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АНОТАЦІЯ 

Шовкопляс Ю. О. Лінгвокультурологічні особливості впливу іспанської 

мови на сучасну англійську мову США. – Кваліфікаційна наукова робота на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню лінгвокультурологічних 

особливостей іспанських запозичень в англійській мові США. Історія АмА 

позначена довготривалим і складним процесом освоєння іспанськими 

колонізаторами американського континенту, що супроводжувався процесом 

контактування двох мов і поширенням іспанської мови на території сучасних 

США. Унаслідок тривалих мовних контактів, що виявляють взаємозв’язок  і 

взаємодію  мов, які впливають на їхній словниковий склад та фонетичну й 

граматичну структуру, в АмА виникла значна кількість іспанських 

запозичень, і вони  найбільш численні з усіх інших іншомовних слів в 

американському лексиконі.  

Іспанським запозиченням вважаємо морфему-афіксоїд, слово чи 

словосполучення, перенесене в англійську мову з іспанської з певною 

трансформацією або у своєму оригінальному вигляді. Наслідки 

контактування між АмА та іспанською мовами виявляються не лише в 

запозиченні, але й в інтерференції та виникненні такого мовного феномену як 

Spanglish.  

На відміну від запозичення, що характеризується входженням мовної 

одиниці чи мовного елемента в систему мови-реципієнта, інтерференція є 

процесом взаємодії мовних систем в умовах двомовності, що відбувається 

або при мовних контактах, або при індивідуальному освоєнні нерідної мови. 

Інтерференційні явища виявляються при масовому білінгвізмі й лише в 

усному мовленні, наприклад, у діалекті чи в розмовній формі мові. Поява 

мовного феномена Spanglish, який є мовою-посередником і засобом 
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міжетнічного спілкування між носіями іспанської та англійської мов в 

обмежених сферах соціальних контактів у США, є також результатом 

білінгвізму та процесу постійного контактування двох мов.  

У роботі визначено чотири періоди впливу іспанської мови на АмА, 

унаслідок чого остання збагатилася іспанськими запозиченнями: 

доколоніальний, колоніальний, постколоніальний і новітній  періоди. 

Встановлено, що саме новітній період характеризується інтенсифікацією 

прямих зв’язків (дипломатичних, політичних, соціокультурних, економічних) 

між США та країнами Латинської Америки, а також  безпосередніми 

контактами іспанської  мови (її латиноамериканського варіанту) та АмА. 

Проведений в дисертації етимологічний аналіз запозичень свідчить, що 

іспанські запозичення АмА не є однорідними за своїм походженням. Разом із 

прямими запозиченнями, що надійшли з іспанської в англійську мову США 

безпосередньо, зафіксовані й  непрямі запозичення, що походять із латини.  

Іспанські запозичення АмА класифіковано за такими тематичними 

групами: «Гастрономія» (37%), «Флора і фауна» (33%), «Економіка та 

промисловість» (16 %), «Культура і мистецтво» (10%), «Природні явища»                   

(4 %). За структурним  критерієм іспанські запозичення літературної АмА  

поділено на первинні (лексичні запозичення, семантичні та фразеологічні 

(кальки)) та гетерогенні (гібридні) утворення, що поєднують елементи 

англійської та іспанської мов, а також  представлені іспанськими 

морфемними формантами -іsta, -eria (-eteria, -ateria). 

Стереотипне меншовартісне ставлення мешканців США до 

латиноамериканців виявляється в пейоративних засобах номінації, серед яких 

їх позначення як  нелегальних іммігрантів; робітників із низьким рівнем 

кваліфікації, які працюють винятково фізично; сексуальних і легкодоступних 

латиноамериканок; злочинців. З’ясовано,  що засобами актуалізації 

стереотипного та упередженого ставлення до представників 

латиноамериканського населення є не тільки лінгвальні номінації (гібридні,  
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флористичні та фаунічні одиниці, фемофобізми), але й                  

паралінгвальні одиниці (меми). 

За ступенем асиміляції запозиченої лексики з іспанської мови в АмА 

виокремлено такі типи одиниць: повністю асимільовані, частково 

асимільовані та неасимільовані. До частково асимільованих належать 

одиниці, що не піддалися адаптації на певному рівні мови (фонетичному, 

графічному, семантичному, граматичному) чи зазнали її лише на одному з 

них. До неасимільованих запозичень належать екзотизми, варваризми, слова 

місцевого колориту, неадаптовані до норм англійської мови на жодному 

рівні. 

За способом творення іспанські запозичення поділяються на одиниці, 

утворені шляхом лексичної та семантичної деривації. До найбільш 

продуктивних способів лексичної деривації відносимо конверсію, 

актуалізовану вербалізацію (N→V), субстантивацію (V→N), ад'єктивацію 

(N→Adj) та  афіксацію, представлені в іспанських запозиченнях АмА 

суфіксацією (суфікси -id, -hood, -tion, -or, -ist, -ing,  -ion; постфікси in, up, 

trough). Неморфологічний спосіб творення нових одиниць в АмА, що являє 

собою  запозичення з іспанської мови, є більш продуктивним  порівняно з 

афіксацією, актуалізованою суфіксальним способом. 

Творення іспанізмів в АмА відбувається із залученням процесів 

семантичної деривації, серед яких першорядні генералізація, спеціалізація, 

метафорична та метонімічна транспозиція їх значення. Іспанські запозичення 

АмА підлягають також фразеологізації, набуваючи,  відповідно, 

фразеологічного  значення у складі гібридних сталих словосполучень АмА. 

Зміни в семантиці іспанізмів при утворенні сталих словосполучень АмА 

свідчать про високий рівень інтеграції запозичень у систему мови-

реципієнта. Одним із джерел появи нових фразеологізмів за участю 

іспанських запозичень є термінологічна та професійна лексика.  

Наслідком входження іспанізмів в АмА є також розвиток і збагачення її 

сленгової лексики, найбільша кількість одиниць якої є гетерогенними 
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(гібридними) утвореннями, що містять іспанський та англійський 

(американський) компоненти. Подібні одиниці представлені в розмовній 

формі  АмА сленгізмами, утвореними суфіксальним способом (додаванням 

англійського суфікса або суфіксоїдів -aholic, -rrhea, -head до іспанського 

компонента);  сленгізмами суфіксального способу творення (шляхом 

додавання іспанських суфіксів -ateria (-eteria -eria, -ateria), -eroо (-aroo) до 

англійських (американських) слів); сленгізмами, утвореними складанням 

основ іспанського й англійського компонентів; сленгізмами-телескопізмами; 

сленгізмами, що виникли шляхом скорочення (абревіатури та акроніми); 

сленговими словосполученнями, утвореними комбінацією слів іспанської й 

англійської мови; гібридними фразеологічними зворотами з іспанським 

етнонімом.  

З погляду граматичної співвіднесеності більшість сленгізмів з 

іспанським компонентом є іменниками,   прикметниками, а також фразовими 

дієсловами. Прислівники й вигуки, що входять до цього шару сленгової 

лексики АмА, є рідкісними. 

За тематичним співвіднесенням сленгізми з іспанським компонентом 

розподілено на такі тематичні групи: «Людина» (23%), «Дозвілля і 

відпочинок» (21%), «Їжа і харчування» (16%), «Емоції» (13%), «Інтимні 

стосунки» (12%), «Кіно і музика» (8%), «Наркотики» (4%), «Формули 

мовленнєвого етикету» (3%).  

За способами творення сленгізми АмА з іспанським компонентом 

представлено одиницями, утвореними морфологічним шляхом (афіксацією, 

телескопією, словоскладанням, скороченням) і неморфологічним 

(конверсією) шляхом. Найпродуктивнішим є суфіксальний спосіб творення 

вказаного шару сленгової лексики АмА, актуалізований такими суфіксами 

англійської мови як -ed, -ing, ay, -ey, less, -arian, -istic, ism,  -aroo, -eroo, 

суфіксоїдом -head, а також суфіксами іспанського походження -ateria, -eteria, 

-eria. Продуктивність інших морфологічних способів творення  сленгізмів 

пояснюється тяжінням цих одиниць до економії мовних засобів і мінімізації 
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мовних зусиль при їх формуванні. Утворення в АмА сленгізмів з іспанським 

компонентом шляхом конверсії є менш продуктивним, порівняно з 

названими морфологічними способами.  

До продуктивних способів творення сленгової лексики та фразеології з 

іспанським компонентом в АмА належить також семантичний, 

актуалізований метафоричною й метонімічною транспозицією значення цих 

одиниць або їх компонентів. Разом із поширеними та загальновідомими 

фразеологічними одиницями АмА з іспанським компонентом з’являються 

також синонімічні, що є переважно евфемістичними фразеологізмами. 

