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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність роботи «Соціолінгвістичні аспекти мовної репрезентації 

концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» у світоглядній картині новозеландців» 

обумовлена важливістю вивчення національно-культурної своєрідності 

мовного втілення поняття «приналежності» як складової стратегії збереження 

національної ідентичності  в умовах глобалізаційних тенденцій, які панують у 

світі.  

Метою дослідження є вивчення соціолінгвістичних факторів, які 

впливають на формування мовної картини світу нації на прикладі 

синонімічного ряду концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ», вживаному на сторінках 

місцевих ЗМІ.  

Об’єктом дослідження виступають мовні репрезентанти концепту 

«НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» та матеріали новозеландських ЗМІ. Предмет – 

соціолінгвістичні  аспекти мовного втілення концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ».  

Досягнення даної мети передбачає вирішення наступних завдань: 

вивчити ключові соціолінгвістичні витоки сучасної мовної ситуації Нової 

Зеландії; дослідити сучасні теоретичні праці вітчизняних та зарубіжних вчених, 

присвячені дослідженню поняття концепту та лексичної синонімії у контексті 

формування мовної картини світу етносу; проаналізувати соціолінгвістичні 

особливості функціонування мовних одиниць національної приналежності у 

текстах сучасних новозеландських ЗМІ.  

Методи наукового дослідження: аналітичний метод, на основі якого 

здійснювалося вивчення й систематизації теорії, викладеної у вітчизняних та 

зарубіжних літературних джерелах, системний аналіз наукової літератури за 

темою дослідження; теоретичний синтез як узагальнення отриманих 

теоретичних відомостей; контекстний аналіз мовного матеріалу (текстів ЗМІ) з 

використанням описового методу; метод теоретичного узагальнення для 

формулювання висновків. 

Робота містить 23 використаних джерела, загальний обсяг – 38 стор. 
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ВСТУП 

 

Нова Зеландія, як і будь-яка країна, значну частину населення якої 

складають нащадки емігрантів, протягом всієї своєї історії зазнає певних 

складнощів у визначення своєї національної ідентичності. Проте, на відміну від 

багатьох інших країн, де корінне населення та його унікальна культура  

фактично зникло та змішалося з культурою приїжджих (наприклад, США, 

Канада), Нова Зеландія вирізняється наявністю чітко відокремленої частини 

населення, яку можна віднести до корінного народу цієї землі – маорі. Відтак, 

реалії існування сучасного новозеландського суспільства вимагають постійного 

діалогу через зіткнення двох світоглядів та культур – англомовної більшості 

(яка, в свою чергу, складається з нащадків багатьох європейських країн із 

власним «культурним багажем»), та маорійської меншості.   

Культура маорі, яка протягом довгого часу розвивалася у відриві від 

європейської та практично не зазнавала впливу ззовні, сформувала стійкий 

культ «землі» та, як наслідок, приналежності до неї, власний специфічний 

погляд на світобудову. Сьогодні означені особливості маорійського 

світосприйняття здійснюють суттєвий вплив на свідомість всіх новозеландців, в 

тому числі потомків європейських колонізаторів. В умовах стійкого державного 

курсу Нової Зеландії на згуртування нації та формування, а також 

підтримування унікального іміджу новозеландців на міжнародній арені та 

остаточного з’ясування головних відмінних ознак «новозеландськості», 

вважаємо за доцільне більш детально розглянути один з основних світоглядних 

концептів, покладених в основу національного світосприйняття, а саме 

концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ», та особливості його мовної репрезентації у 

ЗМІ.   

Розмовна мова країни виступає як безпосереднім свідоцтвом та 

хранителем сталих ознак культурної ідентичності народу, так і головним 

індикатором всіх змін та перетворень, які відбуваються з народною свідомістю. 

Отже саме вивчення найбільш вживаних у сучасній Новій Зеландії лексичних 
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одиниць, які використовуються для найменування її мешканців, на нашу думку, 

дозволить виокремити найсуттєвіші реалії, що сьогодні формують образ та 

національну ідентичність народу Країни Довгої Білої Хмари.  

Мова ЗМІ характеризується яскравим відображенням сучасного стану та 

тенденцій розвитку мови та суспільства в цілому, тому вивчення актуальних 

особливостей місцевого публіцистичного дискурсу дозволяє краще зрозуміти 

специфіку функціонування мови в країні, що особливо важливо у контексті 

білінгвальності новозеландців та курсу на збереження маорійської культурної 

спадщини, невід’ємним складовим елементом якої є мова. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

МОВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» У ТЕКСТАХ 

НОВОЗЕЛАНДСЬКИХ ЗМІ 

 

1.1. Соціолінгвістичні витоки сучасної мовної ситуації Нової Зеландії 

 

Мовна ситуація в Новій Зеландії характеризується наявністю певного 

типу білінгвізму (часткового): двомовними є понад 90% маорі, але число 

білінгвів серед новозеландців європейського походження зовсім незначне. В 

ході історичного розвитку новозеландської держави англійська мова зайняла 

безумовно домінуючу позицію в країні. Означений стан речей обумовлюється в 

основному її соціально-комунікативною функцією, адже  англійська мова є не 

тільки державною мовою, але й виступає як основний засіб міжетнічної, 

групової комунікації, а також була та продовжує залишатись необхідним та 

ключовим елементом інтеграції новозеландського суспільства до світової 

спільноти.  

Дослідження мовного втілення концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» як 

ключового чинника формування національної ідентичності мешканців Нової 

Зеландії передбачає розуміння та врахування соціокультурних, історичних, 

політичних факторів розвитку цієї країни, адже взаємозв’язки між ними 

формують унікальне середовище, яке виступає підґрунтям для появи 

специфічних особливостей функціонування мовних одиниць, притаманних 

переважно або виключно даному діалекту та особливому національному типу 

світосприйняття. На становлення та затвердження новозеландського 

національного варіанту мови та формування специфічної картини світу 

мешканців цієї країни суттєво вплинула низка екстралінгвістичних факторів, 

серед яких можна виокремити історичний, культурно-історичний, 

територіальний, соціально-економічний і соціально-політичний [1, с.7]. 

Перш за все слід зазначити, що витоки появи та становлення унікальної 

лінгвокультурної ситуації Нової Зеландії тісно пов’язані з імміграційною 



7 
 

історією цієї країни. Історичний фактор можна вважати однією з головних 

причин специфіки мовних одиниць у новозеландському національному варіанті 

англійської мови. 

Нова Зеландія, група островів у південній частині Тихого океану, вперше 

була відкрита у Х столітті полінезійськими дослідниками, які протягом 

декількох століть жили там у відносній ізоляції, а їх мова поступово 

розвивалася у мову маорі. Першими європейцями, які досягли цієї землі, були 

голландці під командуванням Абеля Тасмана, і саме голландським картографам 

Нова Зеландія зобов’язана своєю сучасною назвою [10, с.87]. У грудні 1642 

року вони відкрили новий острів, назвавши його Stateen Landt (пізніше – Nieuw 

Zeeland, що перекладається з голландської мови як new sea-land) [1, с.7].  

