозичень вирізняється 

непослідовним і диверсифікованим характером, а також гетерогенністю 

морфологічних засобів актуалізації цих двох граматичних категорій. У межах 
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аналізованого корпусу галліцизмів встановлено переважання: фактів збігу над 

фактами розходження родових характеристик засвоєних слів і їхніх етимонів, 

галліцизмів формально-граматичного роду над галліцизмами семантико-

граматичного роду, галліцизмів із синтетично вираженою множиною над 

галліцизмами з аналітично вираженою множиною, випадків оформлення 

множинного числа зовнішньофлективним способом над випадками оформлення 

множинного числа внутрішньофлективним способом. 

6. Якісна характеристика французьких складових словника туніського 

діалекту дає змогу виявити їхню гетерогенну морфологічну природу. 

Результати кількісного аналізу останньої відбивають загальні закономірності 

частотного розподілу запозичень за частинами мови, згідно з якими істотно 

домінують повнозначні частини мови. Серед охоплених нашою вибіркою 

лексем найбільш частотними є галліцизми-іменники, приналежні до різних 

лексико-граматичних розрядів, їм значно поступаються галліцизми-дієслова, 

більшість з яких є фінітивними дієслівними формами, тоді як найменша 

кількість досліджуваних галліцизмів припадає на прикметники і прислівники. 

7. Релевантними внутрішніми чинниками збагачення активного словника 

туніського діалекту іншомовними елементами виступають: відсутність 

лексичного еквівалента (наявність мовних лакун зумовлює активне засвоєння 

туніським діалектом французьких лексем), частковість і контекстуальність 

питомих відповідників (до складу активної лексики туніського діалекту входять 

галліцизми, питомі еквіваленти яких не здатні повністю і точно розкрити зміст 

позначуваного поняття), тенденція до уникнення полісемії (семантичне 

перевантаження складових питомого лексичного фонду, часто підкріплене 

потребою конкретизувати зміст того чи іншого поняття, мотивує закріплення за 

арабськими і французькими лексемами різних значень і конотацій), прагнення 

до мовної економії (тенденція до лаконізму виправдовує широке використання 

двомовними тунісцями одночленних французьких найменувань, замість 

арабських еквівалентних за значенням словосполучень і описових зворотів). 



170 

8. Переважна більшість галліцизмів у досліджуваному мовному 

середовищі належить до нейтральної загальновживаної лексики. Стилістично 

марковану і соціально обмежену меншість французьких запозичень складають: 

розмовні лексеми, розмовні абревіатурні утворення, професіоналізми, табу й 

евфемізми. Лексеми, які через позначення ними французьких реалій можна 

було б назвати екзотизмами, входять до численної групи інтернаціональної 

лексики. Згідно з тематичною класифікацією галліцизмів найбільші тематичні 

групи утворюють слова, що обслуговують побутову, соціальну, транспортну і 

науково-технічну сфери. 

9. Прагнення до новизни та більшої експресивності, а також широкі 

виражальні можливості, точність і зрозумілість іншомовних лексем нерідко 

стають причиною виникнення гетерогенних дублетів – арабсько-французьких 

синонімічних пар, конкуренція між членами яких може мати своїм результатом 

як цілком або відносно паритетне співіснування обох синонімів, так і 

монополізацію мовного обігу одним із них. Наслідком досліджуваної 

двомовності стали факти не лише гетерогенної, а й гомогенної синонімії. 

Остання нерідко мотивована потребою конкретизувати поняття та 

урізноманітнити смислові відтінки, однак деякі із засвоєних галліцизмів можна 

віднести до абсолютних синонімів. 

10. Інтеграція французьких лексем на семантичному рівні здебільшого 

супроводжується спрощенням їхньої семантики до одного-двох значень, тоді як 

її ускладнення новими семемами передбачає попереднє звуження семантичного 

об’єму іншомовних слів. Повне збереження вихідної семантичної структури 

демонструють переважно моносемічні галліцизми. Щодо частотності типів 

співвіднесеності французьких запозичень і їхніх етимонів, то маємо таку 

низхідну градацію: однозначні галліцизми – багатозначні слова-етимони, 

моносемічні галліцизми – моносемічні слова-етимони, полісемічні галліцизми – 

полісемічні слова-етимони.  

Переосмислення значення, що спостерігається як у прямих французьких 

запозиченнях, так і зворотних, здійснюється через конкретизацію, 
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генералізацію, метонімізацію, метафоризацію, пейоративізацію, онімізацію, 

деонімізацію, семантичне зміщення, а продукування новотворів від 

французьких основ відбувається шляхом афіксації, конверсії, еліпсиса. Високу 

словотвірну активність проявляють галліцизми-іменники і галліцизми-

дієприкметники пасивного стану, дериватами яких здебільшого стають 

дієслівні утворення. Поширеними фактами реалізації дериваційного потенціалу 

іншомовних лексем також виявилися субстантиви, утворені внаслідок 

скорочення компонентного складу французьких атрибутивних словосполучень. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні прихованих і 

семантичних запозичень у туніському діалекті як наслідку арабсько-

французьких мовних контактів. Майбутні наукові розвідки можуть бути також 

спрямовані на аналіз процесу змішування кодів двомовними тунісцями.  
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Додаток А 

Бланк анкети для опитування тунісців щодо їхньої мовної практики 

 

QUESTIONNAIRE (seulement pour les Tunisiens) /   )للتونسٌٌن فقط( انٌاستب 

 
 

إنً طالبة (. top121212@ukr.net لكترونً:)البرٌد اإل أولغا! اسمً السالم علٌكم
 ننًأ، والفرنسٌة فً تونس-أطروحتً االزدواجٌة اللغوٌة العربٌة دراسات علٌا وموضوع

مجاالت  توزٌعإلجراء بحثً العلمً وذلك فٌما ٌتعلق بكل من مساعدتكم إلى بحاجة 
 مشهدهفً  متجانسةالمرادفات غٌر بلدكم وال فً الفرنسٌةو العربٌةاالستخدام على اللغتٌن 

(. مشابهالأو  همعنى نفسال ذات لكلمات العربٌة والفرنسٌةلالمتزامن  ستخداماالٌعنً )اللغوي 
تجمٌع المعلومات  لمساعدتً على ستبٌانفً هذا اال مشاركتكموأود هنا التأكٌد على أهمٌة 

بسرٌة  مإجاباتكأتعهد بالتعامل مع  أطروحتً.استكمال البحث فً هذا الجانب من و المطلوبة
 .المفٌدة عن خالص امتنانً لمساهماتكم مقدما  ، معربة تامة

Bonjour! Je m’appelle Olga (e-mail: top121212@ukr.net). J'écrit ma thèse sur le bilinguisme arabe-
français en Tunisie. Et j’ai besoin de votre aide pour rechercher la répartition fonctionnelle de l'arabe 
et du français dans votre pays d'un côté et la synonymie hétérogène dans le paysage linguistique 
tunisien (c'est-à-dire l'utilisation simultanée des mots arabes et français qui ont le même sens ou un 
sens proche) de l'autre. Votre participation est indispensable pour collecter des données 
nécessaires et réaliser cette partie de ma thèse. Vos réponses seront traitées de façon anonyme. Je 
vous remercie par avance de votre aide et de votre attention. 
 
