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Роль запозичень у міжмовній грі у романі М. Шейбона ‘The Yiddish 

Policemen’s Union’ 

 

Однією з найпоширеніших культурологічних концепцій нашого часу є 

концепція ігрової культури. Прихильники даної концепції в якості джерела 

культури розглядають здатність людини до ігрової діяльності. Найбільш цікаві 

версії такого підходу до культурогенезу представлені в роботах Р. Гадамера, 

T. Фінки, Й. Гейзінги. 

Універсальність гри, її залученість до інших сфер діяльності людини 

обумовлюють доцільність та актуальність вивчення цього феномену в контексті 

сучасної культури, яка не настільки контрастна, як раніше, в протиставленні 

ігрових і неігрових форм. На сьогоднішній день існує безліч підходів до опису 

гри як способу взаємодії людини з реальністю.  

Найбільш помітні перші прояви суспільної діяльності людини вже є 

пронизані грою. Найпотужнішою сферою її прояву є мова. Саме вона є 

знаряддям за допомогою якого людина здатна передавати повідомлення, 

навчати, керувати, розрізняти та встановлювати предмети і образи. Всі 

абстрактні вислови є мовним образом, а будь-який мовний образ є грою слів. 

Таким чином, людина поряд зі світом реально існуючим, будує для себе ще і 

інший, вигаданий світ – так звану альтернативну реальність.  

Сприйняття життя і дійсності як гри притаманне людській свідомості. Кожне 

слово, рух, жест людини передає певні знаки, що містять в собі елементи гри. 

Сама мова може інтерпретуватися як гра. Про це у своїй роботі "Мовна гра як 

лінгвістичний експеримент поета" говорить О.Аксьонова: "Дух, який формує 



мову, щоразу перестрибує, граючи, з рівня матеріального на рівень думки. За 

кожним вираженням абстрактного поняття ховається образ, метафора, а в 

кожній метафорі прихована гра слів". [6:100] 

Мовна гра є особливим видом мовотворчої семіотичної діяльності, у якій 

використовуються ресурси всіх мовних рівнів, і визначити до кінця її сутність 

неможливо. Вона будується з принципів навмисного використання відхилень 

від норми і усвідомлених на тлі системи і норм явищ. 

Терміном "мовна гра" позначають "ті явища, коли мовець "грає" з формою 

мовлення, коли вільне ставлення до форми мовлення співвідноситься з 

естетичним завданням. …Це може бути і невинний жарт, і вдала іронія, і 

каламбур, і різні види тропів (порівняння, метафора, перифраза тощо) " [3: 172]. 

Міжмовні контакти представників різних етнічних і мовних соціумів є 

проявом соціальної взаємодії як різновиду універсальної. Це явище у 

лінгвістиці знайшло різне термінологічне окреслення: взаємодія мов, міжмовна 

взаємодія, змішування мов, схрещення мов, мовні контакти, взаємний вплив 

мов. Великий внесок у дослідження цієї проблеми зробили такі відомі вчені, як 

У. Вайнрайх, Е. Хауген, Л. Блумфілд, Г. Пауль, С. Семчинський, В. Акуленко, 

Ю. Жлуктенко, В. Мартинов, Е. Кендельська та інші. Вони розглядають різні 

сторони складного процесу впливу однієї мови на іншу чи обопільного впливу 

мов.  

Тісна взаємодія мов не може існувати без інтерференції лексичних одиниць 

однієї мови у іншу. З огляду на це доцільно говорити про запозичення як 

вагомий засіб збагачення лексичного складу мови. Відкритість лексико-

семантичних підсистем є однією з найважливіших властивостей мови, бо вона 

забезпечує безперервність її функціонування. Завдяки їй, у будь-який момент, 

як тільки виникає відчуття неадекватності словника, надаються реальні 

можливості його поповнення і збагачення. В умовах мовних контактів одним з 

найпоширеніших видів лексичних інновацій є перенесення лексичного 

матеріалу з однієї мови в іншу – запозичення іншомовних лексем [2: 107]. 



Д. Будняк, визначаючи лексичне запозичення, пропонує таку дефініцію: 

"Лексичне запозичення – це тривалий процес, в результаті якого слова і їх 

структурні елементи однієї мови постійно засвоюються системою іншої мови 

на основі мовниx, економічних і культурних відносин різних народів" [1: 12-

13]. Напрям запозичення визначають соціолінгвістичні умови, в яких 

відбувається контактування. Саме при лексичному запозиченні елементи однієї 

мови зазнають чи не найпомітніших змін в іншій мові (субституція звуків і 

адаптація до нової фонологічної системи, морфологічна адаптація, семантичні 

зміни іноді роблять невпізнанними модель та її копію). Під лексичним 

запозиченням розуміють також слово, яке прийшло у мову для вираження 

понять, диференціації уже наявних і позначення раніше невідомих предметів і 

явищ. Запозичені слова не сприймаються мовцями як чужорідний елемент і не 

потребують пояснень щодо форми і значення. 

Важливе місце посідають запозичення у межах дослідження міжмовної гри. 

Кожен сучасний текст, поєднуючи в собі "свій" та "чужий" культурний тексти, 

стає інтертекстом і претендує не лише на схожіть, але і на повну, принаймні у 

структурному плані, тотожність світобудови, створює свою власну реальність: 

світ – це інтертекст, а життя – це гра.  

Матеріалом дослідження є текст роману М. Шейбона "The Yiddish 

Policemen’s Union", який написаний у жанрі альтернативної історії. Під цим 

терміном найчастіше розуміють тематичний різновид наукової фантастики, де 

на основі історичних фактів моделюються можливі сценарії історичного 

розвитку, які могли б мати місце, якби в певний ключовий момент історія пішла 

іншим шляхом. 

