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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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 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 
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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 – 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; 
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.   
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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 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, на основі 
яких було укладено глосарій галліцизмів.  

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. 

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 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; 



4 
 
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 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. 

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 
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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 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.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

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. 

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. 
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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 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. Арабська літературна мова (АЛМ), конституційно 
затверджена як державна, використовується здебільшого в офіційному регістрі, тоді 
як неофіційний обслуговує розмовна арабська мова (РАМ) – рідна мова більшості 
населення. Порівняно менше функціональне навантаження у досліджуваному 
комунікативному просторі мають арабсько-французький сабір (допоміжний 
комунікативний засіб, що є результатом усвідомленого змішання арабської і 
французької мовних систем), 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 
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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 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. 

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. 

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). 

Досліджуваний корпус галліцизмів, окрім асимільованих лексем (rīmūrkah 
(фр. remorque [ʀ(ə)mɔʀk]) – причіп), звукове оформленням яких може мати 
маловідмінні між собою варіанти (ʾešārp / šārp (фр. écharpe [eʃaʀp]) – шарф), та 
неасимільованих (krāfvāt (фр. cravate [kʀavat]) – краватка), 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 (bārbrīz (фр. pare-brise [paʀbʀiz]) – вітрове скло). 

Фонологічне освоєння галліцизмів супроводжується регулярними і 
нерегулярними звуковими змінами. Серед них: субституція (byūš (фр. pioche [pjɔʃ]) 
– кирка), протеза (zīgw (від фр. les égouts [lez-egu]) – стічна труба), епентеза 
(barwīṭah (фр. brouette [bʀuɛt]) – ручний візок, тачка), епітеза (tеmbrī / tеnbrī (фр. 
timbre [tɛ̃bʀ]) – марка), афереза (yuṭnah (фр. lieutenant [ljøt(ə)nɑ̃]) – лейтенант), 
синкопа (šāmbrāēr (фр. chambre à air [ʃɑ̃bʀaɛʀ]) – пневматична шина), апокопа 
(bantūf / bpantūf (фр. pantoufle(s) [pɑ̃tufl]) – домашня(-і) туфля(-і)), метатеза 
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(deriksyūn (фр. direction [diʀɛksjɔ̃]) – напрям). 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: dīsīr (фр. dessert [desɛʀ]) – десерт, lāvīsāēl (фр. lave-vaisselle 
[lavvɛsɛl]) – посудомийна машина. 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: bpwānyīē (фр. poignet [pwaɲɛ]) – зап’ясток, 
šānṭī (фр. chantier [ʃɑ̃tje]) – будівельний майданчик.  

Щодо французьких носових голосних, то у досліджуваному мовному 
середовищі фіксується як їх усунення, так і відтворення, щоправда, на письмі це не 
відображається. Порівняйте: bībrū (фр. biberon [bibʀɔ̃]) – дитячий ріжок, пляшечка 
із соскою, ʾanfūōrmātīsyān (фр. informaticien [ɛ̃fɔʀmatisjɛ̃]) – програміст. Подібна 
варіативна поведінка характерна і французькому випадному /ə/, збереження або 
випадіння якого у туніському мовному обігу може бути як нормативним, так і ні. 
Порівняйте: bortmāēn (фр. appartement [apaʀtəmɑ̃]) – квартира, tūrnefvīs (фр. 
tournevis [tuʀnəvis]) – викрутка; beterāv (фр. betterave [bɛtʀav]) – буряк, kūdsīzū (фр. 
coup de ciseaux [ku-d sizo]) – (футб.) удар ножицями. У випадках необов’язкового 
згідно з орфоепічною нормою мови-джерела вимовляння цієї фонеми 
спостерігається чергування фактів оптимізації мовленнєвого потоку і надмірного 
правлення слів. Порівняйте: šmandīēfīēr (фр. chemin de fer [ʃ(ə)mɛ̃ də fɛʀ]) – залізниця, 
rīēflīē (фр. reflet [ʀ(ə)flɛ]) – відображення, відблиск. 