 
 

I. PARTIE LIMINAIRE (QUESTIONS INTRODUCTIVES) /  األسئلة التمهٌدٌة –الفصل األول  
 

Année de naissance:   سنة المٌالد: 

Domicile: 
citadin(e) ☐ المدٌنة 

 :Sexe  :السكنمحل 
masculin ☐ ذكر 

 :جنسال
campagnard(e) ☐ القرٌة féminin ☐ أنثى 

Enseignement:     التعلٌم: 
  primaire ☐ ابتدائً secondaire ☐ ثانوي supérieur ☐ عالً il n'y a pas ☐ ال ٌوجد 

Statut social (choisissez votre catégorie):  (:تكمفئوا اختر) الحالة االجتماعٌة 
- écolier(ère) مدرسة خاصة ☐ école privée حكومٌة ةمدرس ☐ école publique - ة(تلمٌذ( 

- étudiant(е)  

en lettres ☐ االختصاص اللغوي 

 طالب)ة( -

en sciences humaines et sociales ☐  االجتماعٌةاإلنسانٌة والعلوم 
en sciences naturelles ☐ طبٌعٌةالعلوم ال 

en sciences économiques ☐ العلوم االقتصادٌة 

autres 
  à préciser / ذكرهٌرجى 

 خرأي اختصاص آ
  

- travailleur(euse) profession:   (عامل)ة - :مهنة 

- chômeur(euse) ☐             - ة(طلعا( 

e-mail:   ًالبرٌد اإللكترون: 

(pour pouvoir éclaircir les points obscurs ou analyser 
plus profondément certains aspects intéressants) 

إجراء  أو ٌتعلق بأجوبتكم ضوغمأي توضٌح لً  لٌتسنى)
 (ا  اهتمام لدي ثٌرالتً ت الجوانب بعضمعمق لتحلٌل 
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II. ENTRETIEN SUR LES LANGUES ET LES PRATIQUES /  ًتهاممارسواللغات الحدٌث عن  –الفصل الثان  
 

                    1. 

Quelle est votre langue maternelle?   األصلٌة؟ مما هً لغتك 

Si c'est l'arabe, quelle variante de l'arabe?  ٌرجى توضٌح ما ٌلً:العربٌة، إذ كانت 
arabe tunisien ☐ )اللهجة التونسٌة )الدارجة 
arabe standard moderne ☐ )العربٌة الفصحى الحدٌثة )المعٌارٌة 
arabe classique ☐  التقلٌدٌةالعربٌة الفصحى 

 
 
 

                     2. 

Quelle(s) langue(s) utilisez-vous habituellement 
pour..? S.V.P., remplissez les cases du tableau ci-
dessous à l’aide d’une échelle allant de (1) «le moins 
souvent» à (5) «le plus souvent», où 0 correspond à 
«jamais». Si vous utilisez deux langues ou plus dans 
une égale mesure, vous les évaluez du même point. 

؟ ل )...(ها عادة ونالتً تستخدم)اللغات( ما هً اللغة 
باستخدام مقٌاس  أدناهخانات الجدول  ملءرجى ٌ

فً ) 5أكثر ندرة( و  أحٌان)فً  1 ٌتراوح بٌن
. إذا ٌعنً )ال أستخدم مطلقاً( 0، حٌث (الغالب

ٌجب  غتٌن أو أكثر على قدم المساواة،ل تمستخدما
 .هانفس ها بالدرجةمٌتقٌ

activité 

أخرى لغات 
)ٌرجى 

 ها(ذكر
autres 

)à 
préciser( 

من مزٌج 
ة العربٌ

 ةالفرنسٌو
mélange 
arabe-

français 

 الفرنسٌة
français 

اللهجة 
التونسٌة 

 (الدارجة)
arabe 

tunisien 

العربٌة الفصحى 
 الحدٌثة )المعٌارٌة(

arabe 
standard 
moderne 

 نوع النشاطات

Par exemple / ٌفٌة ملء الجدول ك   

activité A 
1 

 (اإلنجلٌزٌة)
 Aنشاط  4 2 5 3

activité B 0 0 5 0 5  نشاطB 
 

A remplir /   اآلتًالجدول  ملءٌرجى 

 
 

regarder la télé           شاهدة التلفزٌونم 

écouter la radio           الرادٌو إلى ستماعاال 

lire la presse écrite             الصحفقراءة 

lire des livres           قراءة الكتب 

regarder des 
représentations théâtrales 

          
مشاهدة العروض 

 المسرحٌة

remplir des questionnaires 
ou des formulaires 

          
 استبٌاناتتعبئة 

 واستمارات

prendre connaissance des 
lois publiques ou des actes 
législatifs et réglementaires 

          
التشرٌعات  االطالع على
القوانٌن  أوالوطنٌة 

 التنظٌمٌة

parlez avec vos proches et 
vos amis 

          
 أقاربكمالتحدث مع 
 كموأصدقائ

parlez avec vos collègues 
de travail ou vos 

camarades d’études 
          

العمل  ءالتحدث مع زمال
 الدراسةأو 

soutenir une conversation 
avec des locuteurs non-

tunisiens de l’arabe 
          

التحدث مع الناطقٌن 
باللغة العربٌة من غٌر 

 ٌنالتونسٌ
entrer en contact avec des 

étrangers 
 مع األجانب  االتصال          

discuter des questions 
scientifiques ou techniques 

          
مناقشة المسائل العلمٌة أو 

 التقنٌة
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             3. 

Quelle(s) langue(s) utilisez-vous habituellement dans 
les sphères suivantes? S.V.P., remplissez les cases du 
tableau ci-dessous à l’aide d’une échelle allant de (1) 
«le moins souvent» à (5) «le plus souvent», où 0 
correspond à «jamais». Si vous utilisez deux langues 
ou plus dans une égale mesure, vous les évaluez du 
même point. 

ها عادة فً ونالتً تستخدم)اللغات( ما هً اللغة 
 أدناهٌرجى ملء خانات الجدول المجاالت التالٌة؟ 
أكثر  أحٌان)فً  1 ٌتراوح بٌن باستخدام مقٌاس

)ال أستخدم ٌعنً  0، حٌث (فً الغالب) 5ندرة( و 
غتٌن أو أكثر على قدم ل تمستخدما. إذا (مطلقاً 

 ها.نفس ها بالدرجةمٌتقٌٌجب  المساواة،

 
 
 

      4. 
Lequel des deux synonymes préférez-vous? 
Argumentez votre choix S.V.P. en choisissant 
l'une des options suivantes. Si vous préférez 
deux synonymes dans une égale mesure, vous 
cochez les deux sans nécessité d'argumentez 
votre choix. 

؟ ونهتفضلٌن المذكورٌن أدناه فً الجدول مرادفالأي من 
 كمخٌاراتمن خالل تثبٌت  ماختٌاركإعالمً سبب ٌرجى 

 تٌاركماخوقع . إذا المناسبة من بٌن الخٌارات المدرجة أدناه
وضع عالمة على  ٌرجى، بنفس الدرجة مرادفٌنعلى 

 .ماختٌاركشرح سبب دون كلٌهما 
 

parce que je ne connais pas le mot équivalent A (من حٌث المعنى مكافئة) ألننً ال أعرف كلمة مماثلة 
parce que je réussis mieux à m’exprimer en arabe B العربٌة باللغة ألننً أعبر عن أفكاري أفضل 
parce que je réussis mieux à m’exprimer en 
français 

C  ًأفضل باللغة الفرنسٌةأعبر عن أفكاري ألنن 

parce que le mot choisi est plus exact et plus 
compréhensible 

D 
ووصوال  إلى أكثر دقة  ًه يارٌاختوقع علٌها ألن كلمة 

 مافهاأل
c’est difficile à dire E ى هذا السؤالجابة علمن الصعب اإل 
c’est un choix spontané F عشوائً( خٌار عفوي( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

sphère 

أخرى لغات 
)ٌرجى 

 ها(ذكر
autres 

)à 
préciser( 

من مزٌج 
ة العربٌ

 ةالفرنسٌو
mélange 
arabe-

français 

 الفرنسٌة
français 

اللهجة 
 التونسٌة

 (الدارجة)
arabe 

tunisien 

العربٌة الفصحى 
 (المعٌارٌة) الحدٌثة

arabe 
standard 
moderne 

 المجال

en contact avec les 
administrations publiques 

          
االتصاالت مع الجهات 

 اإلدارٌة العامة

en contact avec la justice           القضاءالتصاالت مع ا 
dans le secteur de 

l'éducation 
 التعلٌم          

dans la vie religieuse           الحٌاة الدٌنٌة 

 لماذا
Pourquoi 

 ات غٌر متجانسةفمراد
Synonymes hétérogènes 

 ت
№ 

 لماذا
Pourquoi 

 ات غٌر متجانسةفمراد
Synonymes hétérogènes 

 ت
№ 

Par exemple / الجدول  كٌفٌة ملء   
 

A-F ☒ 
 2 فمراد

Synonyme 2 

 1 مرادف

Synonyme 1 
☒ 26 

 

