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ВСТУП 

 

 У сучасному світі англійська мова є однією з найбільш неоднорідних мов, 

адже складає систему специфічних національних варіантів, кожен з яких 

характеризується певною функціональною своєрідністю, соціолінгвістичним 

статусом, національно-культурною специфікою лексичних одиниць, а також 

структурними та мовленнєвими особливостями.  

 Сьогодні особливий інтерес викликає новозеландський варіант 

англійської мови, чиє існування не так давно ставилось під сумнів. З ростом 

національної самосвідомості поступово зміцнювалось усвідомлення 

необхідності об’єктивного та наукового підходу до вивчення даного варіанту 

мови, адже з’явилось визнання того, що він має свої специфічні риси. 

Характерною особливістю є його функціонування в умовах білінгвізму, який 

склався в результаті особливої лінгвістичної ситуації в Новій Зеландії.   

 Важливість дослідження новозеландського варіанту англійської мови 

виявляється в тому, що він базується на значній кількості мовних контактів, 

тобто запозичень з мови корінного населення маорі та інших варіантів 

англійської мови. Запозичення з мови корінного населення викликають 

неабиякий інтерес, тому що у цьому невеликому зо обсягом шарі лексики 

відображаються особливості контактування та освоєння англомовним етносом 

нових умов існування, що вплинули на своєрідність формування національного 

варіанту англійської  мови. Незважаючи на збереження цілого ряду факторів 

британського впливу на англійську мову Нової Зеландії, відчутний потужний 

вплив австралійської англійської та дедалі зростаючої американізації. Отже, 

постає необхідність вивчення, аналізу та встановлення кореляції між усіма 

чинниками, що впливають на сьогоденний стан даного варіанту англійської 

мови.  

На сучасному етапі ступінь вивченості особливостей новозеландського 

варіанту англійської мови залишається недостатньо глибоким. Певні аспекти 

мовної системи цього варіанту англійської мови були розглянуті в працях  
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А. Р. Бєєвої, Т. М. Бєляєвої, Л. В. Турченко, Д. В. Лагоденко, А. Уолл, Є. 

Партридж, Е. Гордон, Л. Бауер. Зростання інтересу дослідників до вивчення 

окремих аспектів новозеландського варіанту англійської мови сприяє 

теоретичній та прикладній можливості ґрунтовного соціально-лінгвістичного 

аналізу сучасного, ще не дослідженого матеріалу.  

Хоча на сьогоднішній день існують роботи, присвячені вивченню 

новозеландського варіанту англійської мови, ми вирішили дослідити даний 

національний варіант на прикладі найпізнішої новозеландської преси, виявити 

особливості її лексичного складу, що дозволить зробити висновки про 

найсучасніші взаємодії з різними мовами. У цьому й постає новизна нашого 

дослідження.  

Об’єктом дослідження є запозичення та реалії маорійського, 

британського, американського та іншого походження у новозеландському 

варіанті англійської мови. 

Предметом дослідження виступає функціонування лексичних одиниць 

різноманітного походження у новозеландському масмедійному дискурсі, 

зокрема у сучасній пресі. 

Матеріал дослідження складає новозеландська преса, а саме такі 

періодичні видання як The Dominion Post, The New Zealand Herald, Nelson Mail, 

The Southland Times, Wanganui Chronicle, The Otago Daily Mail, оскільки вони 

вважаються найбільш авторитетними офіційними виданнями країни. На думку 

автора, саме мова преси відзеркалює сучасний стан мови та загальний стан 

національної культури. Дослідження підтверджує, що мова преси є найбільш 

«живою», сучасною, спроможною до постійного оновлення за допомогою 

запозичень. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

 Соціолінгвістичний статус англійської мови у Новій Зеландії 

визначається як новозеландський національний варіант англійської мови, тому 

що він є держаною мовою країни, на ньому розмовляє абсолютна кількість 

мешканців країни, йому властива національна літературна норма, виконує 

повний об’єм суспільних функцій, володіє національно-культурною 

специфікою [5, с. 515].  

 Варіант англійської мови, на якому розмовляють у Новій Зеландії, став 

предметом обговорення ще за тих далеких часів, коли перші європейські 

переселенці почали помічати нові слова та лексичні одиниці, вжиті в їх 

непрямому значенні. Дослідження походження та еволюції англійської мови в 

Новій Зеландії передбачає розуміння як соціолінгвістичних, так й історичних 

факторів, адже взаємозв’язки між мовою, історією та соціальним оточенням є 

дуже важливими та складними.  

 

1.1. Історичні передумови виникнення новозеландського варіанту 

англійської мови. 

Для того, щоб зрозуміти, як мова Британських островів перетворилася у 

самостійний новозеландський варіант, потрібно детально розглянути історію 

заселення Нової Зеландії, а також суспільно-політичні та соціально-економічні 

передумови, що сприяли розвиткові даного варіанту англійської мови.  

Очевидно, що англійська мова не була мовою корінного населення Нової 

Зеландії, а з’явилася лише з часом, у ході освоєння островів мореплавцями. 

Вперше ця група островів у Тихому океані була винайдена полінезійськими 

дослідниками у десятому столітті. Декілька століть ці дослідники жили у 

відносній ізоляції, тому їх мова перетворилась у мову маорі. Першими ж 

європейцями, які досягли цих островів, були голландці під командуванням 

Абеля Тасмана у 1642 році. Поява англійської мови в Новій Зеландії 
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відноситься до 1769 р. коли берегів Нової Зеландії досягнув Джеймс Кук [27, с. 

87 ].  

