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Джерела запозичень в англійській мові 

 

З точки зору етимології лексику англійської мови можна поділити на 

споконвічну і запозичену. З самого початку свого зародження і протягом усього 

розвитку в англійську мову проникала велика кількість іншомовної лексики.  

Таким чином, актуальність теми полягає в тому, що різні види запозичень 

дуже поширені в сучасній англійській мові, і незмінно розглядаються як 

типологічна особливість англійської мови. Вивчення джерел запозичень 

допомагає глибше зрозуміти семантику слів та вживання їх у мові, особливо 

враховуючи той факт, що англійська мова має міжнародний статус. 

Метою роботи є аналіз джерел запозичень в англійській мові. 

Відсоток запозичень у ній значно вищий, ніж у багатьох інших мовах. Ця 

особливість пояснюється історичними умовами розвитку країни, виникненням 

безпосередніх мовних контактів у ході різних війн і завоювань, розвитку 

торговельних відносин і колонізаторської активності англійців. 

Споконвічно англійські слова складають приблизно 30% [4: 40]. Ця цифра 

дає можливість стверджувати, що англійська лексика носить змішаний характер 

і запозичення для неї є одним з найважливіших способів збагачення 

словникового складу. Існує кілька основних типів іншомовної лексики.        

Л.П. Крисін [4: 43] виділяє наступні: 

1) іншомовні вкраплення; 

2) екзотична лексика; 

3) запозичені слова. 

Л.П. Крисін також підкреслює відмінності двох перших шарів лексики від 

запозичених слів. Різниця полягає в тому, що й екзотизми, і іншомовні 



 

вкраплення зберігають риси тієї мови, від якої походять, а також граматично не 

до кінця освоєні мовою, що їх приймає. Запозичення, в свою чергу, належать 

системі мови, що їх використовує. 

Що стосується споконвічно англійської лексики, то, наприклад, учені 

В.В. Єлісєєва, М.Д. Степанова, І.І. Чернишова та інші виділяють три пласти: 

1) індоєвропейський пласт (терміни спорідненості, назви явищ природи, 

позначення частин тіла людини, деякі дієслова і прикметники); 

2) загальногерманський пласт (деякі займенники, дієслова, іменники й 

прикметники); 

3) комбінації різних за походженням морфем (деякі дієслова, іменники й 

прийменник) [3: 44]. 

Грунтуючись на класифікації вищезазначених учених, розглянемо 

докладніше кожен пласт лексичних одиниць, використовуючи в якості мовного 

матеріалу терміни і загальновживані слова. 

До першої групи належать терміни спорідненості, лексика, що 

відноситься до природи – деякі найменування тварин і природних явищ, 

позначення частин тіла людини, а також деякі інші іменники, дієслова, 

числівники й прикметники. 

Англійське слово «piece» (шматок), наприклад, має відповідності в 

кельтській «petti», в сучасній німецькій «Bissen», в данській «brik», а також за 

межами німецької групи – у французькій «pièce», в латинській «petia». Дані 

відповідності, можливо, вказують на те, що слово «piece» належить до пласту 

лексики, який є загальним для різних гілок мов. Вище вже було згадано про 

приналежність до першого пласту слів, що позначають явища природи. Так, 

наприклад, слово «wind» має відповідності не тільки в інших германських 

мовах (норв. Vind, ісл. Vindur, шведс. Vind, нім. Wind, готс. Waian), але й за 

межами німецької групи (ст.-слов. Вѣтр', лит. vëjas, рос. вітер, грец. Άνεμος 

«avemos», болг. вяґт'р, ін. – прус. wetro, ін. – інд. vѓґtas, лат. ventus). Інший 

приклад – слово «sun», з відповідними словами в д.-анг. sunne, др.-сакс. sunna, 

готс. sunno, гол. zon, нім. Sonne, датск. sol, а також словами інших груп – рос. 



 

сонце, лит.saulë, ін. – рос. с'лньце, чеськ. slunce, ісп. sol, франц. soleil. Це слово 

має загальний в різних мовах корінь, «l» або «n», які змінюються. Різні групи 

індоєвропейських мов використовують або одне, або інше редукування – sun, 

sonne, sol, soleil, sunno, sunna. 

Крім того, слово «sun» має паралелі в багатьох сучасних слов'янських 

мовах. Наприклад, в хорватській – sunce, в польській – słońce, в болгарській – 

сл'нце. У пункті «сонце» етимологічного словника М. Фасмера простежується 

зв'язок між російським солнцем, латинським sol і грецьким словом «Геліос», а 

також вказується на відповідності з іншими мовами індоєвропейської сім'ї [5: 

35]. 

До індоєвропейської пласту також належить кілька часто вживаних 

дієслів, наприклад, sleep (да. Slæpan, др.-сакс. Slapan, фризька. Slepa, нім. 