A-F ☒ 
 2 مرادف

Synonyme 2 

 1 مرادف

Synonyme 1 
☐ 1  D 
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A remplir / اآلتًالجدول ٌرجى ملء    

Merci!   شكراً 

 

 

  A-F ☐ الك (lac) 26 ☐ بحٌرة   A-F ☐ أردٌناتور (ordinateur) 1 ☐ حاسوب 

  A-F ☐  أرشبٌل(archipel) 27 ☐ أرخبٌل   A-F ☐  أسنسور(ascenseur) 2 ☐ مصعد 

  A-F ☐ هلٌكوبتر (hélicoptère) 28 ☐ مروحٌة   A-F ☐ الڢٌسال (lave-vaisselle) 3 ☐ غسالة 

  A-F ☐ بطو (bateau) 29 ☐ بابور   A-F ☐ فور (four) 4 ☐  كوشة 

  A-F ☐ ڢراج (virage) 30 ☐ دورة   A-F ☐ مڨزان/مغازة (magasin) 5 ☐ حانوت 

  A-F ☐ ستاسٌون (station) 31 ☐ محطة   A-F ☐ ًفرمس (pharmacie) 6 ☐ صٌدلٌة 

  A-F ☐ شٌفور (chauffeur) 32 ☐ سائق/ساٌق   A-F ☐ كلنٌك (clinique) 7 ☐ مستشفى 

  A-F ☐ شومٌر (chômeur) 33 ☐  بطال   A-F ☐ ًلٌس (lycée) 8 ☐ ثانوٌة 

  A-F ☐ مّروك (Maroc) 34 ☐ مغربال   A-F ☐ نمازاإڨ (examen) 9 ☐ امتحان 

  A-F ☐ ًجابون (Japonais) ً35 ☐ ٌابان   A-F ☐  بولٌس(police) 10 ☐ شرطة 

  A-F ☐ المسٌو (monsieur) 36 ☐ عشٌر   A-F ☐ أكسٌدان (accident) 11 ☐ حادث 

  A-F ☐ المدام (madame) 37 ☐ مراء   A-F ☐  رجٌم(régime) 12 ☐ حمٌة 

  A-F ☐ جو (jus) 38 ☐ عصٌر   A-F ☐ دٌفورن (rendez-vous) 13 ☐ موعد 

  A-F ☐ ألكول (alcool) 39 ☐ شراب   A-F ☐ برتمان (appartement) 14 ☐ شقة 

  A-F ☐ سوص (sauce) 40 ☐ مرقة   A-F ☐ رفاي (réveil) 15 ☐ فٌاقة 

  A-F ☐ فروماج (fromage) 41 ☐ جبن   A-F ☐ موشوار (mouchoir) 16 ☐ محرمة 

  A-F ☐ ًبوش (embaucher) 42 ☐ خّدم   A-F ☐ بواتة (boîte) 17 ☐ حكة 

  A-F ☐ رٌفز (réviser) 43 ☐ راجع   A-F ☐ فٌوزة (veilleuse) 18 ☐ سهرة 

  A-F ☐  بمعنى( أحمرroux)     روج (rouge) ☐ 44   A-F ☐ مطلة (matelas) 19 ☐ جراٌة 

  A-F ☐ نوار (noir) 45 ☐ كحلأ   A-F ☐ سرفٌات (serviette) 20 ☐ مندٌل 

  A-F ☐ روز (rose) 46 ☐ وردي   A-F ☐ سندرٌة (cendrier) 21 ☐ طقطوقة 

  A-F ☐ ڨري (gris) 47 ☐ رمادي   A-F ☐ برٌكٌة (briquet) 22 ☐ شعول 

  A-F ☐ أورانج (orange) ً48 ☐ برتقال   A-F ☐ ألومٌت (allumette) 23 ☐ وقٌدة 

  A-F ☐ فنٌان (fainéant) 49 ☐ بخٌل   A-F ☐ توالٌت (toilettes) 24 ☐ مٌحاض 

  A-F ☐ نرمال (normal) 50 ☐ عادي   A-F ☐ براج (barrage) 25 ☐ سد 
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Додаток Б 

Фотозразки публічних вивісок у Тунісі 

 

    

Рис. Б.1. Двомовні дороговкази в Тунісі 

   

Рис. Б.2. Двомовна рекламна вивіска в Тунісі 

     

Рис. Б.3. Франкомовна рекламна вивіска в Тунісі 

     

Рис. Б.4. Двомовна табличка з назвою вулиці в Тунісі 
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Додаток В 

Фотоматеріал на підтвердження розбіжностей в назвах місяців, поширених 

у Тунісі і країнах Машрику  

 

 

Рис. В.1. Відмітка про перетин державного кордону Республіки Туніс із 

французьким варіантом латинської назви серпня (ʾūt) 

 

 

Рис. В.2. Відмітка про перетин державного кордону Сирійської Арабської 

Республіки з арабською назвою серпня (ʾāb) 
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Додаток Г 

Глосарій досліджуваних галліцизмів 

 

Французький етимон Галліцизм
61

 Переклад 

abattoir [abatwaʀ] bāṭwār скотобійня 

  bord [a bɔʀ] ʾabū
ō
r на борту 

académique [akademik] 
ʾakādīmī / 

ʾakādīmīk 
академічний 

accessoire [akseswaʀ] ʾakseswār аксесуар 

accident [aksidɑ ] ʾaksīdū
ō
n аварія 

adresse [adʀ s] ladrīsah адреса 

agenda [aʒ  da] ʾaʒū
ō
ndah 

щоденник (книжка для щоденних 

записів) 

agrafe [agʀaf] ʾagrāf скоба 

agrafeuse [agʀaføz] grāfū
œ
z степлер 

alarme [alaʀm] ʾalārm тривога 

alcool [alkɔl] ʾalkū
ō
l алкоголь 

ambulance [ɑ bylɑ s] ʾambulū
ō
ns машина швидкої допомоги 

anglais [ɑ gl ] ʾonglī
ē
 англійська мова 

année [ane] ʾanī
ē
 рік  

annonce [anɔ s] ʾanū
ō
ns оголошення, повідомлення 

antibiotique [ɑ tibjɔtik] ʾantibyūtīk антибіотик 

août [u(t)] ʾūt серпень 

appartement [apaʀt mɑ ] bortmā
ē
n квартира 

arbitre [aʀbitʀ] ʾarbītr (футб.) арбітр  

archives [aʀʃiv] ʾaršīf архів 

artificiel [aʀtifisj l] ʾartīfisyā
ē
l штучний 

                                                 
61

 Наголос позначається напівжирним шрифтом (незастосування знака наголосу мотивоване 

прагненням уникнути переобтяження графічної форми галліцизмів діакритиками). Наголос в 

односкладових словах не вказується.  
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as [ɑs] laṣ туз 

ascenseur [asɑ sœʀ] ʾasensū
œ
r ліфт 

aspirateur [aspiʀatœʀ] sbīrātū
œ
r пилосос 

assurance [asyʀɑ s] ʾasirāns страховка, страхова компанія 

autoroute [otoʀut] ʾū
ō
tū

ō
rūt автострада 

avenue [av( )ny] lāvenū
y
 “вул. Хабіба Бургіби”

62
 

aviation [avjasjɔ ] ʾaf
v
yāsyū

ō
n авіація 

avril [avʀil] ʾaf
v
rīl квітень 

bac [bak] bāk ступінь бакалавра 

bâche [bɑʃ] bāš брезент 

bagage(s) [bagaʒ] bāgāʒ багаж 

baguette [bag t] bāgā
ē
t багет (хлібобулочний виріб) 

banc [bɑ ] bank 
“диван із дерев’яними 

підлокітниками” 