Головними функціями сленгової лексики та фразеології АмА з іспанським 

компонентом є номінативна (культурна й соціальна), експресивна, емотивна, 

конспіративна, евфемістична,  функція мовної економії. Означені одиниці є 

поліфункціональними й демонструють прагматичну важливість цих 

запозичень.  

Вбачаємо перспективи подальших студій у дослідженні 

лінгвостилістичого та синергетичного параметрів гібридних утворень з 

іспанським компонентом в літературній та нелітературній мові англійської 

мови США. 

 Ключові слова:  афіксація, гетерогенне (гібридне) утворення, 

запозичення, етимологія, мовний контакт, сленгізм, спосіб творення, 

тематична група, функція.  

SUMMARY 

Shovkoplias Yu. O. Linguocultural Features of Spanish Influence on modern 

American English. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04. – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The thesis focuses on the study of linguocultural features of Spanish 

borrowings in AmE. The AmE history is characterized by the complex process of 

the American continent exploration by Spanish colonizers accompanied by 

contacts between two languages and spread of Spanish over the present-day U.S. 
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territory. Due to the language contacts revealing the interaction of the languages 

that affects their vocabulary, as well as phonetic and grammatical structures, a 

large number of Spanish borrowings emerged in AmE. 

A Spanish borrowing is defined as a language unit (an affixoid morpheme, 

word or phrase) transferred from Spanish into English either with a certain 

transformation or in the original form. The effects of the contact between AmE and 

Spanish are reflected in borrowing and interference, as well as in the emergence of 

such a linguistic phenomenon as Spanglish. 

In contrast to the borrowing characterized by the integration of linguistic 

units into the receptor language, the interference is a process of bilingual 

interaction that takes place through the language contacts or individual language 

acquisition. The emergence of Spanglish, a mediating language and a means of 

communication between native Spanish and English speakers in the U.S., is also 

the result of the continuous contact between two languages. 

The thesis identifies four periods of Spanish influence on AmE, resulting in 

the enrichment of the latter with Spanish borrowings, namely: pre-colonial, 

colonial, post-colonial, and contemporary. The latter is characterized by the 

intensification diplomatic, political, sociocultural, and economic ties between the 

U.S. and Latin American countries, which brought about close contacts between 

Spanish (its Latin American variant) and AmE. 

It has also been specified that Spanish borrowings are not homogeneous by 

their etymological origin. In addition to direct borrowings from Spanish, indirect 

borrowings from Latin are also the integral part of AmE. The Arabic, Aztec, 

Arawak and Quechuan languages are other donor languages for AmE.  

It is possible to distinguish the following thematic groups of Spanish 

borrowings: Gastronomy (37%), Flora and Fauna (33%), Economics and Industry 

(16%), Culture and Art (10%), Natural Phenomena (4%). Structurally, Spanish 

borrowings a fall into primary lexical borrowings, semantic, phraseological and 

heterogeneous (hybrid) units that combine English and Spanish elements and are 

represented by Spanish morpheme components -ista, -eria (-eteria, -ateria). 
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A particular attention is paid to the stereotypical attitude towards Latin 

Americans reflected in the pejorative means of their nomination.  A close 

examination of linguistic evidence points to the conclusion that Latin Americans 

are most commonly labeled as illegal immigrants; low-skilled workers engaged 

exclusively in physical labor; sexy and promiscuous Latin American women; 

criminals. It has been found out that both lingual nominations (hybrid, floristic and 

faunal units, feminophobisms) and paralinguistic units (memes) are the 

foregrounding means of stereotypical and biased attitude towards Latin Americans. 

According to the degree of their assimilation, Spanish borrowings have been 

grouped into fully assimilated, partially assimilated, and non-assimilated. Partially 

assimilated units have been further subdivided into those that have undergone 

certain changes at a particular language level (phonetic, graphic, semantic, and 

grammatical). Non-assimilated borrowings include exoticisms, barbarisms or 

words of lcolor that do not correspond to the norms of English at any level. 

According to the way of formation, Spanish borrowings have been divided 

into units formed by lexical and semantic derivation. The lexical ways include 

conversion divided into verbalization (N→V), substantivation (V→N), 

adjectivization (N→Adj) and affixation represented by suffixation (suffixes -id, -

hood, -tion, -or, -ist, -ing, -ion; postfixes in, up, through).  The non-morphological 

way of formation turned out to be more productive than suffixation. 

The thesis explores the formation of hispanisms that takes place through the 

processes of semantic derivation like generalization, specialization, as well as the 

metaphorical and metonymic transposition of their meaning. The present research 

has shown that Spanish borrowings acquire the phraseological meaning as a part of 

the hybrid set phrases in AmE. The changes in their semantics during the set 

phrase formation in AmE testify a high level of their integration into the receptor 

language. One of the sources of the idiom formation by using Spanish borrowings 

is a terminological or professional vocabulary. 

The conducted investigation has demonstarated that the major consequence 

of the integration of hispanisms into AmE is the development and enrichment of 
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American slang vocabulary. The most numerous are heterogeneous (hybrid) units 

containing Spanish and English (AmE) components. Regarding their component 

structure, such units can be divided into slang words formed by suffixation (when 

English suffixes or suffixoides -aholic, -rrhea, -head are added to the Spanish 

component or Spanish suffixes -ateria (-eteria, -eria, -ateria), -eroo (-aroo) are 

added to AmE words); stem composition (by using Spanish and English 

components), blending (blend words); contraction (abbreviations and acronyms); 

slang phrases formed by combination of Spanish and English words; hybrid idioms 

with a Spanish ethnonym.  

Most slang words with the Spanish component are nouns and adjectives, as 

well as phrasal verbs. The adverbs and exclamations are not numerous among the 

American slang words. 

It is shown that, based on the thematic correlation, the following thematic 

groups of slang words with the Spanish component can be distinguished: Person 

(23%), Leisure and Rest (21%), Food and Nutrition (16%), Emotions (13%), 

Intimate Relations (12%), Cinema and Music (8%), Drugs (4%), Formulas of 

Speech Etiquette (3%). 

In accordance with the ways of formation, slang words with the Spanish 

component are also represented by units formed morphologically (by affixation, 

telescopy, stem composition, and contraction) and non-morphologically (by 

conversion). The most common means  is suffixation by using such English 

suffixes as -ed, -ing, ay, -y, -less, -arian, -istic, -ism, -aroo, -eroo, and the suffixoid 

-head, as well as the suffixes of Spanish origin -ateria, -eteria, -eria. The 

productivity of other morphological methods is explained by the tendency of these 

slang words to save linguistic means and minimize efforts during their formation. 

At the present stage of development, the most active word formation means is 

affixation. 

The paper views the semantic way as an important formation means for new 

slang words and idioms with the Spanish component through changing the 

meaning of Spanish borrowings. The metaphorical and metonymic transpositions 
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are the main active mechanisms which have played an important role in the process 

of coining new slang words. Therefore, common and well-known idioms with the 

Spanish component are also accompanied by the synonymous ones that are mainly 

euphemistic idioms. 

The study also enabled us to distinguish the main functions of the slang 

words and idioms with the Spanish component. They have nominative (cultural 

and social), expressive, emotional, conspiratorial, and euphemistic functions, and 

that of linguistic economy. The mentioned units are multifunctional and 

demonstrate the pragmatic importance of these borrowings.  

The research made it possible to outline further prospects into the 

investigation of  borrowings and hybrid units from a synergetic perspective.  

 Key words: affixation, heterogeneous (hybrid) unit, borrowing, etymology, 

language contact, slang word, way of formation, thematic group, function. 
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ВСТУП 

 

Серед багатьох зовнішніх чинників розвитку мови особливе місце 

посідають мовні контакти – процеси взаємодії, в результаті яких різні 

підсистеми контактуючих мов зазнають певних змін. Неослабний інтерес 

науковців до феномена мовних контактів пов'язаний з розвитком 

громадських, політичних, економічних і культурних процесів, які 

відбуваються в багатонаціональних державах. Тому релевантним у цьому 

контексті є вивчення мовних контактів у США, країні з поліетнічним 

соціумом, де лінгвістична ситуація вирізняється різноманіттям і рухливістю. 

У мультикультурному соціумі проблеми, пов'язані з мовною ситуацією й 

створенням умов оптимальної мовної політики, є важливими й актуальними.  

На тлі мультикультуралізму США особливо відчутна проблема  

контактів між домінувальною англійською мовою країни та мовою 

найчисленнішого  етносу латиноамериканського походження – іспанською. 