Адаптуючись до акцентуаційної системи туніського діалекту, галліцизми 
демонструють як дотримання, так і недотримання її канонів. Порівняйте: māršī (фр. 
marché [maʀʃe]) – базар (із наголошеним першим складом), kādūō (фр. cadeau 
[kado]) – подарунок (із наголосом на останньому складі). Відтворення вихідного 
наголосу трапляється здебільшого у словах із малозміненою або незміненою 
оригінальною звуковою формою: kūōrdunīē (фр. coordonnées [kɔɔʀdɔne]) – 
координати, pātīsrī (фр. pâtisserie [pɑtisʀi]) – кондитерська. При цьому 
окситональний наголос досить часто можна підвести під правила наголошування 
обох досліджуваних мовних систем: fīdāēl (фр. fidèle [fidɛl]) – відданий, disbpūōnībl 
(фр. disponible [dispɔnibl]) – вільний. Факти дотримання акцентуаційних норм мови-
реципієнта фіксуються у двоскладових французьких запозиченнях із наголошеним 
першим складом та у багатоскладових із наголошеним передостаннім складом: sīrū 
(фр. sirop [siʀo]) – (фарм.) сироп, garāntī (фр. garantie [gaʀɑ̃ti]) – гарантія.  

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. 
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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: kūlūnyālī (фр. colonial [kɔlɔnjal]) – 
колоніальний, kuntāblī (фр. comptable [kɔ̃tabl]) – бухгалтер. При цьому деякі з 
галліцизмів-прикметників на -iyy (-ī) мають альтернативну неадаптовану форму: 
bpsīkūōlūōʒī / bpsīkūōlūōʒīk (фр. psychologique [psikɔlɔʒik]) – психологічний. У свою 
чергу словотвірна модель з арабським суфіксом -iyyah / -eyyah застосовується не 
лише до абстрактних імен, але й до конкретних: burʒwāziyyah (фр. bourgeoisie 
[buʀʒwazi]) – буржуазія, bīriyyah / bīreyyah (фр. béret [beʀɛ]) – берет. 

Досить розповсюдженим явищем є також приєднання до запозичених основ 
арабських займенникових суфіксів (bpāsbpūōrik (фр. passeport [pɑspɔʀ]) – твій 
паспорт) та підведення галліцизмів під арабські словотвірні моделі дієприкметників 
(mbparfin (фр. parfumé [paʀfyme]) – напаханий).  

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. Порівняйте: тун. 
datirisāʒ і фр. terrain d’atterrissage [teʀɛ̃ d-ateʀisaʒ] – посадковий майданчик. 

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: gātūō / el-gātūō (фр. gâteau 
[gɑto]) – пиріг, trān / et-trān (фр. train [tʀɛ̃]) – поїзд, ʾarbītr / larbītr (фр. arbitre 
[aʀbitʀ]) – (футб.) арбітр, krīdī / li-krīdī (фр. crédit [kʀedi]) – кредит. 

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. Порівняйте: šūōfāʒ (ч. р.) від фр. chauffage [ʃofaʒ] 
(ч. р.) – опалення, bpūrsontāʒ (ж. р.) від фр. pourcentage [puʀsɑ̃taʒ] (ч. р.) – 
відсоткове відношення; ʾantrīēnūœr / ʾantrīēnūœrah (фр. entraîneur [ɑ̃tʀɛnœʀ] / 
entraîneuse [ɑ̃tʀɛnøz]) – тренер / тренерка, bāsketūœr / bāsketūœz (фр. basketteur 
[basketœʀ] / basketteuse [basketøz]) – баскетболіст / баскетболістка; brūōšūyr / мн. 
brūōšūyrāēt (фр. brochure [bʀɔʃyʀ]) – брошура, ʒābpūōnī / мн. ʒābpūōniyīn (фр. Japonais 
[ʒapɔnɛ]) – японець, bāndī / мн. bāndeyyah (фр. bandit [bɑ̃di]) – бандит, sāk / мн. 
sīkān (фр. sac [sak]) – сумка, ранець, kalkūylatrīs / мн. dīē kalkūylatrīs або 
kalkūylatrīsāēt (фр. calculatrice [kalkylatʀis]) – калькулятор. 
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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 відбивають загальноприйняті у контактній 
лінгвістиці принципи частотного розподілу запозичень за частинами мови, а саме 
істотне домінування самостійних частин мови загалом і найбільшу частотність 
запозичення іменників зокрема. 