від фр. banc [bɑ ]  bannek сідати 

bandit [bɑ di] bāndī  бандит 

barrage [baʀaʒ] barāʒ загородження, гребля 

barrière [baʀj ʀ] baryī
ē
r бар’єр, шлагбаум, огорожа 

basketteur [basketœʀ]  bāsketū
œ
r  баскетболіст  

bateau [bato] bāṭū
ō
 / bāṭū човен, судно 

bâtiment [bɑtimɑ ] bāṭīmā / bāṭīmah будівля, споруда 

batterie [batʀi] bātrī електрична батарея 

batterie [batʀi] batrī (муз.) група ударних інструментів  

beige [b ʒ] bī
ē
ʒ бежевий 

belote [b lɔt] belū
ō
t белот (карткова гра) 

béquille [bekij] bekītah милиця 

béret [beʀ ] 
bīriyyah / 

bīreyyah 
берет 

                                                 
62

 Головна вулиця міста Туніса. 
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béton [betɔ ] bī
ē
ṭū

ō
n бетон 

betterave [b tʀav] beterāv буряк 

biberon [bibʀɔ ] bībrū дитячий ріжок, пляшечка із соскою 

bicyclette [bisikl t] bеsklā
ē
t велосипед 

bidon [bidɔ ] bīdūn бідон 

від фр. bielle [bj l] 

(couler une bielle) 
beyyel виснажуватися, знесилюватися 

billard [bijaʀ] biyyār / biyār більярд 

bizarre [bizaʀ] bīzār дивний 

blanc [blɑ ] blān білий 

blond [blɔ ]  blū
ō
n  білявий 

bloquer [blɔke] blūkī
ē
 блокувати 

blouson [bluzɔ ] blūzū
ō
n куртка 

bohème [bɔ m] 
bū

ō
hī

ē
m 

[b :e:m]
63

 
богемний 

boisson gazeuse [bwasɔ  

gɑzøz], eau gazeuse [o 

gɑzøz]  

gāzūz газований напій, газована вода 

boîte [bwat] bwātah нічний клуб 

bordeaux [bɔʀdo] bū
ō
rdū

ō
 

бордовий, бордо (сорт червоного 

вина) 

bordel [bɔʀd l] bordīl бордель 

botte(s) [bɔt] bū
ō
ṭ чобіт (чоботи) 

bouché [buʃe] mbūšī заткнутий, закоркований 

bouchon [buʃɔ ] būšū
ō
n заглушка, втулка, корок 

bourgeois [buʀʒwa] burʒwāzī  буржуа 

bourgeoisie [buʀʒwazi] burʒwāziyyah буржуазія 

                                                 
63

 Транскрипція наводиться з метою показати, що у цьому запозиченні ар. |h| відтворюється 

лише графічно (на це вказує графема h). 
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bouton [butɔ ] būṭū
ō
n кнопка 

bracelet [bʀasl ] brāslī
ē
 браслет 

branché [bʀɑ ʃe]  mbranšī  з’єднаний  

brancher [bʀɑ ʃe] branšī
ē
 з’єднувати, приєднувати 

briquet [bʀik ] 
brīkiyyah / 

brīkeyyah 
запальничка 

broche [bʀɔʃ] brū
ō
š брошка 

brochure [bʀɔʃyʀ] brū
ō
šū

y
r брошура 

bronzage [bʀɔ zaʒ] brū
ō
nzāʒ  засмага 

bronzer [bʀɔ ze] tbranzā засмагати 

brouette [bʀu t] barwīṭah ручний візок, тачка  

bureau [byʀo] bīrū письмовий стіл, кабінет, офіс 

bureaucratie [byʀokʀasi] bīrūqrāṭiyyah бюрократія 

câbleur [kɑblœʀ]  kablū
œ
r електромонтажник 

cabrer [kɑbʀe] kabrī підняти на диби (велосипед) 

cache-col [kaʃkɔl] kāškū
ō
l шарф 

cadeau [kado] kādū
ō
 подарунок 

café chantant [kafe ʃɑ tɑ ] kāfīšānṭā кафешантан 

caillasse [kajas] keyā
ē
s “асфальтована дорога” 

calculatrice 

[kalkylatʀis] 
kalkū

y
latrīs калькулятор 

caleçon [kalsɔ ] kalṣū
ō
n труси 

camion [kamjɔ ] kamyūn вантажівка 

camionnette [kamjɔn t] kāmyūnah легка вантажівка 

canapé [kanape] kānāpī
ē
 канапа 

caniche [kaniʃ] kanīš / kanīš пудель 

caoutchouc [kautʃu] kāwatšū гума, “шланг” 

capot [kapo] kabbūṭ (авто) капот 

capote [kapɔt] kabbūṭ пальто 



203 

car [kaʀ] kār автобус 

carnet [kaʀn ] karnī блокнот, табель (шкільний) 

cartable [kaʀtabl] 
kārtābah / 

kārtābeh 
учнівський портфель, ранець 

carte postale [kaʀt 

pɔstal]  
kārt b

p
ū
ō
stāl листівка 

cartouche [kaʀtuʃ] kartūšah патрон (набій) 

caserne [kaz ʀn] gazarnah казарма 

casque [kask] kāsk каска, шолом 

casquette [kask t] kaskā
ē
t кашкет, кепка 

casse-croûte [kɑskʀut] kaskrūt “сандвіч” 

cassette [kas t] kāsā
ē
t касета 

ceinture [s  tyʀ] sāntī
y
r пасок 

cendrier [sɑ dʀije] 
sandriyyah / 

sandreyyah 
попільничка 

centimètre [sɑ tim tʀ] ṣāntī сантиметр 

centrale [sɑ tʀal] sontrāl  електростанція 

certificat médical 

[s ʀtifika medikal]  
sertifīkah медичне свідоцтво 

chaise longue [ʃ z lɔ g] šī
ē
zlū

ō
nǧ

g
 шезлонг 

chambre   air [ʃɑ bʀa ʀ] šāmbrā
ē
r пневматична шина 

chantier [ʃɑ tje] šānṭī будівельний майданчик 

château [ʃɑto] šāṭṭū
ō
 за мок 

chauffage [ʃofaʒ] šū
ō
fāʒ опалення 

chauffe-eau [ʃofo] šū
ō
fū

ō
 бойлер 

chauffeur [ʃofœʀ] šīfūr  водій  

chef [ʃ f] šā
ē
f  шеф (керівник)  

chemin de fer [ʃ( )m   

d  f ʀ] 
šmandī

ē
fī
ē
r залізниця 
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cheminée [ʃ( )mine] 
šmīniyyah / 

šmīneyyah 
камін 

chez nous [ʃe nu] šī
ē
 nū 

“емігранти (стосовно до тунісців, 

які живуть у Європі)” 

chiffon [ʃifɔ ] šīfūnah ганчірка, шматина 

chignole [ʃiɲɔl] šīnyū
ō
l дриль 

chimique [ʃimik] šīmīk хімічний 

ch meur [ʃomœʀ] šūmā
œ
r безробітний  

choqué [ʃɔke]  mšūkī
ē
  шокований 

від фр. choqué [ʃɔke] 

(être choqué) 
tšūkā бути шокованим 

chou [ʃu] šū капуста 

ciment [simɑ ] sīmā
ē
n цемент 

cinéma [sinema] sīnīmā кінотеатр 

circuit [siʀkɥi] sirkwī  
круговий маршрут, система 

(водопостачання) 

circuit hydraulique 

[siʀkɥi idʀolik] 
sirkwī hidrū

ō
līk гідропривід 

circulation [siʀkylasjɔ ] sīrkulāsyū
ō
n “затор (у дорожньому русі)” 

citerne [sit ʀn] sītīrnā цистерна 

classeur [klɑsœʀ] klāsū
œ
r швидкозшивач 

clim [klim] klīm система кондиціонування 

climatiseur [klimatizœʀ] klīmātīzū
œ
r кондиціонер 

clinique [klinik] klinīk клініка 

code [kɔd] kū
ō
d код 

coffre [kɔfʀ] kū
ō
fr сейф 

coffre-fort [kɔfʀ fɔʀ] kū
ō
fr fū

ō
r сейф 

colonial [kɔlɔnjal] 
kūlūnyālī / 

kūlūnyāl 
колоніальний 



205 

commandant [kɔmɑ dɑ ] kmāndah командувач, командир 

complet [kɔ pl ] kū
ō
mlī повний 

comptable [kɔ tabl] kuntāblī бухгалтер 

compteur [kɔ tœʀ] kū
ō
ntū

œ
r лічильник 

comptoir [kɔ twaʀ] kūntwār прилавок, стійка 

contr leur [kɔ tʀolœʀ]  kontrolū
œ
r контролер 

coordonnées [kɔɔʀdɔne] kū
ō
rdunī

ē
 координати 

corvée [kɔʀve] korfī наряд (на роботу, війс.) 