Саме тому проблеми контактів між цими мовними спільнотами перебувають 

у фокусі дослідницької уваги лінгвістів В. Аристової [11], У. Вайнрайха [37], 

А. Карлинського [88], С.Тер-Минасової [186], Н. Фірсової [200], Е. Хаугена 

[202], Л. Щерби [210], P. Durkin [266], B. Hoffer [288], P. Gardner-Chloros 

[273].  

Окремі аспекти названої проблеми не обійдено увагою  й сучасними 

лінгвістами,  студії яких присвячені специфіці білінгвізму й диглосії на 

різних мовних рівнях у техаському регіональному варіанті англійської мови 

(Т. Скроб [174]), використанню іспанської лексики в американській 

лінгвокультурі (С. Мірошник [143]), вербалізації стереотипів іспаномовної 

культури в американському варіанті англійської мови (А.Юнацька  [223, 

224]); аналізу особливостей формування іспанокультурної лексики в сучасній 

англійській мові (М. Мельничук  [139]).  

Мовні наслідки взаємодії представників латиноамериканського етносу 

з англомовними носіями передусім виявляються в англійській мові у вигляді 
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іспанських запозичень. Сучасні дослідження інтеграції іспанських 

запозичень в англійську мову США набувають надважливого значення в 

умовах стрімкого збільшення іспаномовного населення США у зв’язку з 

масовою імміграцією з країн Латинської Америки та популяризації 

латиноамериканської культури на північноамериканському континенті. 

Однак наявні лінгвокультурологічні дослідження з цієї теми проводилися 

здебільшого фрагментарно, а тому актуальною залишається проблема 

лінгвістичного аналізу специфіки асиміляції новітніх іспанських запозичень 

та їх подальшої інтергації в сучасну систему літературної й нелітературної 

англійської мови США.  

У загальнотеоретичному плані проблеми запозичень розглядали 

українські й зарубіжні дослідники (Т. Домброван [65; 262], С. Єнікєєва [68], 

Ю. Жлуктенко [72; 73], Ю. Зацний [78; 79], Г. Кріцберг [106], С. Кудряшова 

[115], Д. Мунгалов [148], Т. Таганова [183], Г.Таловиря [184], Х. Усмоналієв 

[198], Н. Фірсова [200], Е. Хауген [202], G. Cannon [250], R. Duran [264], 

P.Muysken [314], J. Storey [343],  M. Widawski [355; 356]). Запозичення з 

іспанської мови в англійській мові США обирали об’єктом вивчення такі 

вчені як Т. Козловська [94], Т. Скроб [174], А. Швейцер [209], А. Юнацька 

[223; 224], J. Algeo [233]. 

Входження лексичних одиниць субстандарту до літературної лексики, 

визначення його етнокультурної специфіки розкрито в працях 

Е. Береговської [20], В. Бондалетова [30], О. Калугіної [84], О. Клименко [91; 

93], В. Костомарова [100], С. Красса [105], Л. Скворцова [172], В. Ярцевої 

[227]. Ураховані й найбільш релевантні питання функціювання іспанських 

запозичень у нелітературній англійській мові США дослідників  

A. Ismagilova, O. Palutina [292], F.R. González [278], M. Kowalczyk [297], 

T. Murray [313]. Проте ці студії не вичерпують усього різнопланового 

потенціалу запозичень з іспанської мови, активне проникнення яких до 

лексичної системи нелітературної англійської мови США особливо помітне 

останніми десятиліттями. 
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Необхідність встановлення механізмів та способів активного 

словотворення з залученням іспанського компоненту в літературній і 

нелітературній розмовній англійській мові США все ще залишається 

маловивченою проблемою, що й зумовлює  актуальність дослідження. 

Вичерпний аналіз дериваційної та семантичної поведінки іспанізмів у 

літературній і нелітературній розмовній ангійській мові США сприятиме 

розширенню уявлення про рухливість і динамічність їх семантичної 

структури, встановленню ступеня залучення таких запозичень до процесів 

активного словотворення в сучасній англійській мові США.  До цьго слід 

додати, що дотепер відсутня інвентаризація й усебічний аналіз новітніх (за 

останнє десятиліття) запозичень з іспанської мови та їх гетерогенних 

утворень, які поширені в англійській мові США.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Наукову працю 

виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету «Когнітивно-

комунікативні та лінгвокульторологічні параметри дослідження мовних 

одиниць». Тему дисертації затверджено на засіданні науково-технічної ради 

Запорізького національного університету (протокол № 4 від 15 грудня 2011 

року) та уточнено науково-технічною радою Запорізького національного 

університету (протокол № 2 від 19 вересня 2019 року). 

 Мета роботи полягає у виявленні лінгвокультурологічних 

особливостей впливу іспанської мови на сучасну англійську мову США.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:  

- окреслити категорійно-понятійний апарат дослідження; 

- визначити лінгвістичний статус іспанських запозичень у лексико-

семантичній системі англійської мови США;  

- розробити класифікації іспанізмів за ступенем асиміляції, 

етимологічними, тематичними й структурними характеристиками їх 

входження до лексико-семантичної системи англійської мови США;   

- виокремити основні етностереотипи щодо представників 
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латиноамериканської культури в англійській мові США; 

- виявити особливості формування та функціювання гібридних 

лексико-фразеологічних одиниць з іспанським компонентом у сучасній 

літературній англійській мові США; 

- з’ясувати специфіку функціювання запозичених елементів іспанської 

мови в нелітературній англійській мові США; 

- розкрити лінгвокультурологічні властивості запозичень з іспанської 

мови в сучасній англійській мові США.  

Об’єктом дослідження є англійськомовна лексика й фразеологія з 

іспанським компонентом у сучасній АмА. 

Предмет дослідження – лінгвокультурологічні особливості іспанських 

запозичень у сучасній АмА. 

Фактичним матеріалом слугувала картотека іспанських запозичень 

(понад 1300 мовних одиниць), укладена автором шляхом суцільної вибірки з 

друкованих та електронних словників, періодичних видань «Los Angeles 

Times», «Daily Intelligence», «The Guardian», «SPOK», «Business Insider», 

«Houston Chronicle», «San Antonio Express-News», «USA TODAY», «The New 

York Times», «Arizona Daily Star», «The Rolling Stone», «Toronto Star», 

«TODAY SHOW», «MAG», «Fox News», «New Republic», «Minneapolis Star 

Tribune», «The Sun», «Boston Globe», «Harper’s BAZAAR», «Gadsden Times», 

«Dallas Observer», «The Washington Post», соціальних мереж «Facebook» і 

«Twitter» за 2000 – 2019 рр. 

Методи дослідження. Багатоаспектний характер аналізу мовних 

одиниць зумовив використання комплексу лінгвістичних методів: 

етимологічного аналізу – для співвіднесення значення запозичення в мові-

донорі й мові-реципієнті; методу словникових дефініцій – для визначення 

семантики іспанських запозичень; контекстуального аналізу – для розкриття 

залежності формування семантики англійськомовної лексики з іспанським 

компонентом від соціальних чинників; семантичного аналізу – для вивчення 

семантичного розвитку іспанських запозичень та їхніх похідних; 
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словотвірного аналізу – для розкриття механізмів творення дериватів від 

іспанських запозичень та їх семантики; методу функціонального аналізу – 

для визначення функцій запозичень у нелітературній англійській мові США, 

тематичної класифікації – для розподілу іспанської лексики за лексико-

семантичними групами. 

Наукову новизну втілено в таких конкретних наукових досягненнях: 

- здійснити комплексне дослідження впливу іспанської мови на 

сучасну англійську мову США з урахуванням його лінгвальних і 

культурологічних особливостей; 

- запропонувати класифікації іспанських запозичень за ступенем 

асиміляції, за тематичною співвіднесеністю і структурними 

характеристиками входження до лексико-семантичної системи англійської 

мови США;  

- виокремити основні етностереотипи щодо представників 

латиноамериканської культури в англійській мові США; 

- виявити й описати способи формування лексичних одиниць з 

іспанським компонентом у нелітературній англійській мові США; 

- розкрити й систематизувати ознаки культурно маркованої лексики 

американського сленгу з іспанськими етно-  й топонімічним компонентами; 

- встановити комунікативно-прагматичні функції лексичних одиниць з 

іспанським компонентом у нелітературній англійській мові США. 

Теоретичне значення роботи зумовлено тим, що її результати та 

висновки є внеском у такі галузі англістики як лексикологія, фразеологія, 

неологія, словотвір.  Внеском у етнолінгвістику слід вважати  виявлення 

особливостей мовної реалізації етностереотипів, а інтерпретація 

особливостей реалізації культурно-маркованих англомовних лексичних 

одиниць з іспанським компонентом сприяє розробці проблем 

лінгвокультурології. Результати наукової розвідки можуть бути 

екстрапольовані в дослідження з загального мовознавства, соціолінгвістики, 

контактної лінгвістики. 