Schlafen, Готського. Slepan, рос. Спати, словенська. Spaґti, пол . Sраcґ, др.-інд. 

svaґpiti, ін-ісл. sofa); stand (да. standan, Готського. standan, ін. – нім. stantan, 

шведські. stå, датск. staan, суч. нім. stehen, рос. стояти, ісп. estar, лат. stare, 

чеськ. stojím, пол. stoję, ін. – інд. sthitás, лит. stóti, Авести. hištaiti); sit (дат. sittan, 

ін. – сакс. sittian, фризька. sitta, датск. zitten, ньому. sitzen, готс. sitan, рос. 

сидіти, чеськ. sedeťi, лит. sėdėi, ін. – ісл. sitjа , лат. sеdеō) та ін. 

До другої групи споконвічно англійської лексики Єлісєєва відносить 

слова, що належить до загальногерманського пласту [3: 40]. Пов'язані з ним 

лексичні одиниці представлені майже в усіх мовах германської групи, але не 

мають відповідностей поза німецької гілки. 

У цю лексичну групу входять загальновживані прикметники, іменники й 

дієслова. Прикладом можуть служити наступні слова: elbow (дат. Elnboga, нім. 

Alinobogan, ісл. Olnbogi, нім. Ellbogen, датск. Albue, норв. Albue, Нідер. 

Elleboog); thirst (нім. Durst, шведс. törst, датск. tørst, норв. tørste, ін. –англ. þurst, 

ін. – сакс. thurst, фризька. torst); hund (дат. hund, ньому. Hund, ін. – норв. Hundr, 

готс. hunds, норв. jakthund, датск. jagthund, шведські. hund); sheep (да. sceap, ін. 

– сакс. scap, фризька. skep, датск. schaap, нім. Schaf); hen (дат. hen, ін. – датск. 

henne, норв. hen, датск. høne, шведські. höna) і ін. До загальнонімецьких можна 



 

віднести й деякі займенники: this (да. þis, ін. – норв. þessi, датск. deze, фризька. 

this, ньому. Dieser, шведські. detta, норв. dette), few (дат. feawe, ін. – норв. far, 

нід. faa, ін. – фризька . fe, готс. fawai). 

Найбільш складна за складом – третя група, в яку входять слова, що 

представляють собою поєднання морфем. 

Отже, в процесі розвитку англійська мова прийняла велику кількість 

іншомовної лексики – близько 70%. В.В. Єлісєєва в своєму підручнику 

«Лексикології англійської мови» пропонує класифікувати запозичення за 

джерелом запозичення та по ступеню їх асимільованості [3: 41]. Найбільш 

повно розглянуто класифікацію за джерелами запозичення. В.Д. Аракін 

зазначає, що найзначніший вплив на формування словникового складу 

англійської мови надали латинська, французька, голландська та російська мови 

[2: 246]. Виходячи з виділених джерел запозичення, проведемо їх аналіз. 

Британія часто вступала в контакти з різними країнами, тому джерел 

запозичення слів налічується багато. Така велика кількість іншомовної лексики, 

неоднорідність лексичного складу й морфологічних моделей, з одного боку, 

вказує на те, що англійська мова належить до гібридних. З іншого боку, не 

можна стверджувати, що вона втратила свою самобутність – багато слів, що 

позначають повсякденні поняття, є споконвічними, тому в лексичній сфері 

англійська мова, безсумнівно, належить до германської гілки мов. 

Найбільш ранні запозичення були взяті з латинської мови, коли жителі 

германських племен контактували з римлянами і з'явилася необхідність 

позначати нові явища і предмети. До цього періоду відносяться назви деяких 

фруктів і інших продуктів харчування, таких, як butter (лат. Butyrum), cherry 

(лат. Cerasum), pea (лат. Pisum), pepper (лат. Piper), wine (лат. Vinum), а також 

інші повсякденно вживані слова – kitchen (лат. coquina), port (лат. portus), street 

(лат. strata), wall (лат. vallum), castle (лат. castellum). Нерідко траплялося, що 

слово, що позначало нове поняття, запозичалося не в один, а відразу в кілька 

мов і ставало інтернаціональним. Необхідно відзначити, що не кожне 

запозичене слово можна вважати інтернаціоналізмом. 



 

Виявити інтернационалізми, загальні для кількох споріднених і 

неспоріднених мов, досить важко, так як частина запозичених слів настільки 

увійшла в щоденну мова багатьох народів, що в них не залишилося ніяких 

ознак запозичення. 