Відкриття Нової Зеландії привернуло увагу суспільно-політичних кругів 

не тільки в самій метрополії, але й підприємців США, Франції та Голландії. 

Європейські відкриття в значній мірі визначили розвиток Нової Зеландії та в 

історичній свідомості її мешканців стали символом зародження нації [6, с.30].  

Однією з передумов зародження англійської мови в Новій Зеландії є її 

початкове призначення в ролі австралійської колонії Нового Південного 

Уельсу. Імміграція в Нову Зеландію має дуже давню історію, але варто 

зауважити, що ще до колонізації островів корінне населення Нової Зеландії 

мало достатньо високий рівень культурного та мовного потенціалу. 

Європейські місіонери та колонізатори почали вивчати мову маорі, тобто саме в 

цей час більшість слів маорі були запозичено в лексикон новозеландського 

варіанту англійської мови, але домінуюча роль завжди залишилася за 

англійською мовою.  

У результаті колонізації Нової Зеландії Британською імперією склались 

основні передумови для формування новозеландського варіанту англійської 

мови. У 1790 році країна стала новою колонією Британської імперії, що 

передбачало великий приплив іммігрантів. Соціально-етнічне розмаїття Нової 

Зеландії було дійсно вражаючим: найбільшу кількість іммігрантів складали 

торговці, моряки та китолови з Шотландії, Англії, Австралії та Ірландії. 

Спочатку важливо було нівелювати діалектні відмінності, уніфікувати 

англійську мову, адже в такій соціально-політичній атмосфері колонії виникла 

необхідність ефективного спілкування між носіями різних діалектів Британії 

вже сформованої на той час літературної англійської мови [6, с. 31]. 

Цікавим виявляється той факт, що  ще у колоніальному суспільстві гостро 

постало питання про визнання суверенності національного варіанту мови. 

Ключовою подією стала кодифікація його норм в лексикографічному джерелі, а 

саме у праці С. Лі та Т. Кендалла «Граматика та словник мови Нової Зеландії», 

що побачила світ у 1820 році. Ця праця є ґрунтовним джерелом 
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лексикографічного матеріалу для розвитку англійської мови, збагачення його 

культури [6, с. 31].  

Іншим досягненням того часу є «Словник новозеландського варіанту 

англійської мови» У. Уілліамса 1844 року. Єдина мова повинна була 

виконувати не тільки комунікативну функцію, але й мати маніпуляційний 

вплив на туземне населення маорі. Саме тому в ролі мови-посередника 

виступила найбільш розповсюджена літературна англійська мова у формі, 

зміненій колонізаторами. Багатонаціональна англійська мова перевершила мову 

маорі за об’ємом використання, витіснивши її [6, с. 31].  

8 лютого 1840 року відбулася подія, яка посилила панівне положення 

Британської Імперії у всіх сферах суспільного життя країни, − британський 

уряд підписав з маорі договір про признання суверенітету Нової Зеландії. У 

1860 році частина корінного населення була винищена у результаті війн.  

У 1899 році професор А. Уолл прибув до Нової Зеландії з Лондона. Він 

припускав, що особливості мовлення перших новозеландських поселенців були 

схожі з особливою вимовою носіїв лондонського просторіччя. А. Уолл 

запровадив концепцію походження новозеландського національного варіанту 

від діалекту кокні [1, с. 82].  

З іншого боку, новозеландські історики К. Пікенс, Р. Арнольд,  

П. Траджілл висувають думку про те, що в основу формування раннього 

варіанту новозеландського варіанту англійської мови лягла діалектна база 

південно-східних графств Англії. К. Пікенс вказує, що в середині XIX ст. 54 % 

населення Нової Зеландії складали іммігранти з Англії, 16% − з Ірландії,  

15% − з Шотландії [1, с. 82−83]. 

Лексична система англійської мови Нової Зеландії збагачувалась 

запозиченнями з мови маорі, а також за допомогою словотвірних моделей (eye-

dog – собака для охорони овець), семантичного розширення або звуження слова 

(muso – студент музичного училища), включення елементів лексики 

австралійського варіанту англійської мови. Крім того, довготривалі суспільно-

політичні та соціально-економічні контакти з Австралією знайшли своє 
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відображення в лексиці новозеландського варіанту англійської мови: cow cockey 

– фермер, tucker – їжа, dincum – чесний [6, с. 32−33].  

Безумовно, наявність запозичень з мови корінного населення маорі надає 

певної самобутності новозеландському варіанту англійської мови. Слова з мови 

маорі були запозичені переважно на ранніх етапах колонізації та позначали 

тварин, птахів, рослини (kiwi, moa, tui – птахи, manuka, rata – дерева).  

Перевершивши мову маорі за об’ємами та сферою використання, 

англійська мова стала мовою державного управління, освіти, науки, засобів 

масової інформації. Орієнтація мешканців Нової Зеландії на британські ідеали 

та цінності передбачала прагнення до розвитку в соціальній, культурній та 

політичній сферах. 

Британський літературний стандарт протягом тривалого періоду 

колонізації Нової Зеландії зберігав високий соціальний престиж. Власне 

лінгвістичні процеси дивергенції розпочалися в 1900 році. Головною причиною 

дивергентних процесів є функціонування даного варіанту англійської мови в 

специфічних умовах Нової Зеландії. Безпосередньо власну мовну 

самоідентифікацію новозеландський варіант англійської мови придбав разом з 

державним відокремленням в 1907 році, коли Нова Зеландія отримала статус 

домініону. В умовах самостійного функціонування новозеландський варіант 

англійської мови придбав національно-культурні особливості на всіх рівнях 

мови.  