 

 

21 

Результати наукового дослідження мають прикладне застосування:  

‒ у навчальній роботі (у нормативних теоретичних курсах із 

лінгвокраїнознавства, лексикології та стилістики англійської мови, із 

загального мовознавства, у спецкурсах з етнолінгвістики й 

лінгвокультурології, при розробленні та впровадженні дисциплін за 

вибором); 

– у навчально-методичній роботі (при укладанні навчальних і 

методичних посібників та рекомендацій у межах проблем, що були об’єктом 

і предметом авторських розвідок); 

– у лексикографічній практиці (при укладанні одно- і двомовних 

словників, зокрема тлумачних, глосаріїв із проблеми дослідження). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлено в доповідях 8 наукових і науково-практичних конференцій, на 

засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови: 

- міжнародних конференціях, проведених в Україні («Іноземна 

філологія у XXI столітті» (Запоріжжя, 2011, 2012), «Пріоритети германської і 

романської філології» (Луцьк-Світязь, 2018), «Філософія мови та новітні 

тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці» (Київ, 2019), Tesol-Ukraine 

National Convention «Thinking globally-Teaching locally» (TESOL-Conference, 

Харків, 2019); «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному 

просторі» (Полтава-Старобільськ, 2019), «Переяславська мовознавча толока» 

(Переяслав-Хмельницкий 2019));  

- зарубіжній міжнародній конференції («Actual Problems of Science 

and Education» (Будапешт, 2019)). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (359 найменувань) та ілюстративного матеріалу (106 

найменувань), додатка у вигляді словника сленгізмів з іспанським 

компонентом англійської мови США. Дисертацію ілюструють 1 таблиця й 8 
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рисунків. Загальний обсяг наукової праці становить 251 сторінку, основного 

тексту – 197 сторінок. 

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертаційної праці, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

окреслено матеріал та методи його дослідження, висвітлено наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

апробацію, публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

лінгвокультурологічних аспектів міжмовних контактів» визначено 

характер взаємодії мови й культури, висвітлено основні питання мовного 

контактування, з’ясовано специфіку мовної ситуації США, окреслено суть 

понять «стандарт» і «субстандарт» в англійській мові, уточнено дефініції 

термінів «білінгвізм», «диглосія», «запозичення», «інтерференція», 

«спенгліш». 

У другому розділі «Лінгвокультурологічна характеристика 

запозичень з іспанської мови в літературній англійській мові США» 

запропоновано періодизацію впливу іспанської мови на англійську мову 

США, визначено типи запозичень за джерелами походження, виокремлено їх 

основні тематичні групи, виявлено структурні характеристики, розкрито 

особливості мовної реалізації етностереотипів латиноамериканців у сучасній 

англійській мові. 

У третьому розділі «Асиміляція та інтеграція запозичень в 

літературну англійську мову США» розроблено класифікацію іспанських 

запозичень за ступенем асиміляції в системі англійської мови, проведено 

аналіз лексичної й семантичної дериваційної поведінки запозичень з 

іспанської мови, розкрито особливості формування фразеологізмів  з 

іспанським компонентом. 

У четвертому розділі «Елементи іспанської мови в нелітературній 

англійській мові США» установлено типи сленгізмів з іспанським 

компонентом за етимолічними й структурними характеристиками, детально 
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описано й виокремлено їх тематичні групи, конкретизовано головні способи 

формування сленгової лексики з іспанської мови, виявлено й описано 

особливості культурно маркованої лексики американського сленгу з 

етнонімічним і топонімічним компонентами іспанської мови, висвітлено 

головні стилістичні функції сленгової лексики з іспанським компонентом. 

У загальних висновках викладено теоретичні та практичні результати 

проведеного дослідження, окреслено перспективи подальших наукових 

пошуків з проблематики дисертації. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ  

МІЖМОВНИХ КОНТАКТІВ 

 

1.1 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення мовних одиниць 

 

1.1.1 Мова й культура як об’єкти лінгвокультурологічних 

досліджень 

На сучасному етапі розвитку лінгвокультурології актуальним є 

дослідження мови як складника феномена культури. Кожна мова – це певна 

універсальна система знаків, здатна через моделі пізнання відобразити всі 

життєві процеси й позначити будь-які явища реального чи уявного світу, 

зокрема національної самосвідомості. Культура також є семіотичною 

системою; вона розглядається як основа певної цивілізації, встановлення 

моральних принципів і культурних імперативів у суспільстві. Необхідність 

вирішення проблеми співвідношення мови й культури спричинила 

виникнення лінгвістичних шкіл та наукових підходів, що дозволило вченим 

всебічно вивчати специфіку мовних явищ.  

В контексті нашої роботи особливої значущості набувають 

соціолінгвістичний і лінгвокультурологічний  напрями, де мова 

досліджується у площині засобу пізнання й комунікації, але і як 

соціокультурний код нації та своєрідний засіб інтерпретації навколишньої 

дійсності у свідомості її носіїв, що дає змогу проникнути в ментальність 

народу, у погляди людей на світ, суспільство та на самих себе.   У зв’язку з 

цим, виникає потреба у теоретичному обґрунтуванні  

лінгвокультурологічного підходу до розкриття (у комплексі з системним 

методом)  діалектичного  зв'язку між мовою і культурою. Проблема 

співвідношення мови й культури набула актуальності в результаті розвитку 

антропоцентричного підходу до вивчення мови. Поширення ідей цього 
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напряму знайшло відображення в одному з лінгвофілософських учень – 

«гумбольдтіанстві», яке сформувавлося в кінці XVIII – на початку XIX ст. 

Його важливими положеннями є дослідження співвідношення мови, 

свідомості й мислення людини, культурного життя етносу, народу, нації; 

ототожнення мови та народного духу, що сприяло розумінню  мови як 

способу світобачення народу й кожного з його членів [59; 60]. 

У цьому сенсі мовні відмінності окремих культур, народів і соціальних 

груп часто досить істотні. На нашу думку, доцільно виокремити більш 

специфічні, більш універсальні елементи людського буття й природи, які 

відображені в мові. Незважаючи на те, що процес природничо-наукового 

пізнання світу має тенденцію до універсалізації, велика частина знань, 

пов’язаних із гуманітарним осмисленням життєвих явищ, має національно-

специфічну інтерпретацію. Саме через це історія народів, осмислення їхніх 

традицій і умов існування досить різноманітні.  

Сучасні дослідники вважають, що всебічне і глибоке пізнання духовної 

сутності й культурної спадщини народу можливе тільки за допомогою 

національної мови. Їхні праці свідчать на користь того, що мовні реалії 

відіграють ключову роль у розумінні специфіки культурних традицій і 

менталітету того чи іншого народу (М. Алефіренко [3], Ю. Апресян [10],  

Н. Арутюнова [12], Г. Вежбицька [40; 42], Ю. Караулов [86], О. Кубрякова 

[111; 113], І. Малигіна [126], А. Мелерович [138], Ю. Степанов [179]).    

Протилежної думки дотримувалися представники неогумбольдтіанства 

– напряму в лінгвістиці, який набув поширення в середині XX ст. і 

характеризувався прагненням вивчати мову у співвідношенні з культурою її 

носіїв. Його перевагою є те, що в цьому випадку вивчення мови лише як 

соціально успадкованої сукупності практичних навичок та ідей, які 

характеризують наш спосіб життя, тобто окремо від культури, є неможливим. 

Мова є формою буття національної культури, а також дієвим інструментом 

відображення культурних надбань, який впливає на людину через закладену 

в мові картину світу, світосприйняття (Е. Сепір [171], F. Boas [242]).  
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Оскільки мова є постійно змінюваною системою, то її теоретичне 

осмислення з часом потребує коригування. У вітчизняній науковій літературі 

виникає необхідність розгляду змісту мови як найважливішого засобу й 

умови оптимізації культурно-комунікативних процесів, що забезпечують 

єдність і стабільний розвиток соціуму. Мова є універсальною формою 

культури, вона виконує роль інтегруючого механізму різних культурних 

форм у єдину цілісну систему. Змістовий зв’язок базисних елементів мови з 

предметними формами людської діяльності розкривається діяльнісною 

теорією і дає змогу їй бути загальною формою вираження людської культури, 

історично визначеного способу людської життєдіяльності (М. Лисинюк 

[122]).  

Важко не погодитися з міркуваннями названих вище учених [122; 171; 

242], адже мову не можна досліджувати поза культурним контекстом. 

Вважаємо, що мова як один із видів людської діяльності, є складовою 

культури спільно з сукупністю інших сфер людського буття. Водночас, якщо 

аналізувати феномен мови (як рідної, так і іноземної) та її структуру за 

допомогою лінгвокультурологічного підходу, то саме соціокультурний 

аспект стає підставою для її реального функціонування.  