couloir [kulwaʀ] kūlwār коридор 

coup de ciseaux [ku-d 

sizo] 
kūdsīzū (футб.) удар ножицями  

courant d’air [kuʀɑ  d-

 ʀ] 
kūrāndī

ē
r протяг  

couverture [kuv ʀtyʀ] kuvīrtah покривало 

crampons [kʀɑ pɔ ] krāmb
p
ū
ō
n бутси 

cravate [kʀavat] krāf
v
āt краватка 

crayon [kʀ jɔ ] kriyū
ō
n олівець 

crèche [kʀ ʃ] krī
ē
š дитячі ясла 

crédit [kʀedi] krīdī кредит 

crevette [kʀ v t] krī
ē
vā

ē
t креветка 

crise [kʀiz] krīz криза 

critique [kʀitik] krītīk критика 

croissant [kʀwasɑ ] krwāsān круасан (кондитерський виріб) 

CSS [se  s  s] – Club 

Sportif Sfaxien 
sī-ʾā

ē
s-ʾā

ē
s Спортивний клуб Сфакса 

culotte [kylɔt] kīlū
ō
t труси 

cycle [sikl] sīkil цикл 

dalle [dal] dāllā 
бетонна стеля (плита перекриття 

між поверхами) 
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déclaration de douane 

[deklaʀasjɔ  d  dwan] 

diklarasyū
ō
n 

mtāʿ ed-dīwānah 

(ed-dīwā
ē
nah) 

митна декларація 

déclaré [deklaʀe] diklārī
ē
 задекларований 

déclarer [deklaʀe] deklārā декларувати, заявляти 

décor [dekɔʀ] dīkūr декор 

dégagé [degaʒe] dī
ē
gāʒī

ē
 вільний 

démarrer [demaʀe] dīmārī рушати (про транспортний засіб) 

dentiste [dɑ tist] dantīst дантист 

déodorant [deɔdɔʀɑ ] dyudū
ō
rā

ō
n дезодорант 

dép t [depo] dibbū склад (приміщення для зберігання) 

déprimé [depʀime] mdeb
p
rim пригноблений 

dernièrement 

[d ʀnj ʀmɑ ] 
dernyī

ē
rmā

ō
n нещодавно 

descente de lit [desɑ t d  

li] 
sandliyyah “килимок” 

dessert [des ʀ] dīsīr десерт 

devise [d viz] dif
v
īz іноземна валюта 

devoir [d( )vwaʀ] dī
ē
f

v
wār “іспит” 

diarrhée [djaʀe] diyārī
ē
 діарея 

dictionnaire [diksjɔn ʀ] diksyū
ō
nī

ē
r словник 

dindon [d  dɔ ] dandūnah індик  

dipl me [diplom] dib
p
lū

ō
m диплом, атестат 

direction [diʀ ksjɔ ] deriksyūn напрям 

disponible [dispɔnibl] disb
p
ū
ō
nībl вільний 

distributeur 

[distʀibytœʀ] 
dīstrībū

y
tū

œ
r банкомат 

dossier [dosje] dūsī досьє, (техн.) документація 

douche [duʃ] dūš душ, душова 
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drapeau [dʀapo] drābū прапор 

dressoir [dʀeswaʀ] drī
ē
swār “платтяна шафа” 

dynamique [dinamik] dīnāmīk динаміка 

dynamique [dinamik] 
dīnāmīkī / 

dīnāmīk 
динамічний 

échange [eʃɑ ʒ] ʾešānʒ  обмін 

échangeur [eʃɑ ʒœʀ] ʾī
ē
šаnʒā

œ
r теплообмінник 

écharpe [eʃaʀp] ʾešārp / šārp шарф 

école [ekɔl] ʾī
ē
kū

ō
l початкова школа 

écologique [ekɔlɔʒik] ʾīkūlūʒī екологічний 

écrivain [ekʀiv  ] ʾekrīf
v
ān 

“письменник (стосовно до 

іноземних громадян)” 

écurie [ekyʀi] kūrī стайня 

électricien [el ktʀisj  ]  ʾiliktrīsyān електрик 

électrique [el ktʀik] ʾiliktrīk електричний 

électronique 

[el ktʀɔnik] 
ʾiliktrūnīk електроніка 

électronique 

[el ktʀɔnik] 

ʾiliktrūnī / 

ʾiliktrūnīk 
електронний 

embaucher [ɑ boʃe] būšī приймати на роботу 

embrayage [ɑ bʀ jaʒ] ʾombreyāʒ (авто) зчеплення 

en avant [ɑ n-avɑ ] ʾanāf
v
ā попереду, вперед 

engagé [ɑ gaʒe] 
ʾū

ō
ngāʒī

ē
 / 

mgī
ē
ʒī 

зайнятий 

enregistrement 

[ɑ ʀ( )ʒistʀ mɑ ] 
lonrʒistirmū

ō
n реєстрація 

entraîneur [ɑ tʀ nœʀ]  ʾantrī
ē
nū

œ
r  тренер  

escalope [ skalɔp] skālū
ō
p ескалоп 

espadrille(s) [ spadʀij] sbī
ē
drī кросівка(-и) 



208 

essence [esɑ s] ʾī
ē
sāns бензин 

essuie-glace [esɥiglas] swīglās склоочисник, (авто) двірник 

étiquette [etik t] ʾetīkī
ē
t етикет 

étranger [etʀɑ ʒe] ʾetrā
ō
nʒī

ē
 

“іноземець (стосовно до громадян 

усіх країн, окрім європейських)” 

étude [etyd] ʾetī
y
d “приватний урок” 

étudiant [etydjɑ ] ʾetu
y
dyū

ō
n студент 

exactement [ gzakt mɑ ] ʾek
g
zāktemā

ō
n точно 

examen [ gzam  ] ʾegzāmān іспит 

fac [fak] fāk факультет, університет 

fausse copie [fos kɔpi] fūskah “шпаргалка” 

fauteuil [fotœj] fū
ō
tā

ē
y крісло 

femme de chambre [fam 

d  ʃɑ bʀ]  
fām dīšāmbr покоївка 

feutre [føtʀ] fā
œ
tr фломастер 

février [fevʀije] fīf
v
rī лютий (календарний місяць) 

fidèle [fid l] fīdā
ē
l відданий  

filtration [filtʀasjɔ ] fīltrāsyū
ō
n фільтрування 

fluide [flɥid] fluwīd  рідина  

fluide hydraulique [flɥid 

idʀolik] 
fluwīd hidrū

ō
līk робоча рідина (в гідроприводі) 

fossé [fose] fūsī рів, канава 

foulard [fulaʀ] fūlārah хустка 

four [fuʀ] fūr піч, духова шафа 

fourrière [fuʀj ʀ] fūryīr штрафна стоянка 

fourrure [fuʀyʀ] fūrī
y
r хутро 

fraise [fʀ z]  frī
ē
z  полуниця (збірне) 

frein [fʀ  ] frān гальмо 

freiner [fʀene] frā
ē
nā

ē
 гальмувати 
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fricassée [fʀikase] frikāsī
ē
 