 

1.2. Фонетичні особливості новозеландського варіанту англійської мови. 

На фонетичному рівні новозеландська національна норма відрізняється 

від норм вимови британського стандарту. В основі фонетичної системи 

новозеландського варіанту англійської мови спостерігаються як 

загальноанглійські, так й локально-специфічні риси.  

Новозеландський національний варіант англійської мови має власну 

національну літературну норму. До локально-специфічних особливостей 

приголосних належать наступні:  
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1) регресивна асиміляція, при якій поєднання звуків [tr], [str] і [dr] 

набувають фрикативний відтінок [ʧɹ] и [ʤɹ], наприклад, tree [tri:] 

реалізується як [ʧri:]; 

2) «безерна» вимова в таких словах, як car [kɑ:] та hear [hiə]; 

3) сполучне [r] в інтервокальній позиції перед ненаголошеними 

голосними, наприклад, car alarm [kɑ: əla:m] вимовляється як [kɑ:r 

əla:m]; 

4) випадання палатального сонорного приголосного [j] (Y-dropping), 

наприклад, в словах new [nju:], dew [dju:]; 

5) слабка артикуляція глухого звуку [t] в інтервокальній позиції, 

наприклад, better [betə’] звучить [beʔə]; 

6) вокалізація приголосного звуку [l] і нейтралізація кількості 

фонологічних протиставлень; 

7) відсутність протиставлень між [hw] та [w] як у which та witch [4, с.15]. 

До фонетичних особливостей голосних відносять наступні риси:  

1) короткий голосний i є голосним центрального ряду, близьким до [ə] або 

[ɘ], інколи схожий на британське [u]. Він чітко контрастує зі звуком [i], 

який можна чути в Австралії. Новозеландці стверджують, що 

австралійці вимовляють словосполучення «fish and chips» як «feesh and 

cheeps», в той час, як жителі Австралії стверджують, що новозеландці 

вимовляють «fish and chips» як «fush and chups»; 

2) короткий голосний e [ɛ] (як у слові «dress») зайняв прогалину, що 

утворилася при підйомі звуку [ɪ], і фонетично знаходиться поруч з [e]; 

для інших носіїв англійської мови він звучить як сам короткий i; 

3) короткий голосний a [æ] (як у слові «trap») за якістю наближається до 

[ɛ], який для більшості носіїв англійської мови, які живуть у північній 

півкулі, звучить як короткий [e]; 

4) голосні звуки [ɪə] (як  у слові«near») и [eə] (як  у слові «square») 

піддаються злиттю; here римується з there, а bear з beer, rarely і really є 
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омофонами. Якість звуку, який представляє собою результат подібного 

злиття, найбільш близький до закритого варіанту, [iə]; 

5) перед приголосним /l/ можуть піддаватися злиттю пари голосних [iː], 

[ɪə] (як у словах «reel» і «real») [16, с. 172−176]. 

Особливості вимови, притаманні носіям новозеландського варіанту 

англійської мови, складають одну з головних відмінностей від будь-якого 

іншого стандартного варіанту англійської мови, що створює певні труднощі в 

спілкуванні та розумінні один одного.  

1.3. Граматичні особливості новозеландського варіанту англійської мови. 

Граматика новозеландського варіанту англійської мови не дуже відмінна 

від традиційної граматики, але завдяки взаємовпливам різних мов у ній 

сформувались свої нетрадиційні особливості, які стали предметом досліджень 

філологів Р. Хікі та Б. Кортманн.  

По-перше, важливо розглянути граматичні категорії, які не зустрічаються 

у новозеландському варіанті англійської мови. По-перше, варто розглянути 

особливості вживання дієслова: 

1) дієслово be для позначення звички: They (do) be working in the morning 

(They regularly work in the morning); 

2) дієслово be у перфекті: They are come already (They have come already); 

3) перфект з after: They are after crashing the car (They have just crashed the 

car); 

4) перфект з done: They done finished this (They have already finished this); 

5) тривала дія з a-: They are a-singing (They are singing) [14, с.  2−3].  

Крім того, у новозеландському варіанті англійської мови існують 

відхилення стосовно узгодженості часів та частин мови: 

1) інваріативна основа теперішнього часу: He see the car (He sees the car); 

2) інваріативна s-форма теперішнього часу: They sees the car (They see the 

car); 

3) північне правило підмета (Northern subject rule): I sing and dances (I 

sing and dance); 
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4) інваріативне допоміжне дієслово don’t: He don’t like me (He doesn’t like 

me); 

5) узагальнення дієслова was: I was there and so was they (I was there and 

so were they); 

6)  узагальнення дієслова were: I were there so were they (I was there so 

were they) [14, с. 3−4].  

До інших граматичних особливостей новозеландського варіанту 

англійської мови можна віднести наступні:  

 нестандартна форма займенників другої особи множини youse. 

Існують також альтернативні форми «youse guys» (ірландське 

походження) та «you guys» (американське походження); 

 вживання особового займенника she стосовно неживих об’єктів, що 

також є особливістю австралійського варіанту англійської мови; 

 вживання займенника us у значенні me, наприклад, у виразах «Give 

us a go» та «Give us a chance»; 

 поширене використання форми –self (Himself is gone to Dublin); 

 форма множини з дзвінкими фрикативами: слова roof та wharf 

вживаються замість rooves та wharves; 

 подвійне порівняння зберіглися у просторіччі як, наприклад, more 

easier; 

 вказівний займенник them (them people, them things), який є 

поширеним не тільки у новозеландському варіанті англійської 

мови, а також в американському та австралійському; 

 конструкції для необчислювальних слів, що використовуються з 

обчислювальними («Less commercials, More Music»); 

 прислівники без суфіксу –ly: деякі прислівники вживаються без 

стандартних суфіксів, наприклад, «It was real funny», «He’s awful 

busy this week»; 
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 вживання прийменників: у новозеландському варіанті англійської 

мови вживання прийменників не схоже на таке, як у фразових 

дієсловах, наприклад, put up with. В основі лежить дієслово to be. 