В контексті нашого дослідження підтримуємо тезу про те, що мова – це 

потужний суспільний засіб, який спрямовує «людський потік в етнос, 

утворюючи націю шляхом збереження й передачі культури, традицій, 

суспільної самосвідомості певного мовного колективу» [187].   

Лінгвокультурологія як інтеграційна галузь мовознавства не обмежується 

вивченням живих комунікативних процесів у окремо взятому соціумі. На 

думку О. Селіванової, важливим  аспектом лінгвокультурології на сучасному 

етапі її розвитку є вихід досліджень за межі етнічної культури, орієнтація на 

відображення в мові й текстах надбань світової культури, інших культур 

різних епох тощо  [168, с. 261]. 
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Розглядаючи становлення лінгвокультурології як окремої маргінальної 

дисципліни, слід згадати чотири наукові школи, які виникли наприкінці ХХ 

ст., а саме:   

1. Школа лінгвокультурології Ю. Степанова, що описує константи 

культури в їхньому діахронічному аспекті. 

2. Школа Н. Арутюнової, яка розглядає універсальні терміни культури, 

відібрані з текстів різних часів і народів (із позиції зовнішнього 

спостерігача). 

3. Школа В. Телії, що здійснює лінгвокультурологічний аналіз 

фразеологізмів (із позиції рефлексії носія живої мови). 

4. Школа лінгвокультурології, яка розбудовує концепцію Є. Верещагіна 

і В. Костомарова. 

Серед провідних цілей і завдань, які ставили представники цих шкіл, 

можна виокремити такі: 

- з’ясувати  місце культури в процесі утворення мовних концептів; 

- уточнити, в якій частині значення мовного знаку прикріплюється 

«культурний зміст»; 

- виявити, чи усвідомлюється цей зміст тим, хто говорить, і тим, хто 

слухає, а також, як він впливає на мовні стратегії; 

- визначити реальне існування культурно-мовної компетенції носія 

мови; 

- описати концептосферу, а також дискурси культури, які орієнтовані 

на репрезентацію носіями однієї культури; 

- систематизувати основні поняття лінгвокультурології, тобто створити 

понятійний апарат, який дозволив би аналізувати проблему співвідношення 

мови й культури в динаміці, а також забезпечив би взаєморозуміння в межах 

наукової парадигми – антропологічної, або антропоцентричної. 

На початку ХХI ст. виникли ще дві потужні лінгвістичні школи: 

Волгоградська наукова школа, пов'язана з ім'ям В. Карасика, і Самарська, 

очолювана В. Савицьким, які поставили перед собою такі завдання: 
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визначити місце культури в процесі утворення мовних концептів, виявити й 

описати концептосфери, лінгвістичні поля, дискурси культури і мови, які 

орієнтовані на репрезентацію носіями однієї культури. 

Об'єктами дослідження лінгвокультурології є і мова, і культура. Так, 

мова – це скарбниця етнокультури. Хоча на кожній етномові можна говорити 

про інші етнокультури, усе ж таки мова насамперед призначена для 

інформаційного забезпечення та регуляції процесів рідної їй культури. За 

знаками мови стоять феномени цієї культури. Щоб правильно розуміти 

вимову певною мовою, необхідно чітко усвідомлювати етноспецифіку її 

одиниць як у денотативно-сигніфікативному, так і в конотативному аспектах 

їхньої семантики, а також оперувати фоновими знаннями, які не закріплені в 

значеннях та внутрішній формі мовних знаків, але дозволяють сприймати 

висловлювання й тексти, що апелюють до цих знань. З іншого боку, мова як 

відкрита синергетична система є завжди динамічною і мінливою; зміни в усіх 

її підсистемах відбуваються постійно, але у різному темпі, в тому числі й 

завдяки факторам зовнішнього впливу [64, 262]. Протягом історії 

відбуваються значні зміни і в самій структурі мови (граматика, фонетика), і в 

її філософії [51]. 

Незважаючи на те, що проблема співвідношення мови й культури вже 

не одне століття є об’єктом дослідження багатьох учених,  на сьогодні це 

питання залишається дискусійним: одні вважають, що мова належить до 

культури, як частина до цілого (В. Костомаров [43], В. Маслова [133]); інші – 

що мова є лише формою відображення культури та її домінант (О. Корнілов 

[98], В. Лейчик [118]); треті – що мова не належить ані до форми, ані до будь-

якого елемента культури (П. Сорокін [177], А. Тойнбі [190]). Ми переконані, 

мова є одночасно продуктом культури, її важливим компонентом, умовою і  

специфічним способом існування культури, фактором формування 

культурних кодів. 

Аналіз наукової літератури дає можливість  констатувати, що більшість 

сучасних лінгвістів виокремлюють спільні ознаки в мові й культурі як  різних 
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семіотичних систем, зокрема: і мова, і культура – це певні форми свідомості, 

що відображають особливості світогляду та світосприйняття людини; зв'язок 

культури й мови характеризує діалогічність; носієм культурних традицій і 

мови є індивід або суспільство; і для мови, і для культури характерна певна 

нормативність; однією з головних властивостей мови й культури є історизм.  

При цьому порівняння категорій мови й культури дає змогу виділити низку 

суттєвих відмінностей між ними, узагальнених нами на рис. 1.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Відмінності між поняттями «мова» і «культура» 

Джерело: авторська розробка 
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відображає реальність, у якій людина живе, а культура є її невід’ємною 

частиною, то мова є точним відображенням культури (І. Голубовська [56], 

О. Корнілов [98], В. Лейчик [118], В. Манакін [127], С. Тер-Мінасова[185]. 
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дослідження лінгвокульторогічних особливостей мови й культури у взаємодії 

та взаємовпливі. 

 

1.1.2 Лінгвокультурологічні особливості мови й культури у 

взаємодії та взаємовпливі 

Проблема, пов'язана з обсягом, характером, ступенем взаємодії та 

взаємовпливу мови й культури, є на сьогодні однією з найскладніших і 

суперечливих у лінгвістиці, культурології, семіотиці та філософії. Це 

зумовлено багатоаспектністю, значним хронологічним періодом, величезною 

формальною, структурною і функціональною різноманітністю того, що 

належить до мови й культури. 

У сучасній лінгвістиці та культурології сформувались дві гіпотези 

щодо дослідження мови й культури у взаємодії та взаємовпливі. Згідно з 

першою – заперечення (П. Сорокін [177], А. Тойнбі [190]) – відбувається 

заперечення прямої взаємодії обох феноменів. Гіпотеза прийняття взаємодії 

та взаємовпливу мови й культури (В. Воробйов [47]) полягає в тому, що мова 

є компонентом культури, яку ми успадковуємо, основним інструментом її 

пізнання й засвоєння. Новітні наукові дослідження дають змогу 

стверджувати, що у філософії і мовознавстві більшість учених дотримується 

думки про взаємодію мови й культури (Є. Верещагін, 

В. Костомаров [43] В. Маслова [133], Е. Сепір [171], С. Тер-Мінасова [185], 

Б. Уорф [197], Boas F. [242]). Одна з перших спроб визначити та 

обґрунтувати цей зв'язок зроблена в працях В. фон Гумбольдта на базі 

антропоцентричного підходу [60], який довів ідею про національний 

характер культури, що відображ ається в мові за допомогою особливого 

бачення світу. Мова й культура як відносно самостійні феномени поєднані 

значенням мовних знаків, що й забезпечують їхню онтологічну єдність, адже 

осягнення науки, релігії, літератури можливе лише за допомогою мови й 

через мову.  
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Завдяки мові здійснюється спадкоємність людської культури, 

відбувається накопичення й засвоєння досвіду, виробленого попередніми 

поколіннями. Мова формує людину, визначає її поведінку, спосіб життя, 

світогляд, менталітет, національний характер, ідеологію. Саме поєднання в 

мовній субстанції універсального й національного дає можливість 

створювати «обличчя» національного менталітету, що «промальовується» в 

мовних формах [103]. 

Протилежну думку висловлювали представники натуралістичного 

напряму, який сформувався в лінгвістиці в 70-х р. ХIХ ст. У контексті цього 

підходу заперечується наявність у мові особливих духовних проявів 

окремого індивіда та нації загалом. Увага зосереджується на фізіологічному 

та психофізіологічному аспектах мовлення [210]. Наприкінці ХІХ ст. ідеї  

В. фон Гумбольдта продовжують свій розвиток і відображаються у новому 

напрямі лінгвістики – неогумбольдтіанстві, представники якого розглядають 

взаємодію між типами мов, типами мислення та духовною культурою 

народів світу, при цьому мова розглядається як продукт мовної спільноти, як 

самосвідомість і світогляд народу [341].  