Як і передбачають канони жанру альтернативної історії [7], роман 

М. Шейбона "The Yiddish Policemen’s Union" містить по-своєму "реалістичне" 

зображення світу, уся специфіка устрою якого цілком логічно випливає з 

попереднього ходу відомої нам історії людства, а також двох основних 

гіпотетичних припущень щодо можливого альтернативного розвитку 

історичних подій ХХ ст. (точки дивергенції). 



Під час написання роману, автор мав на меті обіграти події таким чином, 

ніби показуючи як би склалось життя євреїв якби їм все-таки надали автономію 

"…in the book there was something that was just possible enough…something that 

might have been…". З огляду на це, М. Шейбон робить висновок, що за 

шістдесят років існування Федерального округу Сітка, лексичний склад 

їдишської та американської мов певною мірою змінився б в результаті тісного 

співіснування та функціонування. Тому він намагається створити роман, який 

був би ніби перекладом тексту, в оригіналі написаного мовою їдиш "…I wanted 

it to feel as if it had been written in Yiddish in the particular Yiddish spoken by a yid 

of Sitka, Alaska in 2007 and the translated by me into English that hopefully was 

going to preserve the flavuor of the original…". Таким чином варто зазначити, що 

увесь текст сприймається як своєрідна міжмовна гра, яка поєднує у собі 

декілька мов. А відповідні фрагменти тексту можна з певною мірою умовності 

розглядати як приклади специфічного американсько-єврейського 

"макаронічного мовлення". 

Підкреслено частотним є вживання письменником американських сленгізмів 

– як правило, запозичених із мови їдиш, –  а також численних новотворів, які 

виникають на основі змішаних англо-їдишських семантичних моделей.   

Їдиш є водночас офіційною мовою та фактичною lingua franca вигаданої 

письменником єврейської автономії, якою – у тій чи іншій мірі, у тому чи 

іншому варіанті, з характерними особливостями або помилками тощо – хоча б 

принагідно розмовляють усі без винятку герої Шейбона.  

У творі знаходимо значну кількість запозичень з американського сленгу, з 

їдиш або з інших мов лексичних одиниць, які слугують для посилення 

загального ефекту художньої виразності, а також для передачі певних 

специфічно авторських конотацій відповідних загальновідомих понять: yid 

(їдиш. יִיד – 'єврей') – М. Шейбон використовує цю лексичну одиницю поряд із 

нормативним Jew, очевидно, йдеться про те, що їдишомовні євреї Сітки 

відрізняються від інших культурних груп, momzer (їдиш. ממזר) – 'байстрюк', 

schlemiel (амер. сленгізм їдишського походження) – 'невдаха, телепень', shtarker 



(їдиш. שטארקער) або bik (очевидно, від рос. бык, оскільки на їдиш відповідна 

запозичена лексема вживається лише на позначення тварини) – 'сильний та 

агресивний молодик, кримінальний тип' та багато інших.        

Крім того, у межах даної групи лексем додатково виділяємо одиниці, 

актуалізовані в тексті значення яких не зустрічаються ані в мові їдиш, ані в 

американському слензі, а штучно створюються автором – як правило, на базі 

наявних семантичних моделей відповідних англійських лексем – з метою 

посилення "місцевого колориту" та зближення стилістичного тону оповіді з 

розмовним. Серед них виділяємо: sholem (на їдиш שלום – 'мир', англ. peace, яке, 

у свою чергу, омофонічне англ. piece – '(сленг.) пістолет'), shammes (на їдиш 

 ,('синагогальний служка', у Шейбона – 'служитель закону, поліцейський' – שמשֺ 

shoyfer (на їдиш שוֿפר – 'шофар, ріг, у який трублять у синагозі на єврейський 

Новий рік та в Судний день', у автора – 'мобільний телефон'), latke (на їдиш 

 ,оладка, млинець', у автора – 'поліцейський жетон', а також' – לאטקע

метонімічно, 'поліцейський'), noz, а також ергонім the Noz (на їдиш נָאז – 'ніс', у 

автора – '(сленг.) поліцейський, «нишпорка»', пор. англ. snoop – 'той, хто суне 

носа не в свої справи' та 'детектив', snitch – '(розм.) ніс' та 'донощик' а також 

nose – '(розм.) донощик, «стукач»'), black hat (вільне словосполучення, у 

Шейбона 'ультраортодоксальний єврей, хасид'), shtinker (на їдиш досл. "той, від 

кого тхне, смердить", у автора – 'поліцейський інформатор') тощо.  

Отже, з огляду на все вищезазначене, можна констатувати, що роман М. 

Шейбона “The Yiddish Policemen’s Union” є яскравим прикладом міжмовної 

гри, кінцевою метою якої є імітація реальності. Оскільки в будь-якому 

мовленнєвому акті або людському вчинку можна помітити певні приховані 

смисли, реципієнт, який володіє необхідними знаннями у певній галузі та має 

достатньо розвинений художній смак, виявляється здатним проаналізувати не 

лише текст, але й підтекст твору, тобто декодувати ту опосередковано 

виражену інформацію, яку письменник усе ж хотів донести до читача. 

Важливим засобом досягнення необхідного авторові ефекту міжмовної гри 

виступають лексичні запозичення та новотвори. З підкресленою наочністю 



демонструючи специфічний для аналізованого    

художнього тексту синтез їдишської та американської культур, вони 

допомагають читачеві яскравіше відчути "місцевий колорит" вигаданої 

М. Шейбоном альтернативної реальності, а також виконують ряд важливих 

стилістичних функцій.  
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