Дане явище за мовознавцем Р. Хікі отримало назву «prepositional 

adverbs without verbs» (прийменникові прислівники без дієслів) та 

може бути представлено наступними прикладами: He’s down the 

pub; I’m down to my shilling [14, с. 5−24]. 

1.4. Лексичні особливості новозеландського варіанту англійської мови. 

Лексичний склад будь-якої мови є відкритою, гнучкою системою, 

схильною до змін та росту згідно з потребами людей, що нею спілкуються. 

Зміни трапляються не лише як результат розвитку технологій та наукових ідей, 

вони мали місце ще у ті давні часи, коли відбувалось заселення нових земель та 

територій. З плином часу поставала потреба у нових словах для позначення 

нових аспектів новоствореного суспільства. Відомо, що на початковому етапі 

формування новозеландського варіанту англійської мови вона була далека від 

літературного стандарту та являла собою синтез взаємодіючих мовних форм: 

різних регіональних варіантів англійської мови, діалектів, напівдіалектів, 

жаргонів, кента та сленгу. За своєю структурою новозеландське суспільство 

також не відрізнялось однорідністю та складалося з каторжників-втікачів з 

Австралії, китобоїв, бідних шукачів пригод, матросів, що дезертирували з 

китобійних суден, боржників [13, с. 108]. 

Дослідниця особливостей новозеландського варіанту англійської мови 

Лагоденко Д. В. зазначає, що за своїм походженням лексика новозеландського 

варіанту англійської мови в першу чергу зобов’язана австралійському варіанту, 

тому що найбільша частина розмовної лексики, а також сільськогосподарської 

та суспільної термінології були завезені з сусідньої колонії. Іншим джерелом 

вважається мова маорі, корінного населення Нової Зеландії [9, с. 219]. 

Унікальність новозеландського варіанту англійської мови полягає в тому, 

що більшість запозичень перейшли з мови маорі, що створює головну 

відмінність даного варіанту від австралійського. Лексика маорійської мови є 
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легко впізнаваною як за написанням, так й за звучанням. Завдяки своїй 

словотвірній структурі, в якій кожен склад має лише один приголосний та 

завжди закінчується голосним звуком, створюється враження дуже приємної 

мови. Маорійські запозичення є важливою рисою новозеландського варіанту 

англійської мови, оскільки вони висвітлюють взаємодію між двома народами та 

мовами.  

Взагалі, існує думка, що у даний час слова, що були запозичені з мови 

маорі, вживаються частіше, ніж раніше, адже в період з 1850−2000 рр. їх 

вжиток у мові був досить нечастим.  

Іншим способом збагачення даного варіанту англійської мови є нові 

слова, створені на базі як загальноанглійських слів (jetboat – моторний човен з 

підводним гвинтом; solo mother – матір, що одна виховує дітей), а також 

новозеландізми (daggy – такий, що вийшов з моди). Можна виокремити 

наступні групи слів за сферою використання:  

1) флора та фауна, де головним чином представлені синонімічні ряди зі 

слів маорійського та англійського походження (kumara – sweet potato, tui – 

parson bird);  

2) сільське господарство (sheep-run – пасовища, призначені для 

вівчарства, eye-dog – собака, що пасе овець);  

3) населення, побут та звичаї новозеландців, де частина слів означає 

предмети та явища, що існують у інших країнах, а інша – ті, що є специфічними 

лише для Нової Зеландії (tall poppy – людина, якій дуже таланить; play-lunch – 

сніданок, який дитина бере з собою у школу та з’їдає під час ранкової ігрової 

перерви; poorman’s orange – грейпфрут невеликого розміру, який 

використовують для приготування джему) [9, с. 219−221]. 

Іншою рисою лексики новозеландської англійської мови є використання 

істинно англійських слів, які вийшли з загального використання у 

Великобританії, але продовжують вживатися у Новій Зеландії, а також слова, 

запозичені з інших регіональних варіантів. Наприклад, cake (of soap, chocolate) 

(NZ) – bar (Br); lolly (NZ) – sweet (Br); township (NZ) – village (Br).  
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Особливу групу слів складає сленг, який є не тільки джерелом збагачення 

лексики новозеландського варіанту англійської мови, але й одним з елементів 

культури. Своєму походженню новозеландський сленг головним чином 

зобов’язан британському та австралійському варіантам, але також існує певна 

кількість слів, утворених від новозеландізмів англійського та маорійського 

походження. Можна навести наступні приклади: cow-spanker – фермер, що 

володіє молочною фермою; hophead – людина, яка полюбляє вживати 

алкогольні напої; hooray – до побачення [9, с. 221−222].  

Одним з джерел вивчення новозеландського сленгу є словник за 

редакцією С. Дж. Бейкера «New Zealand Slang: A Dictionary of Colloquialisms». 

Згідно з даними автора, новозеландський варіант англійської мови налічує 

незначну кількість власних лексичних утворень, що були зареєстровані у 

новозеландському варіанті раніше, ніж в англійському: jimmygrant – іммігрант 

(1845); spuds – картопля (до 1844).  