На основі положень антропоцентричного та натуралістичного  підходів 

у лінгвістиці виникла ідея  горизонтального (за територіальним чинником) і 

вертикального (за соціальною диференціацією) розподілу мови. Головна 

увага зосереджувалася на тому, що в процесі дослідження мови обов’язковим 

є звернення до об’єктивної історії життя окремого конкретного етносу. 

Важливим є також визначення мови як головної ознаки, на підставі якої 

встановлюється антропологічна та етнографічна належність індивіда [29]. 

У лінгвістичній науці на початку ХХ ст. виник ще один напрям – 

«неогеґельянство», що продовжував вирішення проблеми взаємодії мови і 

культури. Перевагою цієї течії було те, що її прибічники намагалися в самій 

мові знайти прояви народного духу. Предметом аналізу стає історія мови у 

взаємозв’язку з культурою відповідних історичних епох [107].   
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Водночас, взаємодію і взаємовплив мови й культури потрібно 

досліджувати вкрай обережно, пам'ятаючи, що це різні семіотичні системи. 

Ураховуючи відмінність між мовними й культурними системами, можна 

виділити і наявність семантичних та лексичних універсалій, що вказують на 

спільний поняттєвий базис, на якому ґрунтуються людська мова й  

культура [42].  

Незважаючи на велику кількість наукових розвідок із визначення 

ступеня взаємовпливу та характеру взаємодії мови й культури, що 

проводилися протягом ХІХ-XX ст., це питання досі залишається полемічним. 

Проте більшість дослідників у галузі лінгвокультурології дотримуються 

думки, що вплив культури на мову є очевидним фактом. Мови суттєво 

різняться між собою, і ці відмінності – у звичаях і прийнятих манерах 

поведінки в тих культурах, де ці мови розвиваються, тому в різних мовах 

слова можуть відрізнятися конотативною семантикою (тобто своїми 

емоційними й оцінними відтінками). Через фонові відмінності більшість слів 

не мають остаточного перекладу, фразеологічні одиниці фактично є 

неперекладними (ідіоматичними) і потребують еквівалентного варіанта. У 

будь-якому словнику можна знайти слова, що не мають однозначного 

перекладу в інших мовах. Це, так звана, безеквівалентна лексика – назви 

специфічних явищ місцевої культури. 

Однак вплив культури на мову виявляється у своєрідності самого 

процесу спілкування в різних культурах, що відбивається на особливостях 

лексики і граматики, а також на нормативно-стилістичному устрою мови.  

Зараз у лінгвістиці існує декілька основних підходів до визначення 

характеру взаємодії та ступеня взаємовпливу мови й культури [89]. Перший 

підхід розроблявся переважно філософами (Г. Брутяном [34], Є. Кукушкіною 

[116], О. Маркарян [128]). Ключовим положенням є ставлення до мови як до 

«дзеркала» культури, а взаємодія в парадигмі «мова-культура» 

характеризується як односпрямована [116]. На нашу думку, недолік цього 

підходу полягає в обмеженому погляді на проблему, оскільки мові тут 
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відводиться пасивна роль – формальне відображення фактів культури. Мову 

розглядають лише як її інструмент, позбавлений будь-якої самостійності.  

Представники другого підходу виділяють активну роль мови в процесі 

мислення, вплив її на культуру. Дослідники Е. Сепір [171] і Б. Уорф [197], які 

розробили гіпотезу лінгвістичної відносності, виходили зі встановленого 

причинно-наслідкового зв'язку між мовою й культурою та головну роль 

відводили саме мові через її здатність «керувати» сприйняттям соціальної 

дійсності. Культура і мова становляють собою своєрідний симбіоз: мова є 

обов'язковою передумовою розвитку всієї культури загалом. Реальний світ, у 

якому існує людина, несвідомо будується на мовних нормах конкретного 

суспільства. Світи, в яких живуть різні суспільства, – це окремі світи, а не 

один, який використовують різні мови. Відповідно до цієї думки, люди 

сприймають світ крізь призму своєї рідної мови, кожна з яких відображає 

дійсність по-своєму [171, с. 261]. Подальшим опрацюванням цього 

положення займався Л. Вайсгербер [38], який стверджував, що мова 

перебуває між об’єктивною дійсністю і свідомістю.  

Важливим є те, що гіпотеза лінгвістичної відносності (М. Федоров 

[199]; D. Hymes [290; 291]) зумовила появу принципу функціональної 

відносності мов, згідно з яким між мовами спостерігається відмінність у 

характері їхніх комунікативних функцій. Наголосимо, що окреслена гіпотеза 

в лінгвістичних працях має і негативну оцінку (Г. Колшанський [93],  

Б. Серебренников [152], Л. Третьякова [194]), тому вона в сучасній науці 

розглядається неоднозначно. Проте вчені постійно повертаються до неї, 

оскільки за допомогою взаємодії мови й можуть бути осмислені такі факти 

мови, які важко пояснити іншим способом.  

Суть третього підходу, який за нашими спостереженнями є найбільш 

вдалим, полягає в тому, що мова й культура знаходяться в діалектичній 

єдності, залежать одна від одної та перебувають у постійній взаємодії, 

залишаючись автономними знаковими системами. Відповідно до цього 

підходу мова є невід'ємною частиною культури, основним інструментом її 
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засвоєння, це реалізація національної сутності. Вона формує специфічні 

ознаки національної ментальності, є механізмом, який відкрив перед 

людиною сфери свідомості. З іншого боку, відбувається включення культури 

в мову, бо вона реалізована та оформлена у вигляді тексту [17, с. 185]. 

Послідовниками названого підходу є більшість сучасних лінгвістів, 

адже він є ключовим у лінгвокультурологічній теорії. Тут мова трактується 

як універсальна форма первинної концептуалізації світу, складова частина 

культури, що успадковується людиною від її предків, інструмент, за 

допомогою якого засвоюється культура, транслятор, виразник і зберігач 

культурної інформації та знань про світ. До того ж мова не просто називає те, 

що є в культурі, не просто висловлює, «відображає» її (пасивна функція 

мови), а «формує» культуру (активна роль мови), ніби виходячи з неї, і сама 

розвивається в культурі. 

Культура ж із лінгвокультурологічного погляду інтерпретується, 

передусім, як сховище безмежного досвіду нації, накопиченого безліччю 

поколінь. Однак вона не може бути успадкованою генетично, для передачі її 

наступним поколінням необхідний «провідник», і його роль відіграє мова. 

Існування мови як явища неможливе без культури, так само як і культура не 

може існувати без мови. І це твердження є безсумнівним, оскільки вплив 

культури на мову виявляється у своєрідності процесу спілкування в різних 

культурах.  

Аналітичний огляд теоретичної літератури  щодо проблеми взаємодії і 

взаємовпливу мови й культури уможливлює змалювання еволюції поглядів 

дослідників таким чином:  

- будь-яка культура (матеріальна, духовна, національна) втілюється в 

мові (В. Гумбольдт); 

- національний характер культури виражається в мові за допомогою 

бачення світу, тобто мові властива специфічна для кожного народу 

внутрішня форма, що є вираженням «народного духу» і його культури  

(В. Гумбольдт, Е. Сепір);  
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- мова – це те, що лежить на поверхні буття людини в культурі; це 

ланка між людиною й навколишнім світом (Ф. Боас, Є. Верещагін,  

В. Костомаров та ін.);   

- мова й дійсність взаємопов’язані і структурно схожі; мова включена в 

культуру, як і культура включена в мову, тобто мова, культура, навколишній 

світ взаємодіють (Ю. Ємельянов, С. Тер-Мінасова та ін.);  

- мова – це спосіб адаптації людини до умов довкілля, організації й 

координації людської діяльності; засіб адекватної оцінки об’єктів, явищ, 

їхніх співвідношень; інструмент культури, що впливає на формування 

особистості через мову, менталітет, традиції та звичаї свого народу, а також 

особливий культурний образ світу (Є. Верещагін, В. Воробйов, С. Тер-

Мінасова).  Саме таке розуміння мови як важливого компонента культури 

поділяємо в нашому дослідженні. І справді, якщо кожен носій мови є 

одночасно і носієм культури, то мовні знаки здатні виконувати функцію 

знаків культури та водночас слугувати знаряддям подачі основних настанов 

культури. Такий характер взаємодії та взаємовпливу мови й культури 

проявляється в лексичних запозиченнях, які є об’єктом цього дослідження, 

зумовленого необхідністю вивчення лінгвокультурологічних особливостей 

впливу іспанської мови на сучасну англійську мову США. 