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. 

Аналіз французьких складових словника туніського діалекту дає змогу 
переконатися у дієвості таких інтралінгвістичних факторів запозичення 
іншомовного матеріалу, як: відсутність лексичного еквівалента (šīēzlūōnǧg (фр. chaise 
longue [ʃɛz lɔ̃g]) – шезлонг), частковість і контекстуальність питомих відповідників 
(пор. тун. dīkūr (фр. décor [dekɔʀ]) – декор і ар. zīnah / zaḫrafah – прикрашання, 
прикраса, оздоба, орнамент), тенденція до уникнення полісемії (пор. тун. vākāns 
(фр. vacances [vakɑ̃s]) – відпустка, канікули і ар. ʿuṭlah – перерва, канікули, 
бездіяльність, безробіття, ар. ʾiǧāzah – дозвіл, відпустка, ухвалення, 
затвердження, диплом (про присвоєння наукового ступеня)), прагнення до мовної 
економії (пор. тун. bpūrsontāʒ (фр. pourcentage [puʀsɑ̃taʒ]) і ар. nisbah miʾawiyyah – 
відсоткове відношення).  

Досить часто входження того чи іншого галліцизму до туніського мовного 
обігу пояснюється одночасною дією декількох факторів, адже намагання спростити 
зовнішню або внутрішню будову слова може накладатися на необхідність 
конкретизувати зміст того чи іншого поняття. Порівняйте: тун. ʾiliktrīsyān (фр. 
électricien [elɛktʀisjɛ̃]) – електрик, тун. kablūœr (фр. câbleur [kɑblœʀ]) – 
електромонтажник і ар. kahrabāʾī – електрик, електромонтажник. 

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 (тун. frūōmāʒ (фр. fromage [fʀɔmaʒ]) / ар. ǧben – сир), – 
так і негативною – такою, що призводить до виходу з ужитку однієї з них (тун. 
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fārmāsī (фр. pharmacie [faʀmasi]), замість ар. ṣaydaliyyah – аптека). Окрему групу 
складають випадки лексичного дублювання на національному ґрунті. Порівняйте: 
тун. ʾekrīfvān (фр. écrivain [ekʀivɛ̃]) – письменник (стосовно до іноземних громадян) і 
ар. kāēteb – письменник (стосовно до громадян арабських країн). 

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: vūlāōn (фр. volant 
[vɔlɑ̃]) – кермо (автомобільне) / gīdūōn (фр. guidon [gidɔ̃]) – кермо (велосипедне); 
dīēfvwār (фр. devoir [d(ə)vwaʀ]) / ʾegzāmān (фр. examen [ɛgzamɛ̃]) – іспит. 

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 (sīēšwār (фр. séchoir [seʃwaʀ]) – фен) 
складають: французькі розмовні лексеми (raskā (фр. resquiller [ʀɛskije]) – їхати 
зайцем (без квитка)), розмовні абревіатурні утворення (fāk (фр. fac [fak]) – 
факультет, університет), професіоналізми (parāšūōk (фр. pare-chocs [paʀʃɔk]) – 
амортизатор, буфер), табу (bordīl (фр. bordel [bɔʀdɛl]) – бордель) й евфемізми 
(bwātah (фр. boîte [bwat]) – нічний клуб). До активного словника туніського діалекту 
належать і численні інтернаціоналізми французького походження (dantīst (фр. 
dentiste [dɑ̃tist]) – дантист), серед яких трапляються слова, що за семантикою 
можна було б віднести до екзотизмів (bāgāēt (фр. baguette [bagɛt]) – багет 
(хлібобулочний виріб)).  