Отже, головними відмінними рисами новозеландського варіанту 

англійської мови на лексичному рівні є, з одного боку, наявність 

новозеландізмів, з іншого, використання великої кількості бритицизмів, 

австралізмів, елементів загальноанглійської лексики, переконуючи нас в тому, 

що даний варіант дійсно можна назвати полінаціональним. 

1.5. Засоби масової інформації в Новій Зеландії. 

Вважається, що Нова Зеландія належить до тих країн, чий медіапростір є 

найменш цензурованим та найбільш вільним у світі. Незважаючи на відносно 

невелику кількість населення (4,6 млн чоловік), на території країни видається 

велика кількість газет і журналів різної періодичності, з них 28 щоденних (8 

ранкових та 20 вечірніх). Найвидатнішими з них є The New Zealand Herald 

(найпопулярніша щоденна газета), The Dominion Post та The Press. Щоденно 

вони надають свіжі новини у сфері політики, економіки, культури, спорту. Як і 

в Австралії, преса Нової Зеландії характеризується високим рівнем 

монополізації та відображає погляди правлячих кіл країни. На початку ХХ 
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століття кількість газет значно зменшилась через появу радіомовлення, 

телебачення та мережі Інтернет. 

Телебачення у Новій Зеландії було введено з 1960-го року. На даний час 

здійснює мовлення як державна телекомпанія Television New Zealand, так і 

громадська Maori Television. Вплив на телевізійну політику з боку держави 

зведено на мінімум або зовсім відсутній.  

Поява мережі Інтернет докорінно змінила засоби масової інформації. Дві 

треті мешканців Нової Зеландії вважають Інтернет важливим джерелом 

інформації та залежать від Інтернет-мереж. Популярнішими є онлайн версії 

газет та журналів, новими інформаційними ресурсами стали блоги. Blogosphere 

у Новій Зеландії є спільнотою близько 600 блогів, які коментують останні 

новини політики та суспільства. Тематика блогів охоплює майже всі сфери 

суспільного життя: політика, мода, спорт тощо. Отже, у Новій Зеландії Інтернет 

охоплює всі види медіа, включаючи радіо та телебачення, надаючи доступ до 

будь-якої інформації.  

Основною мовою, що використовується в новозеландських ЗМІ, є 

новозеландський варіант англійської мови, але декілька місцевих джерел 

забезпечують трансляцію новин мовою соціальних меншин – маорійською. 

Впровадження мови маорі як другої офіційної мови країни призвело до появи 

телебачення та радіостанцій мовою маорі. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

В НОВОЗЕЛАНДСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

У нашому дослідженні ми розглядаємо лексичні особливості 

новозеландського національного варіанту англійської мови на прикладі 

найвидатніших друкованих видань Нової Зеландії, до яких належать газети The 

Dominion Post, The New Zealand Herald, Nelson Mail, The Southland Times, 

Wanganui Chronicle, The Otago Daily Mail та інші. Для аналізу було обрано ЗМІ, 

а саме популярна преса, адже, як відомо, ЗМІ оперує «живою» мовою, яка 

циркулює у сучасному суспільстві та є зрозумілою всім верствам населення. 

1. The Dominion Post: Winery and iwi look to develop alternative to controversial 

Te Mata Peak walking track, January 8, 2018. 

«The 2.4-kilometre track, which has never been officially opened, was built by 

Craggy Range Vineyard Ltd, which owns the adjacent Craggy Range Winery. But 

when Ngāti Kahungunu iwi chairman Ngahiwi Tomoana saw the track, he described 

it as «an act of idiocy» and said he felt betrayed by the winery, which had received 

the iwi's blessing when it opened in 2003» [31]. 

Іменник iwi походить з мови маорі та позначає маорійське суспільство 

або людей маорі. 

2. The New Zealand Herald: Cowboy life in South a culture shock for Northland 

woman, January 8, 2018. 

«I have found the prolific use of waratahs fascinating — you can't use them up 

north as they rot in the ground» [33].  

Іменник waratah походить з мови австралійських аборигенів Dharuk, 

позначає різновид австралійського чагарника. 

3. Nelson Mail: T.O.A.D. Hall – the evolution of a café, November 15, 2017. 

«For centuries the space that is now T.O.A.D Hall has also had a public 

function as a meeting place for the community to get together. «I understand the 

current site was a meeting place when the wakas used to come in and goods were 

traded and now we have lots of people who use the café as a meeting place, from 

mums and kids to business people looking for some space out of the office» [29]. 
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Іменник waka походить з мови маорі та позначає традиційне маорійське 

каное, а у сучасній мові вживається для позначення будь-якого засобу 

пересування. 

4. Waikato Times: Gladness and grief: Saying goodbye to a loves one at Christmas, 

December 23, 2017. 

«I woke at daybreak a couple of Sundays ago, couldn't go back to sleep so I 

made tea and settled into the sitting room to talk to my husband Bill. 

At some point two little arms wrapped around me and it was our grand-

daughter, Penny, aged five. «Did you say good morning to Poppa Bill?» she asked. 

«Yes», I said, «I just did» [36].  

Іменник poppa є американським розмовним варіантом слова father, який 

походить ще з XIX століття.  

5. The Southland Times: Don’t mess with the Haast eagle, January 5, 2018. 

«So imagine you're a moa, just doing moa things in the bush. Ooh look, a fern. 

Ooh look, another fern. You're big and tall, as in more than 200kg and more than 3m, 

but you're not self-conscious about it because you're a bird» [35]. 

Іменник moa утворився у середині ХІХ століття в мові маорі та позначає 

великого вимерлого птаха, що раніше мешкав у Новій Зеландії.  