Перший контакт корінних новозеландців з англійською мовою відбувся у 

1769 році з прибуттям на цю землю капітана Джеймса Кука, який мав на меті 

зробити її власністю британської корони. Європейські поселенці першої хвилі 

прибували до Нової Зеландії упродовж 1790-х років, і наступні п'ятдесят років 

їх поселення існували у якості ізольованих анклавів, що по суті являли собою 

досить непокірні та майже некеровані форпости австралійської колонії Нового 

Південного Уельсу, зі столицею у Сіднеї. В той час у країну в'їхав потік 

британців, переважно з Австралії – торговці, місіонери, моряки, китобої та 

засуджені-втікачі. Ці люди – населення майже виключно чоловічої статі – 

переводили  підприємства з попередньої бази в Сіднеї. Найбільшим 

європейським поселенням Нової Зеландії в той час був Корорарека (пізніше 

отримав назву Рассел) у бухті на півночі острову, де утворилося декілька 

невеликих прибережних поселень, на півдні ж розташувалися переважно 

моряки та китобої, проте склад та кількість населення в цій частині острова 

були на той час нестійкими та неоднорідними. Поряд з цим європейське 

населення було розкидане вздовж узбережжя, при чому тогочасні переселенці 

найчастіше взаємовигідно співіснували  з місцевими маорі, забезпечуючи їх 

рушницями в обмін на їжу та житло [9, с.38].  До 1839 року вважалося, що в 

Новій Зеландії проживає близько 2000 осіб не маорійського походження, хоча 
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кількість тих, хто тимчасово жив там, була набагато більшою. На той час 

британський уряд не мав правових повноважень боротися зі свавіллям 

британських підданих у Новій Зеландії та не виказував серйозних намірів 

набути нове колоніальне володіння. Однак активність розбійників та інших 

злочинців з Австралії ставала такою кричущою, що змусила багатьох 

переселенців, включаючи торговців та місіонерів, закликали британську владу 

втрутитися та взяти ситуацію під контроль. Врешті-решт, капітан Вільям 

Хобсон був відправлений для ведення переговорів з маорі, які завершилися 6 

лютого 1840 р. підписанням Договора Вайтанги між представниками 

британського уряду та п'ятдесятьма керівниками маорі, що дало Новій Зеландії 

початкову британську колоніальну адміністрацію. [9, с.39].  

Встановлене британське колоніальне панування відкрило шлях для більш 

організованою міграції безпосередньо з Великобританії, яка різко зросла 

протягом наступних років. У 1838-1839 роках, як вже зазначалося, згідно 

офіційної інформації в Новій Зеландії було близько 2000 європейців, але до 

1842 року їх стало 10 тисяч, а до середини ХІХ століття у Новій Зеландії вже 

було більше англомовних мешканців, ніж маорі [10, с.87]. 

 Ключову роль у колонізації Нової Зеландії відігравала так звана 

Новозеландська компанія, яка була створена для здійснення принципів 

систематичної колонізації, розробленої Едвардом Гіббоном Вейкфілдом, та 

передбачала створення нової моделі англійського суспільства у Південній 

півкулі. За моделлю Вейкфілда, колонія повинна була залучати капіталістів, які 

матимуть готовий резерв мігрантів-робітників. Наймані робітники спочатку не 

могли дозволити собі бути власниками нерухомості, але передбачалося, що 

згодом вони матимуть змогу придбати землю за рахунок своїх заощаджень. 

Основний потік таких переселенців прибував до Нової Зеландії у  період з 1840 

по 1860 роки.  Подальша хвиля розселення супроводжувала золоту лихоманку в 

Отаго та на Західному узбережжі Південного острова в 1860-х роках, причому 

приплив населення відбувався переважно з Австралії. Остання хвиля планової 

імміграції відбувалася з 1870-х років і пізніше, переважно за рахунок 
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подальшого переселення з південного заходу Англії. З 1890-х років зростання 

населення за рахунок європейців, що народилися у Новій Зеландії, перевищило 

рівень подальшої імміграції [10, с.88].  

У тісному зв'язку з історичним знаходиться також культурно-історичний 

фактор. У роки колонізації особливості лексикону новозеландців, який виник 

на основі діалектів Великобританії і мови маорі, сприймалися як помилки і 

вульгаризми. Проте отримання статусу домініону в 1907 р, ефективна державна 

мовна політика, спрямована на розвиток і зміцнення власних національно-

культурних особливостей, висока чисельність англомовного населення, 

народженого в Новій Зеландії, розвиток власних ЗМІ сприяли формуванню і 

закріпленню національної літературної норми і зростання її престижу. У 1890 

році була створена Асоціація корінних жителів Нової Зеландії. З їхньої 

ініціативи в світ вийшли журнали «Зеландія» (1889) і «Нова Зеландія з 

ілюстраціями» (1899), кілька поем і романів, в яких ідеологи робили акцент на 

національних цінностях і ідеалах, етнічному націоналізмі Нової Зеландії. 

Сутність територіального фактора полягає в тому, що стрімкий приплив 

поселенців з Британської Імперії, пов'язаний з діяльністю Новозеландській 

компанії і інтенсифікація добування золота в м. Отаго в 1861 р, значно 

підвищили питому вагу немаорійського, здебільшого англомовного населення в 

Новій Зеландії. Згідно з даними статистики 1871 року, з усіх жителів Нової 

Зеландії  51% становили англійці, 22% – ірландці, 27,3% – шотландці та 6,5% – 

австралійці. Загальне число європейців склало 256 тис. 393 людини. Слід також 

зауважити, що новоприбулі опинилися на чужій землі, відірваній від 

цивілізованого світу, далеко від дому, та були змушені співіснувати та 

взаємодіяти з корінним населенням, що природним чином призводило до 

формування абсолютно нового народу, та зумовило необхідність 

віднаходження ознак національної ідентичності в умовах нового соціуму.  

Сутність соціально-економічного чинника полягає в тому, що в 1861 р. 

«золота лихоманка» в містах Отаго та Вестленд мала значний вплив на темпи 

зростання населення, економічний розвиток і продовольчий потенціал Нової 
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Зеландії. Даний період відзначений розширенням торгівельно-економічних 

зв'язків з Англією, Австралією, Францією і США. Імміграція здійснювала 

значний вплив на економіку країни і створювала передумови для формування 

трудових резервів, іммігранти привносили в англійську мову Нової Зеландії 

свої мовні особливості, а також своєю появою сприяли створенню ще більшого 

мовного та культурного різноманіття в країні [1, с.9].  

В соціальному плані важливим аспектом становлення новозеландської 

національної свідомості був також характерний для новозеландського 

суспільства так званий соціально-економічний егалітаризм, або загальна 

рівність. Класова система Великобританії практично ніяк не позначилася на 

суспільній структурі Нової Зеландії, де не існувало вищого суспільства та 

яскраво виражених класових відмінностей. Колоніальна форма життя призвела 

до змішування всіх соціальних елементів, внаслідок чого кордони між ними 

стали розмитими, що, в свою чергу, не могло не позначитися на особливостях 

мовної реалізації поняття «приналежності» у свідомості жителів країни [8, 

с.177]. 