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: gūōfr (фр. gaufre [gofʀ]) – вафля, krīēš (фр. 
crèche [kʀɛʃ]) – дитячі ясла, rūōmpwā (фр. rond-point [ʀɔ̃pwɛ̃]) – кругова 
транспортна розв’язка, sirkwī hidrūōlīk (фр. circuit hydraulique [siʀkɥi idʀolik]) – 
гідропривід. 

Вивчення процесу інтеграції французьких лексем на семантичному рівні дало 
змогу також виявити найбільш поширені тенденції смислової адаптації. 

Повний збіг значень загалом характерний для однозначних галліцизмів 
(serʒāēn šāēf (фр. sergent-chef [sɛʀʒɑ̃ʃɛf]) – старший сержант). Серед фактів 
видозміни семантики запозичених із французької лексем превалюють випадки її 
звуження до одного-двох значень (пор. тун. riʒīm – дієта і фр. régime [ʀeʒim] – 
дієта, державний лад, спосіб життя, порядок, (техн.) умови праці, гроно тощо), 
нерідко за рахунок периферійних семем, які можуть не переходити до похідної 
семантеми з основним значенням або ж переходити, заміщаючи собою решту 
значень. Наприклад, запозичення šīnyūōl (фр. chignole [ʃiɲɔl]) – дриль при 
семантичному освоєнні позбулося розмовного “тарадайка” (про старий автомобіль), 
тоді як галліцизм bwātah (фр. boîte [bwat]) – нічний клуб, основними значеннями 
якого у мові-джерелі є “ящик”, “коробка”, інтегрувався зі своїм розмовним 
значенням, що у туніському діалекті трансформувалося в основне. 
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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. Наприклад, запозичення kāwatšū (фр. caoutchouc [kautʃu]) 
у Тунісі побутує не лише у своєму вихідному значенні “гума”, але й у похідному 
“шланг”. 

До результатів семантичного освоєння галліцизмів відносяться і факти 
переосмислення значень на основі: конкретизації (пор. тун. ʾetrāōnʒīē – іноземець 
(стосовно до громадян усіх країн, окрім європейських) і фр. étranger [etʀɑ̃ʒe] – 
іноземець), генералізації (пор. тун. sandliyyah – килимок і фр. descente de lit [desɑ̃t də 
li] – килимок перед ліжком), метонімізації (пор. тун. keyāēs – асфальтована дорога і 
фр. caillasse [kajas] – булижник, щебінь), метафоризації (пор. тун. bank – диван із 
дерев’яними підлокітниками і фр. banc [bɑ̃] – лавка), пейоративізації (пор. тун. zūfrī 
– молодий правопорушник і фр. les ouvriers [lez-uvʀije] – робітники), онімізації (пор. 
тун. lāvenūy – вул. Хабіба Бургіби і фр. avenue [av(ə)ny] – проспект, авеню), 
деонімізації (пор. тун. katkāt bāšīē – пікап із брезентовим верхом і фр. 404 bâchée 
[katʀ sɑ̃ katʀ bɑʃe] (Peugeot 404 pick-up) – Пежо 404 пікап), семантичного зміщення 
(пор. тун. gīnyah – нудьга і фр. guigne [giɲ] – невдача).  

Семантичного переосмислення досить часто зазнають зворотні запозичення. 
Наприклад, 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). 

Щодо частотності типів співвіднесеності французьких запозичень і їхніх 
етимонів, то маємо таку низхідну градацію: однозначні галліцизми – багатозначні 
слова-етимони (тун. glāṣ – морозиво / фр. glace [glas] – лід, морозиво, дзеркало 
тощо), моносемічні галліцизми – моносемічні слова-етимони (тун. metrayūz / фр. 
mitrailleuse [mitʀɑjøz] – кулемет), полісемічні галліцизми – полісемічні слова-
етимони (тун. līfvrīzūōn / фр. livraison [livʀɛzɔ̃] – доставка, поставка, випуск 
видання). 