6. The New Zealand Herald: Pass the butter: Trade Me seller auctions off unique 

Donald Trump toastie, January 9, 2018. 

«Trump is toast: A photo of a Trump toastie is up for grabs on Trade Me. 

Tempting or possibly down right de-appetising - it's the piece of toast that will divide 

many. Dubbed the "Donald Trump is Toast'' auction, a Trade Me seller is hoping to 

sell off a piece of American presidential history all in the name of charity. The 

auction offers a framed photograph of a bit of toast showing the US President's 

likeness» [33]. 

 Іменник toastie є розмовним британським варіантом, що позначає сендвіч 

з тостів. 

 Вираз to be up for grabs належить розмовній лексиці американського 

варіанту англійської мови та означає «бути доступним», «бути в наявності». 

https://www.trademe.co.nz/antiques-collectables/other/auction-1514228773.htm?rsqid=d8e38bc42b334ff4bd165a28648d19de


18 

 

 

7. The New Zealand Herald: Kiwis explain why New Zealand sucks…, January 9, 

2018. 

«While many people around the world believe New Zealand is one of the best 

places to live, a number of Kiwis have attempted to debunk this theory. 

Residents have slammed our country, responding to a Reddit thread asking for 

advice on whether Aotearoa is as idyllic as it seems. 

Taroin was flooded with messages from Kiwis wasting no time in dishing out 

why they think New Zealand isn't all it seems. 

The good-natured jibes soon turned serious when Kiwis began to highlight our 

nation's real negative points, with one person writing that «Child abuse, 

homelessness and suicide of youth are way higher than they should be». 

New Zealand's «poor housing, a lack of arts, rampant anti-intellectualism, 

non-existent work ethic, bad wages and insanely expensive food» were also discussed 

among redditors. 

Sweet as, bro» [33]. 

Дієслово suck відноситься до грубої розмовної лексики американського 

варіанту англійської мови та позначає відчуття сильної відрази. 

Іменник Kiwis вжито для позначення мешканців Нової Зеландії,  

перекладається як «новозеландці». 

Дієслово slam відноситься до розмовної лексики американського варіанту 

англійської мови та перекладається «піддавати різкій критиці».  

Іменник Aotearoa є запозиченням з маорійської мови, що вживається для 

позначення Нової Зеландії, дослівно перекладається як «земля довгої білої 

хмари».  

Фразове дієслово dish out відноситься до розмовної лексики та позначає 

«роздавати направо та наліво». 

Іменник jibe (gibe) перекладається як «насмішка». 

Іменник redditors відноситься до розмовної лексики та вживається для 

позначення членства сайту Reddit.  
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Вираз «Sweet as, bro» відноситься до розмовної лексики новозеландського 

варіанту англійської мови та позначає «круто», «добре», «погодились».  

8. The New Zealand Herald: Sharks, shrubs and skinks: 10 species to see this 

summer, December 27, 2017. 

«From fast-swimming sharks and ancient critters to sun-loving lizards and 

blooming pohutukawa, New Zealand is a nature lover's paradise. We look at 10 

species - some adored, some abhorred - that Kiwis might encounter in the wild this 

summer. 

New Zealand's Christmas tree is famous for its flowers that blaze red at this 

time of year. Pohutukawa and rata belong to Metrosideros, a genus is represented by 

two pohutukawa - one here and another in the Kermadecs - along with six species of 

rata vine, a related shrub, and three tree rata. 

On the mainland, you'll find pohutukawa mostly in the upper half of the North 

Island - north of New Plymouth and Gisborne - although it grows from one end of the 

country to the other. 

It's easily distinguished from rata by the hairs on the underside of the leaves. 

Pohutukawa and rata hold a prominent place in Maori mythology. 

Pukeko are the street survivors of New Zealand's wild. 

…the «puke» is essentially aр bird of swampy ground, lagoons, reeds, rushes 

and swamps. They're abundant and widespread and no threat to their long term 

existence is apparent, meaning they can be shot for sport during the shooting season. 

If you're out and about in the wild this summer, keep your eyes peeled for 

kawakawa. The small tree might be best distinguished by its deep green leaves - 

drawn out at the tip but heart-shaped at the base - or what they taste like when you 

eat them. 

Indeed, the name kakawawa - kawa, or bitter - refers to the taste these leave in 

your mouth. «A hot and spicy taste, rather pleasant than otherwise», wrote one early 

European visitor to New Zealand. 
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Able to swim as fast as our open road speed limit, the shortfin mako is the 

world's fastest shark species. That's twice as fast as a great white shark can travel - 

and five times the top speed of the average shark» [33]. 

Іменник critter належить до розмовної лексики американського варіанту 

англійської мови та означає «creature» (створіння). 

Іменник pohutukawa походить з маорійської мови (утворився приблизно в 

середині XIX століття) та позначає вічнозелене новозеландське дерево, яке 

квітне у грудні та січні.  

Прикметник abhorred належить до розмовної лексики та може 

відноситися до предмету або істоти, які викликаються відразу. 

Іменник Kiwis вжито для позначення мешканців Нової Зеландії. 

Іменник rata походить з маорійської мови (виник у ХVIII столітті) та 

позначає велике новозеландське дерево миртової родини з темно-червоними 

квітками та міцною червоною деревиною.  

Іменник pukeko походить з маорійської мови (виник приблизно у середині 

XIX століття) та позначає птаха, що має назву «султанка». 

Іменник puke у наведеному контексті є скороченням та позначає птаха 

pukeko.  

Ідіома keep your eyes peeled у даному контексті означає «пильно 

дивитися». 