“пиріжок з яйцями, маслинами, 

тунцем тощо” 

frigidaire [fʀiʒid ʀ] frīʒīdā
ē
r холодильник 

frigo [fʀigo] frīgū 
“морозильна камера (у 

холодильнику)”  

fripe [fʀip] frīp вживаний одяг 

fromage [fʀɔmaʒ] frū
ō
māʒ сир 

garage [gaʀaʒ] garāʒ гараж 

garantie [gaʀɑ ti] garāntī гарантія 

garçon [gaʀsɔ ] garṣūn офіціант 

gâteau [gɑto] gātū
ō
 пиріг 

gaufre [gofʀ] gū
ō
fr вафля 

gazon [gɑzɔ ] gāzū
ō
n газон 

gilet [ʒil ] ʒīliyyah жилет, жилетка 

glace [glas] glāṣ морозиво 

goal [gol] gū
ō
l
64

 воротар 

gobelet jetable [gɔbl  

ʒ( )tabl]  
gū

ō
blī

ē
 одноразовий стаканчик 

gomme [gɔm] gū
ō
m гумка 

graissé [gʀese] mgeryis змащений 

gramme [gʀam] ġrām грам 

gravier [gʀavje] grīf
v
ī
ē
 гравій 

grève [gʀ v] grī
ē
f

v
 страйк 

від фр. grève [gʀ v] mgerrev  який страйкує (бастує), страйкар 

grillon [gʀijɔ ] bū grellū цвіркун 

grippe [gʀip] grīp грип 

gris [gʀi]  grī сірий  

                                                 
64

 Попри свій інтернаціональний характер англіцизм gū
ō
l у значенні “воротар” закріпився у 

словнику туніського діалекту саме під впливом французької мови (пор. англ. літ. goalkeeper 

або розм. goalie).  
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groupe [gʀup] grūb
p
 група 

guichet [giʃ ] gīšī вікно (каси тощо), каса 

guide [gid] gīd гід 

guidon [gidɔ ] gīdū
ō
n кермо (велосипедне) 

guigne [giɲ] gīnyah “нудьга” 

hangar [ ɑ gaʀ] lāngār “вокзал” 

hectare [ ktaʀ] gtār гектар 

hélicoptère [elikɔpt ʀ] helīkū
ō
b

p
ter гелікоптер 

h tel [ɔt l] ʾūtīl готель 

hydraulique [idʀolik] hidrū
ō
līk гідравлічний 

infection [  f ksjɔ ] ʾanfiksyū
ō
n інфекція 

infirmier [  fiʀmje]  fermlī  медбрат 

informaticien 

[  fɔʀmatisj  ] 
ʾanfū

ō
rmātīsyān  програміст  

installation [  stalasjɔ ] ʾanstālasyū
ō
n установлення, обладнання (дія) 

jambon [ʒɑ bɔ ] ʒambū
ō
n шинка 

janvier [ʒɑ vje] ʒānfī січень 

Japonais [ʒapɔn ] ʒāb
p
ū
ō
nī японець 

Japonais [ʒapɔn ] dʒappā (розм.) японець 

jardin [ʒaʀd  ] ʒardah сад 

javel [ʒav l] ʒaf
v
ā
ē
l жавель, жавелева вода 

joint [ʒw  ] ʒūntah 
сигарета з наркотиком, “сигарета”, 

“недопалок” 

juillet [ʒɥij ] ʒwīlyah липень 

juin [ʒɥ  ] ʒwān червень 

jupe [ʒyp]  ʒū
y
p спідниця 

jus [ʒy] ʒū сік 

kilo [kilo] kīlū кіло (кілограм) 

kilomètre [kilɔm tʀ] kīlūmetr кілометр 
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lac [lak] lāk озеро 

lave-vaisselle [lavv s l] lāvīsā
ē
l посудомийна машина 

від фр. les égouts [lez-

egu] 
zīgw стічна труба 

від фр. les émigrés [lez-

emigʀe] 
zmegrī емігрант 

від фр. les Indiens [lez-

  dj  ] 
zendyā

ē
nī індіанець 

від фр. les ouvriers 

[lez-uvʀije] 
zūfrī “молодий правопорушник” 

licence [lisɑ s] līsāns 

освітній ступінь ліцензіата, ліцензія 

(дозвіл на здійснення певної 

діяльності, зокрема на викладання) 

lieutenant [ljøt( )nɑ ] yuṭnah лейтенант 

ligne [liɲ] līn лінія (ряд) 

lime [lim] līm лайм 

liste [list] līst список 

liste d’emballage [list d-

ɑ balaʒ] 
līst dombalāʒ пакувальний лист 

livraison [livʀ zɔ ] līf
v
rīzū

ō
n доставка, поставка, випуск видання 

logique [lɔʒik] lūʒīk логічний  

louage [lwaʒ] lwāʒ “маршрутне таксі” 

lunettes [lyn t] 
lyūnā

ē
t 

[l
j
u:né:t]

65
 

окуляри 

lycée [lise] līsī
ē
 ліцей 

madame [madam] madām 
пані (ввічливе звертання до 

заміжньої жінки) 

                                                 
65

 Транскрипція наводиться з метою показати, що у цьому запозиченні ар. |y|, хоча й 

відтворюється графічно, передає лише пом’якшення попереднього приголосного (на це 

вказує графема y). 
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madame [madam] el-madām 
“дружина (заміжня жінка стосовно 

до свого чоловіка)”  

mademoiselle 

[mad( )mwaz l] 
madmwazī

ē
l 

панна (ввічливе звертання до 

незаміжньої дівчини) 

madrier [madʀije] 
mādriyyah / 

mādreyyah 
брус 

magasin [magaz  ] 
magazān / 

maġāzah 
магазин  

maillot [majo] māyyū плавки, купальник 

maintenance 

[m  t( )nɑ s] 
māntinū

ō
ns обслуговування, постачання 

mandat [mɑ da] māndah грошовий переказ 

manège [man ʒ] mānī
ē
ʒ “парк розваг (атракціонів)” 

manucure [manykyʀ] mānīkīr манікюр 

maquereau [makʀo] mākrū
ō
 макрель, скумбрія 

maquillage [makijaʒ] mākiyāʒ макіяж, гримування 

від фр. maquillage 

[makijaʒ] 
makyeʒ фарбуватися, гримуватися 

marché [maʀʃe] māršī базар 

Maroc [maʀɔk] marrūk Марокко 

від фр. Maroc [maʀɔk] marrūkī марокканець, марокканський 

matelas [mat( )la] maṭlah матрац 

matériel [mateʀj l] māteryā
ē
l обладнання 

math [mat] māṭ / māt математика 

matraque [matʀak] matrāk палиця, кийок 

matricule [matʀikyl] mātrīkū
y
l (авто) реєстраційний номер 

mécanicien d’auto 

[mekanisj   d-oto] 
mīkānīsyā

ē
n автомеханік 

mécanique [mekanik] mīkānīk механіка 
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menu [m ny] mī
ē
nū

y
 меню 

métallique [metalik] mītālīk металевий  

mètre [m tʀ] mītrū метр 

métro léger [metʀo leʒe] mitrū
ō
 

легке метро (легкорейковий 

транспорт) 

microbe [mikʀɔb] mikrū
ō
bah мікроб 

milliard [miljaʀ] milyār мільярд 

millime [milim] mellīm 
мілім (розмінна монета Тунісу, 

одна тисячна туніського динара) 

mitrailleuse [mitʀɑjøz] metrayūz кулемет 

mobylette [mɔbil t] mūbīlī
ē
t мопед 

modèle [mɔd l] mūdī
ē
l модель, зразок 

monsieur [m sjø] mesyū
œ
 

пан (ввічливе звертання до 

чоловіка) 

monsieur [m sjø] el-mesyū
œ
 

чоловік (одружена особа стосовно 

до своєї дружини) 

motocycle [mɔtɔsikl] mūtūsīkl мотоцикл 

mouchoir [muʃwaʀ] mūšwār носова хусточка 

muscle [myskl] mūskl м’яз 

musique [myzik] mūzīk музика 

Noël [nɔ l] nū
ō
ā
ē
l Різдво 

noir [nwaʀ] nwār чорний 

noir et blanc [nwaʀ-e 

blɑ ]  
nwār ʾi blū

ō
n 

чорно-білий, чорно-біле 

зображення 

normalement 

[nɔʀmalmɑ ] 
nū

ō
rmālmā

ō
n нормально 

numéro [nymeʀo] nūmrū
66

 “кумедна людина” 

                                                 
66

 Лексема з італійським корінням nūmrū – номер набула в туніському діалекті переносного 

значення “кумедна людина” саме внаслідок безпосередніх арабсько-французьких контактів, 