 

1.2 Основні питання мовного контактування 

 

1.2.1 Міжмовні контакти в контексті лінгвокультурологічних 

досліджень 

Протягом свого історичного розвитку різні спільноти, колективи людей 

і цілі нації між собою контактують на рівні культури, політики, економіки 

тощо. Безсумнівним є факт, що всі рівні взаємозв’язку супроводжуються 

мовним контактом. Через посилення відносин між країнами в час глобалізації 

дедалі актуальнішими стають питання, присвячені взаємодії різних мов і 

культур, а нова галузь мовознавства – контактна лінгвістика  (D. Winford 
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[358])  або лінгвістична контактологія (Й. Айдукович [1]), набуває 

поширення в наукових лінгвістичних колах.  

Констатується, що контактна лінгвістика – це дисципліна, завданням 

якої є вивчення в загальних рисах феноменів змішання, адаптації та 

переструктуралізації, які є результатом взаємодії між різними мовами 

(діалектами) і їхніми носіями. Наслідком такої взаємодії може бути як 

запозичення обмеженої кількості лексичних одиниць, так і поява абсолютно 

нових мовних утворень, джерелом формування яких бувають дві або більше 

мови. Між крайніми точками такого діапазону існує дуже багато ситуацій, 

що охоплюють різні ступені міжмовної взаємодії, які формуються під 

впливом двох основних чинників: мовного (або структурного) та 

екстралінгвістичного (соціального і психологічного) [358, с. 2].  Лінгвістична 

контактологія – це самостійна лінгвістична дисципліна, що вивчає механізми 

мовного контакту двох або кількох мов за певних соціально-історичних умов 

і виробляє моделі функціонування цих механізмів [1].  

Контактна лінгвістика є відносно молодою галуззю, що формується як 

міждисциплінарна лінгвістична наука на межі етнолінгвістики, 

соціолінгвістики, компаративістики, контрастивної лінгвістики та 

інтерлінгвістики, яка досліджує  різні механізми мовних контактів (у 

структурній, культурній, етноісторичній, етнокультурній і антропологічній 

площинах). Крім того, вона досліджує явища, що є результатом цих 

контактів, зокрема – контактні елементи.  

Термін «контактна лінгвістика» вперше використано зарубіжними 

науковцями (Й. Айдукович [1], У. Вайнрайх [37], А. Глазиріна [52],  

М. Кондакова [97], Р. Холл [203]). Наголосимо, що у вітчизняному 

мовознавстві думка про необхідність створення особливої «науки про закони 

впровадження та привнесення готових елементів однієї мовної системи в 

іншу» висловлена ще в 60-70-х рр. (Ж. Багана, О. Хапіліна [15],  

Б. Серебренников [152]). 



 

 

37 

На сьогодні контактна лінгвістика (лінгвістична контактологія) 

функціонує як окрема галузь мовознавства, що має свій об'єкт вивчення 

(процеси або результати контактування двох чи кількох мов на культурно-

історичному тлі життя контактуючих народів). Її завданням є вирішення 

питання і проблеми різних аспектів мовних контактів, що стосуються зв'язку 

й розмежування таких явищ, як «інтерференція» і «запозичення», 

«перемикання кодів» і «запозичення», «калька» і «запозичення». Уся 

проблематика контактної лінгвістики обертається навколо її ключових 

категорій: мовний контакт, білінгвізм (двомовність), запозичення й 

інтерферентність, переключення кодів, поява та функціонування контактних 

мов. Мовний контакт є домінантною категорією контактної лінгвістики, 

вихідним явищем для категорій «білінгвізм», «запозичення», 

«інтерферентність», «переключення кодів», «контактна мова» і 

характеризується тривалим етапом становлення й суперечливими поглядами 

на визначення його як явища контактної лінгвістики. 

Початком вивчення мовних контактів у лінгвістиці можна вважати 

межу ХІХ-ХХ ст., коли ця проблематика була по-новому виділена 

дослідниками, які цікавилися сучасними мовними процесами (Бодуен де 

Куртене [29]; Г. Шухардт [221]). Мовні контакти стали досліджуватися 

насамперед у сфері конвергенції контактуючих мов. Основна проблема, що 

обговорюється в лінгвістиці у світлі мовної конвергенції, – це можливості 

або неможливості так званого «змішання мов». У науковій літературі 

допускалася можливість змішування мов. Ускладнення акту комунікації між 

двома мовними колективами веде до конвергентної перебудови 

контактуючих мов у бік їхнього спрощення. Уперше конвергенція мов 

розглядається як природний і необхідний прояв комунікативної функції 

мови, як задоволення «потреби у встановленні взаєморозуміння» [221]. 

Результати дискусій про змішування мов подані в праці Л. Щерби, де 

запропоновано замінити термін «змішання мов» на «взаємовплив мов», 

оскільки перше має на увазі те, що обидві мови, які перебувають у 
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безпосередньому контакті, можуть рівною мірою брати участь в утворенні 

нової мови [210]. 

Ми переконані, що процес мовної взаємодії не можна вивчати 

відокремлено від історичних, культурних, етнічних, соціальних, 

психологічних та інших факторів, тому терміни «взаємодія мов», 

«взаємовплив мов», «змішування мов» не мають тієї концептуальної основи, 

яка б чітко окреслила це явище як контакт. Саме тому в лінгвістиці поширене 

нейтральне поняття «мовний контакт», яке вперше було введене в сучасне 

мовознавство дослідником А. Мартіне, а найбільшу популяризацію отримало 

на початку 50-х р. ХХ ст. Цей термін сприймався як «почергове 

використання двох чи більше мов одними й тими ж особами» [37, с. 22; 201, 

с. 351]. У деяких лінгвістичних роботах було запропоновано розрізняти його 

«вузьке» й «ширше» тлумачення, розуміючи під першим контактну ситуацію, 

пов’язану з неодмінною двомовністю, а під другим – міжмовний зв’язок, при 

якому двомовності може й не бути, як, наприклад, при запозиченні лексики в 

процесі різних соціально-політичних, культурно-історичних та інших 

відносинах [57, с. 48]. Також мовний контакт є «мовленнєвим спілкуванням 

між двома мовними колективами» [163, с. 3]. У словнику лінгвістичних 

термінів мовним контактом є «зіткнення мов, що виникає внаслідок 

особливих географічних, історичних і соціальних умов, які приводять до 

необхідності спілкування різними мовами людських колективів» [14, с. 535].  

На нашу думку, найбільш універсальним є таке трактування: мовні 

контакти – це така взаємодія двох і більше мов, коли висловлювання однією 

мовою включають до свого складу елементи іншої мови, або, навпаки, – 

вислови іншою мовою включають до свого складу елементи першої мови 

[170, с. 273]. Синтезувавши виділені дефініції, можемо стверджувати, що 

мовний контакт – це взаємозв’язок двох або декількох мов, який впливає на 

словниковий склад, фонетичну, граматичну структуру мов, які беруть участь 

у контактуванні. Для кращого усвідомлення явища мовних контактів, 

пропонуємо його вивчати з точки зору різних наук – соціології та 
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лінгвістики. Щоб зрозуміти, як і в якому напрямі змінюються мовні 

контакти, необхідно розглянути цей процес на двох різних  

рівнях (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Рівні тлумачення мовних контактів 

Джерело: авторська розробка 

 

На лінгвістичному рівні тлумачення мовних контактів виникає низка 

питань, які потребують негайного вирішення, серед них: що відбувається з 

двома (або більше) мовами, які  знаходяться в контакті, зокрема на 

фонетичному, морфемному,  лексичному і синтаксичному рівнях; як мови 

запозичують одна в одної мовні структури та структурні елементи; що 

відбувається з мовами, які використовуються одночасно в двомовних 

колективах; які зміни відбуваються в мовах, що перебувають у контакті, і як 

може розвиватися нова мова, що утворилася в результаті їхніх контактів. 

На соціолінгвістичному рівні наслідки взаємодії різномовних соціумів 

залежать від низки чинників. Серед них можна виокремити тривалість і 

інтенсивність контактів між мовними колективами; типи соціальних, 

економічних та політичних відносин між ними; функції, які виконують мови, 

що служать засобом комунікації.  Крім зазначених нами рівнів на рис. 1.2.1, 

питання мовних контактів вивчаються в межах антропології й культурології, 

Рівні тлумачення мовних контактів 

Лінгвістичний Соціолінгвістичний 

 

Процес змішання, 

взаємопроникнення двох 

самостійних (самодостатніх) 

мовних систем 

Як взаємодія різномовних соціумів, 

тобто як певна мовна ситуація, що є 

сукупністю мовних утворень (мов і 

варіантів мов), які обслуговують 

певний соціум у межах якогось регіону, 

політико-територіального об'єднання чи 

держави 
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які, зі свого боку, стали базою для формування суміжних стосовно загальної 

лінгвістики наук, а саме лінгвістичної антропології та лінгвокультурології. 