Іменник kawakawa походить з маорійської мови, позначає маленьке 

дерево, що є характерним для території Нової Зеландії.  

Прикметник kawa походить з маорійської мови та має значення «гіркий». 

Іменник shortfin mako означає різновид акули, де слово mako походить з 

маорійської мови та перекладається як «акула».  

9. Greymouth Star: Christmas shutdown draws flak, January 9, 2018.  

«The Christmas Day shutdown on the West Coast has been slammed after 

tourists found eateries with the closed sign out in what is shaping up as a bumper 

visitor season. Both the mayors of Westland and Grey are fuming and say the region 
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which has successfully attracted burgeoning visitor numbers needs to up its game» 

[28]. 

Іменник flak належить до розмовної лексики, що походить з німецької 

мови, означає сильний критицизм.  

Іменник eatery відноситься до розмовної лексики, перекладається як 

«їдальня», «закусочна». 

Прикметник bumper належить до розмовної лексики та вживається для 

позначення чогось неймовірно великого.  

Прикметник burgeoning належить до книжкової лексики та описує 

предмет як такий, що розростається, розпускається. 

Ідіома to up someone’s game означає «виходити на новий рівень», 

«отримувати нові можливості». 

10. The New Zealand Herald: Botulism poisoning spark warnings over homekill 

sold on social media, December 12, 2017.  

«In the Waikato case three members of one whanau were left paralysed and 

unconscious after eating suspect meat». 

«Both homekill and hunted meats can also be served on a marae for traditional 

activities within the iwi or hapu but commercial operations on a marae must use 

commercially processed meat» [33]. 

Іменник whanau походить з марійської мови та вживається для позначення 

великої сім’ї або спільноти близьких сімей, які живить поруч на одній 

місцевості. 

Прикметник homekill належить до істинно новозеландського варіанту 

англійської мови та позначає домашній скот, що було забито для власного 

споживання або споживання іншими.  

Іменник marae походить з полінезійської мови та означає внутрішній 

дворик молитовного дому людей маорі, який зазвичай виконує роль 

церемоніального форуму.  

Іменник iwi походить з мови маорі та позначає маорійське суспільство 

або людей маорі. 
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Іменник hapu походить з маорійської мови та позначає розподіл племен 

маорі, основну політичну одиницю в суспільстві маорі.  

11. Wanganui Chronicle: World famous in Whanganui: Sir Jerry Mateparae, 

January 9, 2018. 

«There is no doubt the rise and rise of Lieutenant General Sir Jerry Mateparae 

has a fairy tale flavour to it. 

Born on November 14, 1954, to the Andrews family, Sir Jerry was given to his 

mother's brother, a Mateparae, to be raised in the Māori customary adoption known 

as whāngai» [37]. 

Вираз the rise and rise of утворився в англійській мові приблизно у 1960-х 

роках, є синонімом до загальновідомого виразу the rise and fall of, але є більш 

сатиричним, позначаючи, що щось продовжує зростати, покращуватися та 

ніколи не занепадає, не погіршується, але, насправді, у житті так не буває.  

Іменник whangai походить з мови маорі та позначає звичайну для 

мешканців Нової Зеландії практику, коли дитина виховується не батьками, а 

кимось іншим, зазвичай родичем.  

12. Wanganui Chronicle: Local focus: Wheels instead of seals, January 4, 2018. 

«Ten years after the demise of Marineland, with its performing dolphins and 

seals consigned to history, Napier City's Marine Parade is again the place to be 

thanks to a smorgasbord of new family attractions. 

«We started with the walkways – Napier Rotary Pathways segued into the 

walkway – and we kept upgrading and upgrading», she said. 

Marine Parade is home to the National Aquarium of New Zealand, due for a 

$45 million development next year. It is expected to be a drawcard for both domestic 

and international tourists. 

Mr Dalton said further Marine Parade recreational developments were 

planned «but we will also make sure we leave plenty of green space because we do 

not want to blot out the sea and we want to retain the view to Cape Kidnappers» [37]. 

 Іменник smorgasbord походить зі шведської мови та має значення «маса», 

«безліч».  
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 Дієслово segue походить з італійської та означає «плавно переходити від 

одного до іншого». 

 Іменник drawcard належить до розмовної лексики, означає якість або 

особливість, що викликає інтерес або прихильність. 

 Фразове дієслово to blot out у наведеному контексті означає «руйнувати». 

13. The Otago Daily Times: No better place to bring up children, January 11, 2018. 

«Despite being only a short drive from the city centre, Careys Bay is almost a 

different world, where on one side of the road you have the cool waters of the Otago 

Harbour and on the other bush-clad hills. 

''It's the only place in Dunedin where our children could have gone for a swim 

and fish or paddleboard in front of the house and then on the other side go hunting 

for possums in bush.'' There was still a sense of community in the town, though it was 

not as tight-knit as it once was, he said» [34]. 

 Прикметник bush-clad означає «вкритий чагарниками», в якому «clad» є 

архаїчною формою, яка існувала ще у XVI столітті, означала «покривати», 

«запаковувати».  

 Іменник paddleboard означає вид спорту, який передбачає греблю на 

дошці для серфінгу.  

Прикметник tight-knit належить до лексики американського варіанту 

англійської мови та означає «ретельно розроблений», «добре продуманий».  

14. Waikato Times: Arsonist torches ute on camera outside Hamilton business, 

January 10, 2018. 

«An arsonist who torched a ute outside a Hamilton business has been caught 

on CCTV. 

Police released the video in an effort to track down the perpetrator but the 

offender may have also been burned when the accelerant burst into flames» [36].  