Не менш важливим є також вплив соціально-політичного чинника, адже у 

1843 р. починається період воєнних зіткнень маорі з колонізаторами. Британці 

на чолі з губернатором Джорджем Греєм вели цілеспрямовану політику 

асиміляції маорі. Основними її принципами були нав'язування національним 

меншинам норм та цінностей панівної культури. Особлива роль в процесі 

асиміляції відводилася шкільній освіті, в якій значна увага приділялася 

навчанню маорі англійській мові [1, с.9]. Політика новозеландської влади в цей 

період була спрямована на обмеження вивчення мови і культури маорі, з метою 

прискорити процес їх асиміляції у «суспільстві білих», тобто «справжніми 

новозеландцями» у суспільній свідомості почали виступати саме білі 

колонізатори. Така політика призвела до того, що к 1970-м рокам єдиною 

сферою функціонування маорійської мови в національному масштабі 

залишилася marae, у найбільш вузькому значенні цього терміну «площа перед 

будинком зборів, де проводяться церемонії та ритуали лише під час офіційних 
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прийомів та виступів», але навіть там молоді оратори намагалися розмовляти 

англійською. Протягом ХХ століття спостерігалася постійна тенденція до 

заміщення мови маорі англійською мовою, що призвело до скорочення 

маорімовних спільнот зі ста до однієї-двох, яке, в свою чергу, природним 

чином призвело до катастрофічного відриву маорі від національних культурних 

традицій. Починаючи з 60-х років ХХ століття на державному та місцевих 

рівнях відбуваються спроби відродження мови та культури корінного 

населення Нової Зеландії. Під тиском маорійців уряду Нової Зеландії довелося 

переглянути свої позиції. Міністерство освіти прийняло закон, згідно якому 

мова маорі знову була введена у якості навчальної дисципліни в багатьох 

школах; впроваджується програма раннього мовного занурення для дітей 

дошкільного віку – kohanga reo (мовні гнізда), створюються курси інтенсивного 

навчання маорійської мови при низці університетів [3, с.236]. Згідно з 

законодавчим актом «Maori Language Act», в 1987 мова маорі була 

проголошена державною мовою Нової Зеландії поряд з англійською. 

 

1.2. Концепт як основа мовної картини світу етносу 

 

Вивчення концептуалізації основних складових мовних картин світу на 

прикладі різних мов приваблює в даний час увагу багатьох дослідників. 

Концепт як основний осередок культури в ментальному просторі мовної 

особистості розглядається як інформація, структурована особливим чином, 

систематизована у вигляді фрейму (структури, яка репрезентує певні мовні 

ситуації у свідомості людини), організація якого в когнітивному просторі 

мовної особистості до кінця не досліджена. Через вивчення окремих концептів 

можна встановити зв'язок мови, свідомості і культури, особливості ментального 

світу людини, відображені в його національній мові [12]. 

Слід зазначити, що однією із ключових розбіжностей у трактуванні 

терміну «концепт» виявляється питання про те, чи можна цілковито 

ототожнювати його із терміном «поняття».  
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Садовнікова Г.В. у своїй статті «Співвідношення категорій концепт, 

поняття і значення у когнітивному термінознавстві» зазначає існування двох 

головних підходів: диференційованого та інтегрованого. Відповідно до її 

спостережень, представники диференційованого підходу (П. Абеляр, М. Ф. 

Алефіренко, Е. К. Войшвило, В. І. Карасик, Л. Л. Кутіна, В. А. Маслова, С. Н. 

Плотнікова, Г. Г. Слишкін, Л. О. Чернєйко) стверджують, що концепт і поняття 

співвідносяться як ціле та його частина. Дослідивши позиції вищезазначених 

учених, Садовнікова визначає ті положення, які є базовими для концепту в 

когнітивному термінознавстві і відокремлюють його від поняття: 

1. Концепт – глобальна одиниця розумової діяльності, яка належить до 

світу свідомості і служить засобом збереження інформації та її обміну. Поняття 

ж належить до світу мови; 

2. На відміну від поняття, концепт не має чітких меж, він динамічний і 

перебуває в постійному русі; 

3. Якщо поняття вербалізується повністю і виражено в дефініції терміна, 

то концепт вербалізується лише частково, бо лексичні засоби здатні передати 

частину концептуальних властивостей. 

Опозиційних думок додержуються прихильники інтегрованого підходу, 

(А. П. Бабушкін, А. О. Худяков, Н. Ю. Швєдова), які не диференціюють 

«концепт» і «поняття», а швидше, навпаки, ототожнюють їх і стверджують, що: 

1) концепт – це поняття, виражене в мовній формі у терміні. Термін = поняття = 

концепт; 2) поняття і термін – це взаємозамінні синоніми, які використовуються 

вченими для позначення того ж самого феномена. До того ж, на їхню думку, 

«поняття» є застарілим у термінознавстві і витісняється з наукової лексики [6, 

с. 157]. Ю.С. Степанов визначає концепт у більш узагальнений спосіб, як 

згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить в 

ментальний світ людини [7, с.43].  

Лінгвісти З.Д. Попова і Й.А. Стернин виокремлюють наступні три базові 

структурні компоненти концепту – образ, інформаційний зміст та 

інтерпретаційне поле. Дослідники пояснюють наявність образу 



13 
 

нейролінгвістичним характером універсального предметного коду, коли 

чуттєвий образ кодує концепт. При цьому чуттєвий образ може бути 

перцептивним, що формується під впливом органів почуттів, і когнітивним, що 

формується завдяки метафоризації предмета або явища. Інформаційний зміст 

концепту включає певні когнітивні ознаки, що визначають основні риси 

концептуалізованого предмета або явища. Інтерпретаційне поле формується під 

впливом когнітивних ознак, які в тому чи іншому аспекті інтерпретують 

основний інформаційний зміст концепту, випливають з нього, представляючи 

собою деяке вивідне знання, або оцінюють його [11]. 

Узагальнивши вищезазначені думки, можна зробити висновок, що 

основною відмінною характеристикою концептів є їхня здатність утворювати у 

свідомості людей додаткові образи, розростатися (або, навпаки, звужуватися) та 

збагачуватися за рахунок унікального культурного досвіду народу, також 

специфічною рисою концепту є його динамічність та мінливість.  

 

1.3. Лексична синонімія як відображення актуальних змістових 

відтінків концепту в мовних реаліях лінгвокультури 

 

Одиниці мовлення не існують ізольовано,  а поєднуються відношеннями 

спорідненості та протиставлення,  лексико-семантичними зв’язками,  зокрема 

синонімічними,  що утворюють цілісний комплекс [13]. 

Слово «синонім» є грецьким за походженням й дослівно означає 

«однойменний», отже синонімами можна назвати ті слова, що мають спільність 

значення, але відрізняються відтінками значень чи стилістичними 

забарвленнями, наприклад: лихо, горе, біда, нещастя; нудьга, сум, жаль, туга. 

Можна зробити висновок, що синоніми мають дві суттєві властивості. З одного 

боку, вони подібні, близькі, а з другого – значеннєві відтінки й стилістичне 

забарвлення їх не збігаються, не роблять їх однаковими. Синонімією  

називається повний або частковий збіг значення двох чи кількох  слів або 

словосполучень, явище подібності змісту при відмінностях у  формі. Декілька 
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синонімів, що мають одне спільне значення, називаються  синонімічним рядом. 