Окрім лексико-семантичних змін, ознакою повного освоєння французьких 
лексем є їхня словотвірна активність. Продуктивними способами деривації на базі 
запозичених основ виявилися: афіксальний (тун. mrandif – у кого зустріч, побачення 
від фр. rendez-vous [ʀɑ̃devu] / rendève [ʀɑ̃dɛv] – зустріч, побачення), конверсія (тун. 
šīē nū – емігранти (стосовно до тунісців, які живуть у Європі) від фр. chez nous [ʃe 
nu] – у нас, у нашім краї), еліпсис (тун. sertifīkah – медичне свідоцтво від фр. 
certificat médical [sɛʀtifika medikal]), – а поширеними дериватами – відіменні і 
віддієприкметникові дієслова (тун. bannek – сідати від фр. banc [bɑ̃] – лава, лавка, 
тун. tšūkā – бути шокованим від фр. choqué [ʃɔke] – шокований), відіменні 
дієприкметники (тун. mgerrev – який страйкує (бастує), страйкар від фр. grève 
[gʀɛv] – страйк), еліпсовані іменні утворення (тун. mitrūō – легке метро 
(легкорейковий транспорт) від фр. métro léger [metʀo leʒe]). 
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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. 

 
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 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 
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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 
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 
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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). 

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, 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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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. 

 
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. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.13 “Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки 
та Австралії”. – 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 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. 

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). 

 
АННОТАЦИЯ 

Мазниченко О. И. Французские заимствования в тунисском диалекте 
арабского языка в условиях двуязычия (на материале современных словарей 
диалектной лексики). – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.13 “Языки народов Азии, Африки, аборигенных народов 
Америки и Австралии”. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Киев, 2018. 

Исследование посвящено анализу французских составляющих активного 
словаря тунисского диалекта арабского языка с учетом собственно 
лингвистического и социолингвистического аспектов. В частности делается попытка 
раскрыть особенности интеграции французских лексических заимствований в 
тунисское языковое пространство и их функционирования в условиях арабско-
французского билингвизма. 

В рамках освещения научной проблемы языковых контактов выяснено 
историческую обусловленность взаимодействия арабского и французского языков 
на территории Туниса, охарактеризовано текущее состояние языковой ситуации в 
стране, установлено влияние государственной языковой политики и 
функциональной взаимодополняемости распространенных в Тунисе языков на 
развитие в стране двуязычия. 



18 
 

Чтобы комплексно раскрыть специфику освоения и бытования французских 
лексем на тунисской почве, были изучены как формальный, так и семантико-
функциональный аспекты их интеграции. 

Ключевые слова: французские заимствования (галлицизмы), тунисский 
диалект арабского языка, языковые контакты (языковое контактирование), 
двуязычие (билингвизм), языковая ситуация, язык-источник, язык-реципиент, 
интралингвистические факторы (внутренние факторы), адаптация (освоение, 
ассимиляция). 

 
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”. – 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 
sociolinguistic aspects, and tries, in particular, to identify peculiarities of integration of the 
French lexical borrowings 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 in terms of degree of their 
assimilation enabled us to single out three groups of Gallicisms; they are as follows: 
assimilated lexemes (the sound shape of which may have slightly different patterns); non-
assimilated ones (which frequently preserve their original sound due to the structural 
features of Tunisian Arabic); the borrowed words which 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. 

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. 
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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. 

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 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. 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. 

This functional and stylistic differentiation of the borrowed words of French origin, 
covered by the research, was supplemented by their different thematic distribution. 

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. 

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, in particular, 
to disclose the cases of maintenance or changing of the semantic structure, both 
quantitative and qualitative.  

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.  

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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