Міжнародні лексичні одиниці характеризуються проникненням в більшу 

кількість мов, графічна і фонетична форма інтернаціоналізму повинна бути 

представлена як мінімум в трьох. Однак нарівні з запозиченнями вони беруть 

участь в словотворчих процесах і сприяють збагаченню словникового складу 

мов. До групи інтернаціональної лексики можна віднести вже згадані вище 

слова pepper, wine, port, що поширилися за межі німецької гілки мов: pepper, а 

також слова angel, fascist і багато інших. Таким чином, почав формуватися і 

продовжує розвиватися фонд інтернаціональної лексики, що відноситься до 

різних сфер людської діяльності – політики, мистецтва, економіки і побутової 

сфери. Частково інтернационалізми запозичувалися із стародавніх мов, 

наприклад, латинської в даний час формування інтернаціонального фонду 

ведеться за рахунок сучасних мов. До міжнародних слів можна віднести слово 

monk (англ.), запозичене з латинської мови – monachus, потім перейшло в інші 

мови: moine (фр.), mönch (нім.), monaco (ісп.), mонах (рос.), mnich (чеськ.), 

monnik (африканс.), mynach (валлійська.); lemon / citron (англ.), запозичене з 

давньогрецької (kedros) через латинську мову – citrus і поширився в інші мови: 

laimun (араб.), limu (перс.), лимон (рос.), 柠檬 níngméng (кит.), limon (тур.), 

limonier / citron (фр.), suurlemoen (африкаанс), nîmbű (хінді). 

Чимало лексики в англійській мові з французькими коренями. Вплив 

французької мови на англійську було особливо сильним в період 

Нормандського завоювання, яка тривала кілька століть. В цей час в англійську 

мову увійшов великий пласт лексики, висхідний до давньофранцузької мови. 

 Слова цієї групи умовно можна розділити на пов'язані з:  

- управлінням державою й положенню в суспільстві (титули), наприклад 

duke (ст.-фр. duc), crown (ст.-фр. corone), peer (ст.-фр. per ); 



 

- торгівлею – merchant (ст.-фр. marchaunt), money (ст.-фр. moneie), purse 

(ст.-фр. borse); 

- релігією й церквою – censer (ст.-фр. censier), parish (ст.-фр. paroche), 

monastery (ст.-фр. monastere), crucifix (ст.-фр. crucefix), religion (ст.- фр. 

religion); 

- військовою справою – soldier (ст.-фр. soudier), to attack (ст.-фр. attaquer), 

cannon (ст.-фр. canon), musket (ст.-фр. mousquette), 

І багато інших слова, що стали загальновживаними, наприклад, crime (ст.-

фр. crimne), to dress (ст.-фр. dresser), palace (ст.-фр. palais), flower (ст.-фр. flor), 

river (ст.-фр. riviere). 

Скандинавські мови також справили великий вплив на формування 

словникового складу англійської мови [1: 114]. Цей вплив пов'язаний з 

набігами на Британські острови скандинавів – датчан і норвежців. Незважаючи 

на те, що за морфологічним складом і фонетичним складом скандинавська 

лексика була схожа з споконвічно англійською, вплив її поширився на різні 

сфери, багато лексичних одиниць міцно закріпилися в мові й досі широко 

застосовуються в повсякденному спілкуванні. Запозичені слова дуже 

різноманітні, тому їх важко звести до певних лексичних груп. У більшості своїй 

це слова повсякденного вжитку, що позначали вже відомі британцям явища 

дійсності. Так, до скандінавських запозичених слів відносяться: husband (сканд. 

Husbondi), skirt (сканд. Skyrta), cut (сканд. Kut), gift (сканд. Gift), skill (сканд. 

Skil), skull (сканд. Skalli ), bread (сканд. brauð), dream (сканд. draumr). Були 

запозичені зі скандинавської деякі займенники: they (сканд. Þeir), their (сканд. 

Þierra), there (сканд. Þar). Деякі з тих слів, що прийшли в мову можна відрізнити 

за наявністю початкових букв [sk] (skald від skáld, ski – skið, skip – skopa), але 

не завжди, оскільки для багатьох більш пізніх запозичень також характерна ця 

риса (skolly – афр., skein – фр., skeptic – фр.). 

Прямих запозичень з китайської або японської мов досить мало. Однак 

завдяки розширенню економічних, політичних і культурних зв'язків між 

Великою Британією, Китаєм і Японією їх кількість стрімко зростає. В 



 

англійській і в деяких інших мовах вживаються слова китайського походження, 

в основному пов'язані з назвами бойових мистецтв, навчань і методик – wushu, 

kungfu, qigong, dao, feng shui, yin and yang, назвами рослин – ginseng (женшень, 

від кит. [rénshēn]), tea (чай, від кит. [chá]), pekoe [bái háo], а також деякі інші 

слова – typhoon (кит. 台风 [táifēng]), silk (丝绸 [sīchóu]), ketchup (діал. koechiap). 

З японського також запозичені слова, що символізують чужу культуру – 

ikebana, origami, tsunami, ninja, hara-kiri. 

Отже, запозичення слів – необхідний процес мовного розвитку. В ході 

роботи було з'ясовано, що на розвиток англійської мови вплинули багато 

іноземних мов. З плином часу вона зазнала величезних змін і прийняла безліч 

слів, що змінили її вигляд, проте не пошкодили її самобутності. Англійська 

мова зберегла свою споконвічну лексику і засвоїла велику кількість іноземних 

слів, що стали її невід'ємною частиною. 
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