Ряд має одне стрижневе, опорне слово, що виражає  найзагальніше  значення  й  

не  має  стилістичних  відтінків [14]. 

Однією з методик, які найактивніше застосовуються у вивченні 

концептів, є аналіз лексичних парадигм різного об’єму і типу, які вербалізують 

концепт. На рівні мовної парадигматики концепт вербалізується сукупністю 

лексико-семантичних парадигм, які включають гіперо-гіпонімічні, синонімічні 

та антонімічні зв’язки. Аналіз синонімічного ряду дозволяє акцентувати 

диференціальні ознаки концепту, які виявляються у співставленні ключової 

лексичної репрезентації з близькими за значенням словами [2, с. 19].  

Свідомість носіїв певної етнічної культури через свою недоступність 

прямому вивченню може вивчатися тільки через різні форми свого 

озовнішнення. Мовна свідомість, тобто опосередкована мовою картина світу 

культури, яка являє собою сукупність перцептивних, концептуальних і 

процедурних знань носія культури про об’єкти реального світу, виступає 

однією з таких форм. Образ свідомості, асоційований зі словом, – це одна з 

багатьох спроб описати знання, що використовуються комунікантами при 

виробленні і сприйнятті мовних повідомлень. А ім’я (слово) – це та культурна 

рамка, яка накладається на індивідуальний досвід кожної людини, що пройшла 

соціалізацію в певній культурі. «Назвати» – значить приписати слову певне 

значення, а приписати певне значення – означає зрозуміти і зрозуміле 

(найчастіше повсякденне поняття) включити у свою свідомість [4, с. 82].  

Отже, саме спосіб мовної реалізації значущого для мешканця будь-якої 

країни концепту «МІСЦЕВИЙ» (в досліджуваному випадку – 

«НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ») виявляється найбільш дієвим засобом пізнання мовних 

реалій лінгвокультури та ставлення народу до своєї національної ідентичності. 
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РОЗДІЛ 2. МОВНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ КОНЦЕПТУ «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» 

В СУЧАСНИХ НОВОЗЕЛАНДСЬКИХ ЗМІ 

 

Найбільш чутливою до зміни мовних тенденцій традиційно виступає мова 

засобів масової інформації, адже саме вона найшвидше реагує на загальний 

суспільний настрій, що панує у країні; крім того, ЗМІ широко використовують 

сталу лексику, характерну для місцевого діалекту в цілому, тому ми вважаємо 

доцільним проаналізувати лексичні особливості втілення концепту 

«НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» у новозеландському національному варіанті мови за 

допомогою текстів популярних новозеландських видань. В рамках дослідження 

нами були проаналізовані заголовки та тексти 5-ти найбільш популярних 

друкованих видань Нової Зеландії, а саме газет The New Zealand Herald, The 

Dominion Post, The Nelson Mail, Waikato Times, The Otago Daily Times.  

В нашому дослідження ми виходимо з визначення «концепту», 

запропонованого представниками диференційованого підходу, в якому 

«концепт» не ототожнюється з «поняттям», натомість виступає уособленням 

образного сприйняття свідомістю людини певної мовної реалії та здатен 

породжувати стійке асоціативне поле суміжних (у свідомості конкретного 

етносу) значень.  

Звернемося до визначення досліджуваного слова, запропонованого 

найбільш авторитетними на сьогодні словниками англійської мови.  

Оксфордський словник пропонує визначення поняття «новозеландець» (New 

Zealander) як A native or inhabitant of New Zealand, тобто Уродженець або 

мешканець Нової Зеландії [17], натомість Кембріджський словник визначає 

New Zealander просто як А person from New Zealand (Людина з Нової Зеландії) 

[15]. Словник Макміллана також пропонує цілком загальне визначення, а саме 

Someone from New Zealand (Хтось з Нової Зеландії) [16]. 

Зазначимо, що, хоча всі три наведені визначення, безумовно, є 

коректними, однак жодне з них не вбирає у себе все суперечливе семантичне 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
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коло значень, яке породжує концепт «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» у свідомості 

жителів цієї країни. 

В нашій роботі здійснюється спроба визначення найбільш значущих 

елементів синонімічного ряду концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» на матеріалах 

засобів масової інформації як відображення сучасного стану мовної свідомості 

населення Нової Зеландії, адже, як зазначалося, мова ЗМІ характеризується 

тяжінням до загальнодоступності та зазвичай апелює до уваги широкого кола 

читачів з урахуванням загальнонаціональних шаблонів та алгоритмів мислення.  

 

2.1. Лексичні одиниці маорійського походження в ЗМІ як складова 

втілення концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» у світоглядній картині 

новозеландців 

 

Одним з найзначущих джерел поповнення лексики новозеландської 

національної мови є, як зазначалося, мова маорі, корінного населення Нової 

Зеландії. Той факт, що більшість запозичень перейшли з мови маорі, створює 

головну відмінність новозеландського варіанту англійської мови від 

австралійського. Маорійські запозичення є надзвичайно важливими з 

історичної точки зору, адже вони висвітлюють розвиток відносин між двома 

народами та двома мовами та виступають унікальними маркерами становлення 

та розвитку білінгвальної ситуації у Новій Зеландії [3, с.220]. Необхідно 

зазначити, що в період з 1860 по 1970 рр., згідно з даними лексикографічних 

джерел Нової Зеландії, процеси запозичень з мови маорі йшли не дуже активно 

та були скоріше вимушеними. Останні десятиріччя відзначаються численними 

запозиченнями з мови маорі у зв'язку з соціально-економічними 

перетвореннями в Новій Зеландії, спрямованими на відродження мови і 

культури корінного населення країни [1, с.33]. 

1. Cлово Kiwi, яке дотепер є чи не найвпізнанішим втіленням концепту 

«НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ»  в усьому світі, використовується в такому значенні ще з 

початку ХХ століття, в той час як до лексикону новоспечених новозеландців 
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дане слово потрапило ще у 30-ті роки ХІХ століття як маорійська назва 

новозеландського ендемічного птаха. Сьогодні таке самонайменування широко 

використовується у текстах новозеландських ЗМІ, при чому по відношенню як 

до маорійців, так і до новозеландців європейського походження:  

«Kiwi superstar Beulah Koale ties the knot» (The New Zealand Herald, 

January 10, 2019) [21], мова йде про людину маорійського походження; 

«Kiwi actress shines at Critics Choice Awards», (The New Zealand Herald, 

January 14, 2019) [21], у статті йдеться про актрису європейської зовнішності; 

«A Kiwi conundrum: business confidence continues to sink despite strong 

growth» (The New Zealand Herald, October 3, 2018) [21]; 

 «Kiwi’s right royal performance» (Waikato Times, May 11, 2018) [23]; 

«Online show to celebrate Kiwi women» (The Dominion Post, May 11, 2018) 

[19]; 

Kiwis want a 'different political environment' (The Otago Daily Times, 

October 20, 2018) [22]; 

«Hager is proud Kiwi now»  (Nelson Mail, April 16, 2018) [20]. 

Зазначимо, що наведене найменування носить вочевидь нейтральний 

характер, знаходить вільного вживання по відношенню до будь-яких верств 

населення та широко вживається як у статтях розважального характеру, так і – 

дещо рідше – у більш серйозних аналітичних текстах економічної та політичної 

тематики.  