тому і була включена до досліджуваного мовного матеріалу. 
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nylon [nilɔ ] nīlū
ō
n нейлон 

occupé [ɔkype] ʾū
ō
kū

y
b

p
ī
ē
 зайнятий 

orange [ɔʀɑ ʒ] ʾū
ō
rānʒ жовтогарячий 

orangé [ɔʀɑ ʒe] ʾū
ō
rānʒī

ē
 жовтогарячий 

ordinateur [ɔʀdinatœʀ] ʾordīnātū
œ
r комп’ютер 

orgue [ɔʀg] ʾū
ō
rg (муз.) орган 

paillasse [pajas] bayās “ліжко” 

pansement [pɑ smɑ ] b
p
ānsmān лейкопластир 

pantoufle(s) [pɑ tufl] bantūf / b
p
antūf домашня(-і) туфля(-і) 

papier [papje] b
p
āb

p
yī

ē
 папір 

papier-toilette 

[papjetwal t] 
b

p
āb

p
yī

ē
 twālī

ē
t туалетний папір 

parabole [paʀabɔl] parabū
ō
l параболічна антена (супутникова) 

pare-brise [paʀbʀiz] bārbrīz вітрове скло 

pare-chocs [paʀʃɔk] parāšū
ō
k амортизатор, буфер 

parfumé [paʀfyme] mb
p
arfin напаханий 

passeport [pɑspɔʀ] b
p
āsb

p
ū
ō
r паспорт 

від фр. passe [pɑs] basses (спорт.) пасувати, передавати пас 

patente [patɑ t] batīndah 

патент (ліцензія на торгово-

промислову діяльність), патентний 

збір (торгово-промисловий 

податок)  

pâtisserie [pɑtisʀi] pātīsrī кондитерська 

patron [patʀɔ ] b
p
atrū

ō
n патрон (керівник) 

pédagogique 

[pedagɔʒik] 
bīdāġū

ō
ʒī педагогічний 

pharmacie [faʀmasi] fārmāsī аптека 

phénomène [fenɔm n] fī
ē
nū

ō
mā

ē
n феномен 

pilote [pilɔt] pīlū
ō
t пілот 
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pioche [pjɔʃ] byūš кирка 

piscine [pisin] b
p
isīn басейн 

plaque [plak] blākah покажчик (знак), листовий прокат 

plaque 

d’immatriculation [plak 

d-imatʀikylasjɔ ] 

blākah mtāʿ 

ʾimātrīkūlāsyū
ō
n 

(авто) номерний знак 

plastique [plastik] b
p
lāstīk пластичний, пластмаса 

plombier [plɔ bje] b
p
lū

ō
mbyeh водопровідник, газопровідник 

plongeon [plɔ ʒɔ ] plonʒū
ō
n пірнання 

poignée [pwaɲe] b
p
wānyī

ē
 ручка (дверей) 

poignet [pwaɲ ] b
p
wānyī

ē
 зап’ясток 

point [pw  ] būntū 
(спорт.) очко, “гол”, 

“невдоволення” 

point mort [pw   mɔʀ] pwānmū
ō
r (авто) нейтральне положення 

pointe [pw  t] būntah кінчик, “фільтр (сигарети)”  

police [pɔlis] būlīs  поліція, “поліціянт”  

port [pɔʀ] borṭ порт, гавань 

portable [pɔʀtabl] b
р
ū
ō
rṭābel мобільний телефон 

portefeuille [pɔʀt fœj] b
p
ū
ō
rtfū

œ
y гаманець 

position [pozisjɔ ] pū
ō
zīsyū

ō
n позиція, посада 

poteau [pɔto] būtū стовп 

poubelle [pub l] pubī
ē
l кошик для сміття 

pourcentage [puʀsɑ taʒ] b
p
ūrsontāʒ відсоткове відношення 

présent [pʀezɑ ] brīzā присутній 

prise [pʀiz] brīz розетка (штепсельна) 

psychologique 

[psikɔlɔʒik] 

b
p
sīkū

ō
lū

ō
ʒī / 

b
p
sīkū

ō
lū

ō
ʒīk 

психологічний 

quartier chaud [kaʀtje 

ʃo] 
kārtī 

квартал, у якому процвітає 

проституція 
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404 (quatre cent quatre) 

bâchée [katʀ sɑ  katʀ 

bɑʃe] – Peugeot 404 

pick-up 

katkāt bāšī
ē
 “пікап із брезентовим верхом” 

raccourci [ʀakuʀsi] rākūrsī (комп’ют.) ярлик  

radio [ʀadjo] rādyū радіостанція 

réception [ʀes psjɔ ] reseb
p
syū

ō
n рецепція (приймальня) 

réchaud [ʀeʃo] rišū
ō
 нагрівач 

reflet [ʀ( )fl ] rī
ē
flī

ē
 відображення, відблиск 

refusé [ʀ( )fyze] mrūfiz  

який не склав (іспити), який не 

пройшов (за конкурсом), який не 

вступив  

refuser [ʀ( )fyze] rūfez відмовлятися 

régime [ʀeʒim] riʒīm дієта 

remise [ʀ( )miz] remīz знижка 

remorque [ʀ( )mɔʀk] rīmūrkah причіп 

rendez-vous [ʀɑ devu] randīf
v
ū зустріч, побачення 

від фр. rendez-vous 

[ʀɑ devu] / rendève 

[ʀɑ d v] 

randef
v
 

призначати зустріч (побачення), 

йти на зустріч (побачення) 

від фр. rendez-vous 

[ʀɑ devu] / rendève 

[ʀɑ d v] 

mrandif  у кого зустріч, побачення 

réseau [ʀezo] rī
ē
zū

ō
 телефонна мережа 

réservoir [ʀez ʀvwaʀ] rīzirf
v
wār резервуар 

resquiller [ʀ skije] raskā їхати зайцем (без квитка) 

restaurant [ʀ stɔʀɑ ] restū
ō
ron ресторан 

réveil [ʀev j] rif
v
ā
ē
y будильник 

réveillon [ʀev jɔ ] rī
ē
f

v
eyū

ō
n зустріч Нового року 
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réviser [ʀevize] rīf
v
ez переглядати, перевіряти 

rideau [ʀido]  ridū
ō
 занавіска, штора 

rond-point [ʀɔ pw  ] rū
ō
mpwā кругова транспортна розв’язка 

rose [ʀoz] rū
ō
z рожевий  

rosé [ʀoze] rū
ō
zī

ē
 рожевий, рожеве вино 

roue de secours [ʀu-d 

s kuʀ] 
rū dsūkūr запасне колесо 

rouge [ʀuʒ] rūʒ “рудий” 

sac [sak] sāk сумка, ранець 

sachet [saʃ ] sāšī
ē
 саше 

salle de conférences [sal 

d  kɔ feʀɑ s] 

ṣāl 

dīkū
ō
nfī

ē
rū

ō
ns 

конференц-зал 

salle de sport [sal d  

spɔʀ] 
ṣāl dīsb

p
ū
ō
r тренажерна зала, спортивна зала 

sandale [sɑ dal] sandī
ē
l сандаля, босоніжка 

sans alcool [sɑ z-alkɔl] sānzālkūl безалкогольний (про пиво) 

sapin [sap  ] sab
p
ān ялина, ялиця 

sauce [sos] sū
ō
ṣ соус 

sauvage [sovaʒ] sū
ō
f

v
āʒ дикий, дикун 

sauvage [sovaʒ] sū
ō
f

v
āʒī дикун 

від фр. sauvage [sovaʒ] msūfiʒ дикий, дикун 

séchoir [seʃwaʀ] sī
ē
šwār фен 

від фр. séchoir 

[seʃwaʀ]) 
msašwir у кого укладене волосся 

se connecter [s  

kɔn kte] 
konnektā з’єднуватися 

secrétaire [s( )kʀet ʀ] sikritī
ē
r  секретар  

sergent-chef [s ʀʒɑ ʃ f] serʒā
ē
n šā

ē
f старший сержант 

serviette [s ʀvj t] serf
v
yā

ē
t серветка 
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signal [siɲal] sīnyāl сигнал, знак 

signal d’alarme [siɲal d-

alaʀm] 
sīnyāl dalārm сигнал тривоги 

sirop [siʀo] sīrū (фарм.) сироп 

slip [slip] slīb
p
 труси 

sole [sɔl] ṣū
ō
l морський язик (вид риби) 

somme [sɔm] sūm “ціна” 

sonné [sɔne] msūnī  оглушений, нокаутований 

від фр. sonné [sɔne] 