Іменник ute своїм походженням сягає 1940-х років, в австралійському та 

новозеландському варіантах англійської мови він означає дешевий 

транспортний засіб та тип легкового автомобіля «пікап».  

Фразове дієслово to track down означає «вистежувати». 
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ВИСНОВКИ 

У результаті дослідження можна зробити висновок, що взаємодія мов є 

характерною рисою будь-якою лінгвістичної ситуації. Прояви такої взаємодії є 

досить різноманітним, а наслідки можуть бути достатньо відчутними. 

Проникнення в мову іншомовних елементів, що має назву «запозичення», являє 

собою важливий процес взаємодії різних мов. Дослідивши новозеландський 

варіант англійської мови, варто зазначити, що він, будучи від самого початку 

британським варіантом,  збагачується завдяки, головним чином, запозиченням з 

мови корінного населення маорі та американізмів.  

У теоретичній частині дослідження нами було виявлено, що крім 

характерних  для новозеландського варіанту англійської мови фонетичних 

особливостей, він володіє відмінностями від британського та американського 

варіантів в лексико-семантичній області, що призводить до розбіжності як 

форм слів, так їх значень. Маорійські запозичення займають значне місце серед 

запозичень з інших мов, відрізняючись своєю здатність називати реалії, що 

характерні тільки для Нової Зеландії. Вони поділяються на групи за тематикою: 

флора та фауна, сільське господарство, населення, побут та звичаї.  

Дослідження показало, що лексика мови маорі продовжує поповнювати 

словниковий склад сучасного новозеландського варіанту англійської мови, 

вживається у сучасному мовленні та засобах масової інформації. У ході аналізу 

газетних статей було виявлено, що запозичення з маорійської мови є 

одиницями як активного (слова, що позначають загальновідомі предмети та 

явища, топоніми), так і пасивного лексикону (терміни на позначення флори). 

Під час  проведення аналізу ми визначили декілька ключових понять, 

запозичених з мови маорі, які є загальновідомими у новозеландському 

суспільстві та поза його межами: waka − традиційне маорійське каное, а у 
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сучасній мові вживається для позначення будь-якого засобу пересування; iwi – 

маорійське суспільство; Kiwi – мешканець Нової Зеландії; Aotearoa вживається 

для позначення Нової Зеландії. Наведені лексичні одиниці вважаються 

інтернаціоналізмами, адже їх можна легко впізнати завдяки специфічному 

звучанню, що передає новозеландський колорит. Прикладом пристосування 

запозичень з маорійської мови до граматики англійської мови є вживання 

маорійських іменників з артиклями a/the та утворення форми множини за 

допомогою закінчення –s: the Kiwi, Kiwis. 

Аналіз показав, що запозичення з мови маорі представлені головним 

чином іменниками, рідше – прикметниками та дієсловами. У тексті маорійські 

запозичення функціонують поряд із загальноанглійськими лексемами, часто 

маючи синонім англійською мовою, але своєю особливою формою створюють 

характерний для Нової Зеландії культурологічний фон. Крім того, тексти 

новозеландської преси містять значну кількість запозичень з американського 

варіанту, британського, а також власне лексеми, характерні для 

новозеландської англійської.  

Проведений нами аналіз показав, що найбільш вживаними є запозичення 

з мови маорі, рідше використовуються американізми та лексичні одиниці, 

характерні для новозеландського та австралійського варіанту англійської мови, 

ще рідше – бритицизми. У відсотковому відношенні результати нашого 

дослідження мають наступний вигляд: запозичення з мови маорі – 58%, 

американізми – 23%, новозеландізми – 15%, бритицизми – 4%. Крім того, мова 

новозеландської преси багата на ідіоми, фразові дієслова та розмовну лексику.  

Виданням, яке містить найбільше прикладів вживання іншомовних 

запозичень у новозеландському варіанті англійської мови, згідно нашим 

спостереженням, є щоденна газета The New Zealand Herald, яка, в свою чергу, й 

пропонує найбільшу кількість запозичень з мови населення маорі. 

Дослідження дозволяє зробити висновок, що запозичення з мови маорі у 

сучасному новозеландському варіанті англійської мови мають системний 

характер, тобто вони використовуються в мові не як окремі елементи, а як 



26 

 

рівноправні лексичні одиниці, відмінність яких полягає тільки в їх походженні. 

Як бачимо, освоєння іншомовних слів займає одне з провідних місць у 

збагаченні лексичного складу новозеландського варіанту англійської мови, 

відображаючи міжкультурні контакти. 

Проведене дослідження засвідчує той факт, що новозеландський варіант 

англійської мови функціонує як самостійна, національна літературна норма, 

якої дотримуються мешканці Нової Зеландії. Безсумнівно, для людей, які не є 

ознайомленими з фонетичними, лексичними та граматичними особливостями 

даного варіанту англійської мови, він може здатися дещо непростим для 

швидкого розуміння.  

Отже, хоча з економічної та політичної точки зору Нова Зеландія вже 

давно є самостійною державою, відчувається її мовна залежність: англійська 

мова даної держави відчуває впливи британського, австралійського та 

американського варіантів англійської мови, а також мови маорі. Однією з 

головних причин є вплив засобів масової інформації. Неможна заперечувати 

той факт, що у майбутньому англійська мова Нової Зеландії повністю 

відмовиться від британських стандартів, віддавши перевагу американським.  

Серед перспективних напрямів дослідження проблеми новозеландського 

варіанту англійської мови можна виділити складання словників, які мали б на 

меті систематизувати лексику, запозичену з різних мов. 
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