2. Вельми поширеним у мові ЗМІ виявляється також запозичене з мови 

маорі слово «iwi», проте, на відміну від попереднього найменування, воно 

означає «плем’я людей маорі», тобто групи людей, пов'язаних за походженням 

від спільного предка або предків ( буквально означає «кістка»), та вживається 

виключно для позначення новозеландців маорійського походження. Подібно до 

слова «kiwi», вживається вільно у різноманітних мовних ситуаціях: 

«Iwi gives $100,000 to children's charity KidsCan» (The New Zealand Herald, 

May 11, 2018) [21]; 
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«Iwi leader helps out with Hawke's Bay's apple-picking crisis – more residents 

urged to pitch in» (The New Zealand Herald, April 8, 2018) [21]; 

«Two iwi get Treaty relativity top-ups» (Waikato Times, April 11, 2018) [23]; 

«Protesters support iwi’s court case» (Nelson Mail, May 16, 2018) [20]; 

«Iwi keen to be involved in hospital development» (The Otago Daily Times, 

May 10, 2018) [22]; 

«Taranaki iwi joint business partnership pay $23m for New Plymouth hotel» 

(The Dominion Post, November 25, 2018) [19]. 

3. Ще одним специфічним та достатньо широко вживаним на сторінках 

ЗМІ самонайменуванням корінного населення є вираз «tangata whenua», що 

означає «люди землі»: 

 «I would like to acknowledge the enormous amount of work that has been 

achieved by the Central North Island tangata whenua and the government to get us 

to this point,» Mr Little said (Ruapehu iwi Ngati Rangi and Crown sign deed of 

settlement for Treaty of Waitangi claims, The New Zealand Herald, March 12, 2018) 

[21]. 

 У наведеному прикладі спостерігається вживання одразу двох 

маорійських само найменувань, які можна перекласти як «плем’я»  – «iwi» та 

«tangata whenua», проте слід зазначити, що слово «iwi» набагато частіше 

зустрічається у текстах ЗМІ, зокрема у заголовках, в той час як «tangata 

whenua» вживається переважно у прямій мові, до того ж, у більш широкому 

значенні. Слово «Ruapehu» являє собою маорійський топонім, що позначає 

діючий стратовулкан Нової Зеландії.  

«The 19th century spirit also gave us, almost alone in the world, a meaningful 

treaty of settlement – albeit with a meaning still unfolding today. And it revealed, 

among the tangata whenua, a revolutionary skill in guerrilla warfare» («Simon 

Wilson's 6 things to fix in Auckland: In the future, we'll live in the past», » (The New 

Zealand Herald, January 9, 2019) [21]; 

Важливо особливо підкреслити, що термін «tangata whenua» частіше за 

все вживається у значно більш широкому значенні, аніж одне з 
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самонайменувань маорі, адже стародавнє австронезійське слово «whenua» з 

корінням в малайсько-полінезійському мовному просторі, від малайської 

«benua», бісайської «banwa» та рапануйської «henua», означає «земля» або 

«плацента» (слово «tangata» перекладається як «людська істота», «люди»)  [20, 

с.379].  На відміну від загальноприйнятої європейської думки, відповідно до 

якої люди володіють землею, в маорійському світогляді земля розглядається як 

мати для людей. Відношення людини до землі не відрізняється від відношення 

плоду до плаценти. Крім того, існують певні маорійські обряди, що 

передбачають поховання посліду новонародженого на батьківщині, що може 

додатково ілюструвати слово «whenua», що позначає як «землю», так і 

«плаценту». Одже вираз «tangata whenua» може вживатися для позначення 

маорійського корінного населення – постійного мешканця  Нової Зеландії, 

новозеландця-маорійця (по відношенню до Нової Зеландії як «матері-землі»), а 

також у більш широкому значенні у контексті родового походження та 

володіння певною землею, де люди, про яких йде мова, пішли від перших 

поселенців на цій землі.  

Проілюструємо вищезазначене ще одним прикладом вживання даного 

виразу: «There were year 13 students Nisharn (Nepalese descent) and Daysharn 

(Maori) from Waitakere High, politicians, business people, tangata whenua USA, 

community leaders and change agents for NZ» (Dr Lance O'Sullivan: Why I'm 

moving my business to Auckland, The New Zealand Herald, March 26, 2018) [21]. 

Наведене речення є уривком з інтерв’ю та являє собою пряму мову, вираз 

«tangata whenua» в даному контексті означає маорійців-вихідців зі Сполучених 

Штатів Америки, людей, домівкою яких є США.  

Стаття «New citizens meet tangata whenua» (The Otago Daily Times, April 7, 

2016) [22] ілюструє використання означеного найменування у двомірному 

контексті. З одного боку, оскільки в статті йде мова про нових громадян Нової 

Зеландії, переселенців,  вираз «tangata whenua» може позначати мешканців 

країни, як корінного населення, так і уроджених новозеландців з європейським 

корінням. Крім того, в тексті статті згадується, що The citizenship ceremony was 
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held at the Puketeraki marae, тобто церемонія отримання громадянства 

проходила  у «marae», що означає внутрішній дворик молитовного дому людей 

маорі, який зазвичай виконує роль церемоніального форуму. Одним із 

словникових визначень поняття «tangata whenua» є «господар marae», тобто 

господар певної місцевості, на противагу терміну «manuhiri», або «гості». 

Таким чином, вираз «tangata whenua» в даному випадку може вважатися 

позначенням як новозеландців-господарів взагалі, діючих громадян країни, по 

відношенню до новоприйнятих, так і конкретно маорійців – господарів 

«marae», конкретної території, з наголосом саме на маорійське походження. 

4. Слово «Maori» на початку колонізації Нової Зеландії не набуло 

широкого розповсюдження у мові новоприбулих європейців, які надавали 

перевагу словам «аборигени», «місцеві», «індуси» та «новозеландці» для 

найменування місцевих жителів. Проте з часом слово закріпилося у лексиконі 

вже змішаної новозеландської спільноти, в тому числі на сторінках ЗМІ:  

«By Māori, for Māori': health leaders call for revamp of Māori health system»  

(The New Zealand Herald, October 21, 2018) [21]; 

«Local Focus: Māori vegan smashing stereotypes» (The New Zealand Herald, 

October 26, 2018) [21]. 