(être sonné)  
tsūnā бути оглушеним, нокаутованим 

spécial [spesjal] sb
p
esyāl спеціальний  

spectacle [sp ktakl] sb
p
īktākl вистава 

stade [stad] stād стадіон 

station [stasjɔ ] stāsyūn станція 

statique [statik] ʾistātīk статика 

statique [statik] ʾistātīkī / ʾistātīk статичний 

stop [stɔp]  stū
ō
b

p67
 автостоп 

stylo [stilo] stīlū авторучка 

stylo bic [stilo bik] / 

stylo-bille [stilobij] / bic 

[bik] 

stīlū bīk авторучка 

від фр. surmené 

[syʀm ne] (être 

surmené)  

sarmen бути виснаженим (перевтомленим) 

tablier [tablije] 
ṭabliyyah / 

ṭableyyah 
фартух 

tabouret [tabuʀ ] ṭābūriyyah табурет(ка) 

                                                 
67

 Слово stop [stɔp] має англійське походження, проте auto-stop [otostɔp] (розм. stop [stɔp]) – 

французьке (пор. англ. відповідник hitchhiking). 
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taux de change [to d  

ʃɑ ʒ] 
tū

ō
 dišū

ō
nʒ обмінний (валютний) курс 

taxi [taksi] tāksī таксі 

taxiphone [taksifɔn] tāksīfū
ō
n таксофон 

technique [t knik] tiqnī / tiknīk технічний 

télécommande 

[telekɔmɑ d]  

tī
ē
lī
ē
kū

ō
mānd / 

kū
ō
mānd 

пульт дистанційного керування 

téléphone [telefɔn] telīfūn телефон 

téléphoner [telefɔne] telfen телефонувати 

tergal [t ʀgal] tirgāl тергаль (синтетичне волокно) 

terrain [teʀ  ] tī
ē
rān земельна ділянка 

terrain d’atterrissage 

[teʀ   d-ateʀisaʒ] 
datirisāʒ посадковий майданчик 

terrain d’aviation [teʀ   

d-avjasjɔ ] 

tī
ē
rān mtāʿ 

laf
v
yāsyū

ō
n 

аеродром 

tiède [tj d] tyī
ē
d теплий 

timbre [t  bʀ] tеmbrī / tеnbrī марка 

toilettes [twal t] twālī
ē
t убиральня 

t le [tol] ṭūlah листове залізо 

tomber en panne [tɔ be ɑ  

pan] 
ṭāḥ ʾūmb

p
ān  у нього зламався автомобіль 

touche [tuʃ] tūš клавіша 

tournevis [tuʀn vis] tūrnef
v
īs викрутка 

train [tʀ  ] trān поїзд 

tranchée [tʀɑ ʃe] trānšī рів, траншея 

transport [tʀɑ spɔʀ] transb
p
ū
ō
r транспорт 

tricot [tʀiko] trīkū 
трикотаж (верхній трикотажний 

одяг) 

trottoir [tʀɔtwaʀ] trotwār тротуар 
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trousse [tʀus] trūs косметичка, пенал 

tube [tyb] tū
y
b труба, трубка 

turquoise [tyʀkwaz] 
tirkwāz / 

tu
y
rkwāz 

бірюзовий 

tuyau [tɥijo] tayyū / twiyyū шланг, труба 

urgence [yʀʒɑ s] ʾirʒū
ō
ns 

служба невідкладної медичної 

допомоги 

vacances [vakɑ s] vākāns відпустка, канікули 

veilleuse [v jøz] feyyūzah нічник 

Venise [v niz] venīs Венеція 

virage [viʀaʒ] virāʒ віраж 

vitesse [vit s] f
v
ītā

ē
s швидкість 

volant [vɔlɑ ] vūlā
ō
n кермо (автомобільне) 

volley [vɔl ] f
v
ū
ō
lī
ē
 волейбол 
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Додаток Д 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та  

відомості про апробацію результатів дисертації  

 

Публікації здобувача за темою дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Мазніченко О. І. Масова двомовність на території Тунісу як наслідок 

французької колонізації. Наукові записки. Серія : філологічна. Острог : Вид-во. 

Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. Вип. 33. С. 90–92. 

2. Мазніченко О. І. Правовий статус і функціональний розподіл мов, що 

контактують на території Тунісу. Східний світ. Київ : Ін-т сходознав. ім.          

А. Ю. Кримського НАН України, 2013. № 1. С. 51–56. 

3. Мазніченко О. І. Внутрішні чинники лексичних запозичень у туніській 

моделі двомовності. Мовні і концептуальні картини світу. Київ : ВПЦ 

“Київський університет”, 2014. Вип. 47, ч. 1. С. 643–652. 

4. Мазніченко О. І. Арабсько-французька міжмовна взаємодія і лексичне 

взаємодонорство: компаративний аналіз. Сходознавство. Київ : Ін-т сходознав. 

ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2015. № 69. С. 44–56. 

5. Мазніченко О. І. Загальні тенденції фонетико-морфологічної адаптації 

французьких запозичень у туніському узусі. Вісник Київського національного 

лінгвістичного університету. Серія : філологія. Київ : Видавничий центр 

КНЛУ, 2015. Т. 18, № 2. С. 115–123. 

Статті в іноземних виданнях: 

6. Мазніченко О. Особливості морфологічного представлення 

французьких запозичень у туніському варіянті арабської мови. Spheres of 

Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political 

Science, and Cultural Studies / Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-

Sklodovska University in Lublin. Lublin : Ingvarr, 2014. Vol. 9. P. 222–231. 

Тези доповідей міжнародних наукових конференцій: 
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7. Мазніченко О. І. Роль мовної політики і мовної лояльності у визначенні 

перспектив розвитку мовних контактів на прикладі арабсько-французького та 

українсько-російського білінгвізмів у Тунісі й Україні відповідно. XVІ 

Сходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей міжнар. наук. конф. (м. 

Київ, 11 жовт. 2012 р.). Київ : Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського НАН 

України, 2012. С. 111–113. 

8. Мазніченко О. І. Семантичне освоєння галліцизмів у туніському 

мовному середовищі. XІX Сходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей 

міжнар. наук. конф. (м. Київ, 16–17 жовт. 2015 р.). Київ : Ін-т сходознав. ім.     

А. Ю. Кримського НАН України, 2015. С. 20–21. 

Додаткові публікації: 

9. Мазніченко О. І. Специфіка інтерференції при українсько-російському 

та арабсько-французькому білінгвізмах. Сходознавство. Київ : Ін-т сходознав. 

ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2010. № 52. С. 36–45. 
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України, 11 жовтня 2012 р., форма участі – очна). 

2. VII Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна 

комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, Національний університет 

“Острозька академія”, 18–19 квітня 2013 р., форма участі – очна).  

3. Міжнародна наукова конференція “Етнознакові функції культури: 

мова, література, фольклор” (Київ, Інститут філології КНУ імені Тараса 

Шевченка, 17 жовтня 2013 р., форма участі – очна).  

4. ІІІ Міжнародна наукова конференція “Мови й культури: між Сходом і 

Заходом” (Київ, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 11–

12 квітня 2014 р., форма участі – очна).  
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5. ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурне 

спілкування у глобалізованому світі” (Чернігів, Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (зараз – Національний 

університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка), 17–18 жовтня 2014 

р., форма участі – очна). 

6. Міжнародна наукова конференція “ХІХ Сходознавчі читання                

А. Кримського” (Київ, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України, 16–17 жовтня 2015 р., форма участі – очна). 

Наукові семінари: 

7. Науковий семінар “Гетерогенна лінгвістична панорама в сучасному 

Тунісі” (Київ, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 23 

травня 2013 р., форма участі – очна). 

8. Науковий семінар “Лексична інтерференція в туніській моделі 

двомовності” (Київ, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України, 7 жовтня 2014 р., форма участі – очна). 

 