5. Широкого розповсюдження набуло також використання слова «pākehā» 

для позначення жителів Нової Зеландії європейського походження, в першу 

чергу, нащадків  британців. Частина старшого покоління все ще ставиться до 

цього слова негативно, оскільки у минулому воно використовувалося у якості 

образливого, та походило, відповідно до найбільш популярної версії, від назви 

людиноподібних злих морських духів pākehakeha або pakepakehā. Треба 

зазначити, що аналіз використання цього найменування у новозеландських ЗМІ 

продемонстрував збереження його негативної емоційнооцінної конотації у 

свідомості людей, адже переважна більшість статей, у тексті яких з’являлося це 

слово, виступала із досить різкою критикою білих нащадків європейців, часто – 

у зіставленні з народом маорі: 
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«Lizzie Marvelly: The women that Pākehā history forgot» (The New Zealand 

Herald, November 17, 2018) [21], в статті йдеться про маорійську жінку, історія 

боротьби якої, як іронічно зауважує автор статті, є набагато менш 

прославленою, ніж історія білих суфражисток, хоча маорійським жінкам 

довелося пройти крізь набагато більші страждання; 

«Pākehā woman with tā moko accused of cultural appropriation» (The New 

Zealand Herald, May 24, 2018) [21], білу жінку було звинувачено у «культурній 

апропріації», або знеціненні культури маорі, після того як вона нанесла на своє 

обличчя традиційне маорійське татуювання tā moko; 

«White flight: As Pasifika rugby numbers grow, рākehā participation shrinks» 

(The New Zealand Herald, April 14, 2018) [21], вираз «white flight», який 

зустрічається у новозеландській пресі у контексті ускладнених міжрасових та 

міжетнічних відносин, та традиційно означає «відтік» новозеландських дітей 

європейського походження зі шкіл, де навчаються переважно маорійські діти, в 

даному випадку описує ситуацію, коли кількість білих гравців команди регбі 

зменшується пропорційно збільшенню кількості гравців полінезійського 

походження (Pasifika people – термін для позначення вихідців з тихоокеанських 

островів, які складають вагому частину сучасних іммігрантів до Нової Зеландії, 

проте маорійці не відносять себе до цієї групи населення); 

«The report found resuscitation was tried on 92 percent of Māori babies, 88 

percent of Pacifica babies and 86 percent of Indian babies, born from 23-26 weeks. 

Other babies, of Pākehā and other European ethnicities, had a 95 per cent 

resuscitation rate» (Report shows racial bias in resuscitating newborns, The Otago 

Daily Times, October 13, 2018) [22], у статті йдеться про расову упередженість 

при проведенні реанімації новонароджених, при чому в даному випадку 

найменування «pākehā» відносять специфічно до дітей батьків британського 

походження, повертаючись до одного з первісних значень цього слова, адже 

дітей інших європейських народів (other European ethnicities) згадують у тексті 

окремо.  
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Неоднозначне становище означеного найменування походить, 

здебільшого, від суперечностей щодо оригінального його значення. Як 

зазначалося, однією з найпопулярніших версій є походження слова від 

маорійської назви злих морських духів, проте існує інша, вельми популярна 

думка, відповідно до якої рākehā перекладається як «Біла свиня». Хоча остання 

версія найчастіше зазнає жорсткої критики новозеландських мовознавців та 

культурологів, вона підживлює расистські настрої певної частини радикально 

налаштованого населення, та сприяє підтриманню негативного іміджу слова.  

Дослідниця Джоді Ренфорд у своїй статті «Pākehā, its origin and meaning» 

досліджує хронологічні особливості вживання означеного слова та семантичні 

зміни, яких воно зазнало, та підкреслює, що спочатку «пакеха» були людьми, 

які приїхали з Англії і оселилися або працювали в Новій Зеландії. Згодом 

«пакеха» називали світлошкірих людей, які народилися в Новій Зеландії. 

Пізніше цей термін став ще більш загальним, та почав застосовуватися до всіх 

людей зі світлою шкірою в Новій Зеландії, незалежно від їхнього походження 

чи місця народження [18].  

Варто зауважити, що, не дивлячись на суперечливе ставлення 

новозеландців до слова «рākehā», помітні спроби реабілітувати його у народній 

свідомості, в першу чергу, шляхом вживання у популярних виданнях у 

нейтральному, первісному та найбільш вірогідному значенні, а саме «біла 

людина»:  «So you want to learn te reo Māori? A fluent Pākehā shares his inspiring 

journey (The New Zealand Herald, September 10, 2018) [21];  «Pākehā women aged 

65 and older were the highest users with 22.8 per cent nation-wide prescribed 

antidepressants in 2015» (One in eight Kiwi adults on antidepressants: Otago study, 

The Otago Daily Times, November 9, 2018) [22]. 

В процесі дослідження нами було виявлено, що найчастіше означене 

слово з’являється у контексті співставлення з найменуванням «maori», що є 

історично зумовленою ситуацією. Джоді Ренфорд зауважує, що приблизно до 

1885 року слово «маорі» визначали як «звичайне» або «нормальне», «буденне» 

(normal, natural, ordinary, of the usual kind), адже до моменту приходу європейців 
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маорі не мали єдиної назви як нації, лише ряд племінних назв [18]. Активна 

експансія білих колонізаторів примусила корінне населення країни створити 

найменування, яке принципово відрізняло б його від новоприбулих та 

дозволило втілити власну ідентичність у конкретну мовну одиницю.   

 

2.2. Особливості функціонування англомовних лексем національної 

приналежності у мові новозеландських ЗМІ 

 

Суспільство Нової Зеландії розвивалося як виключно багатокультурне 

явище, що безпосереднім чином позначилося на лексичних особливостях мови 

цієї країни. Лексика новозеландської англійської мови має підґрунтям 

австралійський варіант англійської мови, оскільки більша частина розмовних 

кліше, а також сільськогосподарської термінології були запозичені у сусідньої 

британської колонії, та власне британську англійську, в першу чергу, 

шотландський та ірландський її різновиди. За останні півстоліття 

спостерігається тенденція до поступового зменшення інтересу новозеландців до 

свого історичного минулого у Сполученому Королівстві (яке стало все більш 

орієнтованим на Європу), та переорієнтування на елементи американської 

популярної культури, що знайшло своє відображення, головним чином, у 

збільшення кількості американізмів в мові жителів Країни Довгої Білої Хмари, 

що особливо помітно серед молоді. 

В той час, як маорійські мовні одиниці, що репрезентують певний бік 

концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ», є легко впізнаваними та дозволяють 

безпомилково вказати на їх новозеландське походження, англомовні лексеми, 

як менш специфічно мовно забарвлені, вимагають додаткової уваги. Найбільш 

широко вживаними англомовними втіленнями означеного концепту в текстах 

новозеландських ЗМІ можна вважати слова «New Zealander» та «Antipodean».  

1. Розглянемо мовне втілення на сторінках новозеландських ЗМІ 

безпосередньо англійського слова «New Zealander». 
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«H-files: New Zealander who survived fiery WWII bomber crash in Britain» 

(The New Zealand Herald, November 28, 2018) [21]; 

«Is it racist to call someone 'Kiwi'? A New Zealander working in Australia 

thinks so» (The New Zealand Herald, December 4, 2018) [21]; 

«New Zealander Troy Skinner charged by the FBI after being shot by US 

teen's mother» (The New Zealand Herald, October 30, 2018) [21]; 

«New Zealander dies in base-jumping accident in Switzerland» (The New 

Zealand Herald, October 6, 2018) [21]; 

«Equal pay champion Kristine Bartlett named 2018 New Zealander of the 

Year» (The Dominion Post, February 22, 2018) [19]; 

Проаналізувавши тексти найпопулярніших новозеландських друкованих 

видань, доходимо висновку, що слово «New Zealander» в цілому є дещо менш 

популярним та вживаним для позначення жителя Нової Зеландії на сторінках 

місцевих ЗМІ, аніж слово «Kiwi»; основними сферами застосування цього 

найменування є офіційні репортажі про надзвичайні події за кордоном, в яких 

були задіяні громадяни Нової Зеландії, в тому числі звіти про спортивні 

досягнення, кримінальні події, участь у відомих історичних подіях тощо. На 

нашу думку, остання ситуація може пояснюватися дещо жартівливим 

підтекстом, який зазвичай вкладається в прізвисько «Ківі», що за певних 

обставин (наприклад, висвітлення сумних чи дуже офіційних подій) може 

зробити його використання недоречним. Мова жителів Нової Зеландії, однак, в 

цілому виявляє стійке тяжіння до неформальності, легкості та широкого 

вживання просторічь, тому означена специфічна особливість простежується 

лише у частині досліджених випадків, подекуди зустрічаються виключення.  

Окрім того, можна спостерігати тенденцію до негативного сприйняття 

частиною новозеландців найменування «Ківі», коли його використовують 

мешканці Австралії, що скоріше за все є наслідком збереження притаманного 

новозеландцям комплексу «молодшого брата» по відношенню до цієї країни, та 

подекуди розцінюється як несерйозне ставлення, що природно зачіпає 

національну гідність жителів Нової Зеландії.  

https://www.nzherald.co.nz/front-page-top-stories/news/article.cfm?c_id=698&objectid=12171056
https://www.nzherald.co.nz/front-page-top-stories/news/article.cfm?c_id=698&objectid=12171056
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2. Цікавим варіантом репрезентації концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ», який 

зустрічається на сторінках новозеландських видань, є слово «antipodeans». 

Вважається, що термін «the Antipodes» (антиподи) був введений 

давньогрецьким філософом Платоном для пояснення відносності понять «верх» 

і «низ». Потім їм користувався його учень Аристотель і цілий ряд 

давньогрецьких і римських географів, фізиків, філософів. В географії, антиподи 

– протилежні точки на земній кулі. Назва «the Antipodes» в наші дні іноді 

використовується в Північній півкулі для позначення Австралії і Нової Зеландії 

і жителів цих країн (Antipodeans), а прикметник antipodean (antipodal) – для 

позначення чогось, що відноситься до цих країн або їх жителів. Сучасні 

словники англійської мови в словникових статтях, присвячених цим лексемам, 

зазвичай містять примітку «humorous» (гумористичний) або «informal» 

(неформальний), підкреслюючи жартівливий або неофіціний характер цих назв 

[4, с.68].  

За результатами нашого дослідження, сьогодні новозеландці 

використовують це самонайменування здебільшого у випадках, коли виникає 

необхідність у самоіронії, або іронізуючи над діями представників других 

країн, особливо якщо вони, на думку новозеландців, ігнорують їх ставлення до 

певного питання. Найбільш широкого використання слово набуває у статтях 

політичної тематики:  

«Antipodean mouse's roar lost in all the excitement» (The New Zealand 

Herald, September 28, 2013) [21]. В наведеному заголовку статті, в якій йдеться 

про безуспішні спроби тодішнього новозеландського прем’єр-міністра Джона 

Кі донести свою точку зору до присутніх на зборах Генеральної Асамблеї ООН, 

автор використовує подвійну іронію. Яскраво ілюструючи зневажливе 

ставлення до позиції Нової Зеландії в цілому (думка якихось «антиподів» 

нікого не цікавить), він одночасно іронізує над недоречною промовою 

безпосередньо самого Кі, його «ревом миші» перед могутніми слонами.  

 «Antipodean excitement about the Duke and Duchess of Sussex journeying 

their way around Down Under has been skilfully immortalised in ice cream by Giapo 
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and his talented team working from their downtown kitchen," the business said in a 

statement» («Auckland gelato company concocts outrageous 'Royal Pavlova' in 

Harry and Meghan's honour», The New Zealand Herald, October 26, 2018) [21], в 

статті йдеться про кумедну ситуацію, коли одна новозеландська молочна 

компанія вирішила удосконалити популярний новозеландський десерт 

«Pavlova» та створити спеціальну його «королівську» версію на честь приїзду 

до країни герцога та герцогині Сассекських. Автор статті жартівливо іронізує 

над намаганнями «антиподів» з країни Down Under вразити членів королівської 

родини. Проте тенденція до іронічно-негативного емоційного забарвлення 

цього найменування у свідомості новозеландців все ще зберігається та стає  

помітною під час контекстуального аналізу місцевої преси. Наприклад, у статті 

«How very dare she: Catherine Tate leaves Auckland audience in stitches» (The New 

Zealand Herald, November 29, 2018) [21] критикується виступ британської 

акторки-коміка Кетрін Тейт за надвелику кількість «ківі-жартів», та 

зазначається: We aren't antipodean simpletons unaware of the world beyond our 

little isles, and it can start to feel condescending (Ми не є простаками-

антиподами, що не підозрюють про світ за межами наших маленьких 

островів, і це (занадто адаптований під місцеві реалії виступ) може почати 

здаватися поблажливим ставленням). 

Найменування «antipodean», як було зазначено, вживається не лише по 

відношенню до новозеландців, але й коли мова йде про австралійців. Проведене 

нами дослідження показує, що означене слово, яке в більшості випадків звучить 

не надто схвально у свідомості жителів Країни Довгої Білої Хмари, або 

використовується ними як засіб самоіронії, часто виступає зв’язуючою ланкою 

між жителями Нової Зеландії та Австралії, протиставляючи їх зовнішньому 

«великому світу». ЗМІ широко вживають термін «antipodean» у випадку, коли в 

тексті йдеться про спільні риси двох народів, те, що їх об’єднує та відрізняє від 

решти країн світу: «DON'T be feral. Don't add to the throng of Kiwis and Aussies 

giving antipodeans a bad name in Europe» (Do's and dont's of van touring, The New 

Zealand Herald, March 14, 2018) [21], де «Aussies» – широко вживаний у 
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новозеландській та австралійській пресі скорочений варіант слова «Australian» 

(австралієць); «Taika’s new film casts a Rebel. An antipodean dream team!» (The 

New Zealand Herald, May 24, 2018) [21] – видання жартівливо називає творчий 

тандем новозеландця та австралійки «Антиподською командою мрії». Витоки 

даного найменування походять з євроцентристських уявлень про будову світу 

перших колонізаторів Австралії та Нової Зеландії, а також довготривалого 

статусу цих земель у якості далекого заморського володіння, незначного 

сировинного «придатку» більш могутніх країн-господарів. Подібне походження 

має також слово «Down Under», в коло значень якої входить як «Нова 

Зеландія», так і «Австралія», крім того, вельми вживаним є подібне 

найменування одразу двох цих країн, наприклад, коли мається на увазі чиясь 

подорож, або описується економічна ситуація означеного регіону.  

Проведене нами дослідження дозволило виокремити додаткову 

тенденцію у вживанні слова «antipodean», що вочевидь набуває популярності у 

новозеландських ЗМІ, а саме у текстах рекламної та туристичної тематики. 

Наприклад, у статті The New Zealand Herald «Best of Travel 2018: Journeys» 

йдеться про запуск нових авіарейсів із США та Великої Британії до «країн 

Антиподів», тобто Австралії та Нової Зеландії: «In March, Qantas launched a 

regular non-stop link between the Antipodes and Britain» (The New Zealand Herald, 

December 19, 2018) [21]; «This antipodean airline has some of the roomiest 

premium economy seats in the sky, and more passengers will benefit as it expands its 

long-haul route network» («These are the best premium economy cabins in the 

skies», The New Zealand Herald, November 21, 2018) [21], мова йде про суттєві 

переваги місцевої авіакомпанії Air New Zealand. 

Таким чином, спостерігається тенденція до надання слову «антипод» 

нового, більш позитивного значення, стала асоціація з означеним словом – «не 

такий, як всі» поряд зі здебільшого негативними тлумаченнями «дивний», 

«інший», «далекий», «протилежний» або навіть «гірший», набуває у свідомості 

новозеландців  значення  «унікальний», «цікавий», «єдиний у своєму роді», 

«вартий уваги».  
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ВИСНОВКИ 

 

Мовна історія Нової Зеландії може вважатися однією з найунікальніших 

та самобутніх з точки зору соціолінгвістичної науки, оскільки, ввібравши в себе 

як архаїчні мовні особливості «країни походження», тобто Великобританії, так і 

найсучасніші світові мовні тенденції, через свою довготривалу ізольованість ця 

країна навчилася органічно співіснувати з аборигенською культурою, що 

втілилося у надзвичайній гнучкості та яскравій образній забарвленості 

національного варіанту мови та своєрідних проявах, властивих культурі 

місцевих жителів.  

Проте дуалізм у визначенні власної національної ідентичності, на нашу 

думку, можна вважати однією з найбільш вагомих проблем сьогодення для  

новозеландського суспільства. В ході дослідження засобом випадкового 

відбору нами було дібрано та вивчено низку заголовків та текстів статей 

новозеландських друкованих ЗМІ з метою здійснення контекстного аналізу 

вживання синонімічного ряду концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» як відображення 

мовної свідомості новозеландського суспільства. 

Дослідження виявило, що широко вживаними мовними одиницями, які 

реалізують означений концепт, є слова маорійського походження Kiwi, Iwi, 

Maori, Tangata whenua та Pakeha, а також англомовні лексеми New Zealander та 

Antipodean. Зазначимо, що з-поміж виокремлених найменувань Kiwi, New 

Zealander та Antipodean вживаються для позначення будь-якого новозеландця, 

як маорійського, так і європейського походження, в той час як Iwi, Maori та 

Pakeha позначають відповідно маорійців-мешканців окремого регіону Нової 

Зеландії, маорійців взагалі та потомків білих європейців.   

Важливо підкреслити, що в мові новозеландських ЗМІ простежуються дві 

практично протилежні тенденції щодо вживання слова Pakeha – з одного боку, 

воно все ще вживається у дещо негативному сенсі, наприклад, в статтях на 

гостро політичну тематику, особливо таких, що висвітлюють загострення 

відносин між маорі та білими жителями країни. Більшість видань задля 
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попередження виникнення негативних асоціацій у читача у текстах 

нейтрального характеру схильна вживати термін «non-Maori» замість «Pakeha», 

що, на нашу думку, є слідством глобалізаційних перетворень у мовній культурі 

Нової Зеландії, яка продовжує зазнавати суттєвого впливу західних ліберальних 

цінностей, наслідувати американський спосіб мислення. Вважаємо, що такі 

перетворення є природними та цілком виправданими, оскільки проблеми 

расизму, та, як наслідок, найменування різних верств населення є невід’ємною 

складовою лінгвокультурної ситуації як США, та і Нової Зеландії.  З іншого 

боку, в суспільної свідомості простежується стійка тенденція до зняття стигми 

зі слова «Pakeha» – більшість новозеландських дослідників та знавців мови 

відстоюють позицію, згідно якої означений термін первісно потрактовувався у 

нейтрально-забарвленому сенсі, та наполягають на поверненні йому значення, 

близького для антоніму слова «Maori». Tangata whenua використовується 

найчастіше як синонім «Maori», проте в окремих випадках може позначати 

просто вихідця з певної території, в тому числі іншої країни, приналежність до 

певной «землі».   

Суттєвим  чинником «розколу» національної ідентичності новозеландців 

є відносини схожості-відмінності жителів Нової Зеландії та Австралії, 

виокремлення у цьому контексті понять «свій-чужий». Обидві нації мають 

мовні жартівливі «нікнейми» для позначення своєї національної приналежності 

(Kiwi для новозеландців та Aussie для австралійців), проте досить часто гостро 

реагують на використання такого «нікнейму» сусідом по відношенню до себе. 

Слово Antipodean, проте, використовується у публіцистичному дискурсі обох 

країн, найчастіше у іронічному контексті, та не викликає подібних заперечень. 

У свідомості «антиподів» сьогодні помітна тенденція до надання більш 

сприятливого прочитання цьому слову – від «дивний»,  «дурний» або «гірший» 

до «унікальний» та «єдиний у своєму роді».  

Слова New Zealander та Kiwi є нейтральними за своєю сутністю, широко 

використовуються у різноманітних мовних ситуаціях, особливо стають у 

пригоді за необхідності найменування громадянина Нової Зеландії без 
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посилання на його походження, або у разі, коли повідомлення стосується різних 

верств місцевого населення, яких за певних обставин не можна або недоречно 

розділяти.  

Основними соціолінгвістичними факторами, які впливають на 

варіативність втілення концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» у картині світу жителів 

Нової Зеландії, ми вважаємо: 1) Соціокультурний та культурно-історичний 

фактори – численні відмінності культур місцевих жителів та колонізаторів 

призвели до необхідності, з одного боку, наново створювати ознаки 

національної ідентичності та давати найменування принципово новій нації в 

умовах розбіжностей культур та світосприйняття (що природно призводило до 

конфліктів), а з іншого – прагнення обох етнічних груп, як маорі, так і пакеха, 

зберігати власну культурну спадщину та історію власного народу, втіленнями 

яких є, поміж іншого, мова та тенденції щодо самонайменування; 2) 

Соціотериторіальний (географічний) фактор – унікальне географічне 

положення та віддаленість країни від первісного «осередку цивілізації» 

(Європи), територіальна та мовна неоднорідність розселення як корінних 

жителів Нової Зеландії, так і нащадків європейців, а також близьке сусідство з 

Австралією зумовило тенденції до збереження та розвитку у мові 

новозеландців численних специфічних позначень «приналежності до 

місцевості», від маорійських «tangata whenua» та «iwi» до «antipodeans» та 

«downunder people»; 3) Соціально-політичний фактор – державний курс на 

згуртування нації при збереженні унікальної культури місцевих жителів та 

повазі до культурної спадщини нащадків європейських переселенців, 

американізація мовної культури, поширення ідей толерантності. 

Вирішенням проблеми подвійної ідентичності та кризи самосприйняття 

новозеландського суспільства, на нашу думку, може виступати упорядкування 

синонімічних рядів концепту «НОВОЗЕЛАНДЕЦЬ» та більш широке 

використання у ЗМІ найменувань з нейтральною або позитивною конотацією, 

підкреслення спільних позитивних рис новозеландців,  просування ідеї «єдність 

– у різноманітності».  
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