Отже, в умовах тривалого мовного контакту й діалогу різних 

культурно-світоглядних систем реалізація мовних одиниць характеризується 

національно-культурною специфікою, яка проявляється на всіх рівнях мовної 

системи, відображає особливості мовної картини світу народу окремого 

регіону на певний момент. На нашу думку, взаємодія народів і культур 

неминуче приводить до їхнього мовного контакту, при якому обов’язково 

відбувається взаємодія і взаємовплив навіть типологічно відмінних мов. У 

результаті мовних контактів спостерігаються як незначні зміни в лексиці 

(лексичні запозичення чи семантичні кальки), так і суттєві структурні 

перетворення на всіх мовних рівнях [65]. Крім того, аналіз розвитку 

основних положень теорії мовних контактів показав, що в історії лінгвістики 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. і до сьогодні помітне поступове зміщення 

акцентів у тлумаченні та ставленні до мовного контакту від неприйняття 

багатомовності до визнання актуальності білінгвізму та його наслідків: 

запозичення, інтерференція, «контактна мова». З метою подальшого 

детального вивчення проблем мовного контакту необхідно зупинитися на 

його типологічному різноманітті. 

 

1.2.2 Типологізація мовних контактів 

Проблеми мовних контактів викликають  гостру зацікавленість у 

науковців з середини  ХХ ст. З широкого кола проблематики мовних 

контактів варто зупинитися на видах співвідношення контактуючих мов. 

Зауважимо, що в основі типів мовних контактів лежать різні ознаки, оскільки 

специфіка мовного контактування в різних регіонах і в різний час зумовлює 

необхідність створення його типології.  

Проблемі виокремлення критеріїв класифікацій мовних контактів 

присвячено значну кількість досліджень, які проводилися на матеріалі різних 

мов і за допомогою різних методів. В основі типологічних класифікацій 
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покладено ознаки, що мають лінгвістичний і позалінгвістичний (також 

екстралінгвальний)  характер. До позалінгвістичних чинників відносять ті, 

які спричиняють мовні зміни у результаті впливу ззовні, оскільки самі не 

належать до певної мовної системи. Це історико-географічні, соціологічні, 

економічні, культурні та психологічні фактори, які включають умови 

контактування, участь у міжмовному зв’язку членів мовної спільноти, а 

також територіальне розміщення обох спільнот під час контактів. Мовні 

контакти вивчають з погляду ступеня їхньої інтенсивності і класифікують за 

ознакою спорідненості мов, територіальною близькістю, каналами взаємодії 

тощо.  

Лінгвістичні чинники охоплюють мовні явища, що відбуваються 

всередині мовної системи, яку досліджують. До них, зокрема, належать 

тривалість і стійкість мовних контактів, наявність або відсутність 

безпосереднього мовного контакту, структурне співвідношення контактних 

мовних систем, генетичні зв’язки мов, відносини, в які вступають контактні 

мови. Отже, усі процеси міжмовних контактів і їхні наслідки, які мають 

змішаний характер і виявляються в інтерференції, перемиканні коду, 

запозиченні тощо,  залежать від названих чинників. Виникнення таких 

контактів зумовлює наявність постійних діалогів і постійного спілкування 

між носіями різних мов. 

Ураховуючи позалінгвістичні й лінгвістичні чинники типологічних 

ознак, у сучасній науці вже зроблено спроби класифікації мовних контактів. 

Наприклад, мовні контакти групують на дистальні і проксимальні, тобто 

залежні від безпосереднього співіснування мов. Під дистальною формою 

контакту розуміється відсутність тісного контакту між мовами в умовах 

одномовності, а його результат виражається тільки в запозиченнях. 

Проксимальна форма контакту мов здійснюється в умовах білінгвізму й 

безпосереднього мовного контакту, наслідком чого можуть бути не лише 

запозичення, але й модифікації у структурі однієї з мов, а також поява нової 

мови [23, с. 83].  
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В інших  наукових розвідках послуговуються термінами «дистантний» 

і «контактний». Під дистантними розуміють такі мовні контакти,  які 

виникають між мовами за відсутності прямого контакту їхніх носіїв і 

двомовності. Під контактними мають на увазі контакти, у безпосередній 

комунікативній діяльності  носіїв мов і при двомовності [72, с. 12]. В межах 

останнього типу виокремлюють дві форми: природну, яка виникає при 

особистому спілкуванні носіїв різних мов у процесі людської діяльності; і 

штучну, що з’являється в спеціально створеній для вивчення другої мови 

ситуації. За тривалістю і стійкістю мовних зв’язків розрізняються казуальні 

(епізодичні, випадкові) і постійні мовні контакти [72, с. 16-18]. У науковій 

літературі виділено й такий тип мовних контактів, як змішаний (природно-

штучні) [83]. 

М. Кочерган виокремив причини, які й зумовлюють мовні контакти і 

відбиваються на їхніх особливостях: «1) у разі загарбання території і 

поневолення корінного етносу; 2) коли на одній території мирно співіснує 

різномовне населення; 3) коли населення вступає в різноманітні (економічні, 

торговельні, культурні та інші) стосунки з населенням іншої країни; 4) коли 

засвоюється інша мова в процесі шкільного навчання» [102, с. 187]. 

Водночас, у лінгвістичній літературі виділяють: мовні контакти між мовою-

джерелом і мовою-адресатом; між мовою-медіатором (тобто мовою-

джерелом А) і мовою-адресатом; між мовою-трансмітером (мовою-джерелом 

Б) і мовою-адресатом [35, с. 26]. 

В контесті нашого дослідження на увагу заслуговує класифікація 

мовних контактів, яка заснована на відмінностях у характері мовного 

спілкування. Так, за характером мовної взаємодії виділяють:  

- контакти з однобічним (на лексичному рівні) і двобічним (зачіпає 

рівні обох мов) впливом;  

- контакти з перетворювальним впливом (порушені кілька рівнів однієї 

мови) і зі схрещенням (порушені кілька рівнів мов, які взаємодіють);  

- контакти, що приводять до злиття і виникнення нової мови [27, с. 254].  
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Перевагою цієї класифікації є те, що в ній використані деякі якісні 

характеристики процесів взаємодії мов [63, с. 23]. Доопрацьованим варіантом 

цієї класифікації можна вважати запропонований С. Семчинським поділ 

мовних контактів  на ті, що мають: односторонній вплив на одному 

лінгвістичному рівні певної мови; двосторонній вплив на одному 

лінгвістичному рівні певної мови; односторонню дію на різних лінгвістичних 

рівнях однієї мови; двосторонню дію на різних лінгвістичних рівнях 

взаємодіючих мов [169]. 

Наголосимо на тому, що спільним у дослідженнях Ю. Жлуктенка [72], 

М. Кочергана [102] та С. Семчинського [169] є поділ мовних контактів на 

казуальні й перманентні. Казуальні (від лат. casus – випадок) – це тимчасові 

або випадкові зв’язки, для яких характерна дуже слабка інтенсивність мовної 

взаємодії. Перманентні (від лат. permanens – постійний) – свідчать про тісні 

міжмовні зв’язки, побудовані на постійному та тривалому спілкуванні носіїв 

різних мов [169, с. 275]. 

Не менш важливою є позиція, за якою основою класифікації є тип 

територіального розміщення обох спільнот і ступінь участі їхніх членів у 

мовному контакті і яка пропонує розділити мовне контактування на 

маргінальне і внутрішньорегіональне. У першому випадку мовний зв'язок 

може відбуватися між колективами, що знаходяться на суміжних територіях, 

у ньому бере участь певна частина їхніх членів; у другому – мовні 

співтовариства повинні проживати на спільній території, причому носії 

однієї мови глибоко проникають на територію, зайняту носіями  

іншої [152, с. 10]. 

Також у сучасних розвідках зафіксовані такі типи мовних контактів, як 

прямі, безпосередні та непрямі, опосередковані. Встановлення перших 

відбувається у зв’язку з насильницькими завоюваннями одних народів 

іншими та створенням великих колоніальних імперій. Безпосередні 

спостерігаються при прямому спілкуванні носії двох мов, тому в членів, 

принаймні одного з контактуючих колективів, виникає потреба вивчити іншу 
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мову. Опосередковані виникають тоді, коли дві провідні мови зв’язуються 

одна з одною через посередництво третьої [205, с.40]. 

У лінгвістичних дослідженнях проблема класифікації мовних контактів 

привертає увагу не лише вітчизняних, але й зарубіжних учених. Так, 

підґрунтям класифікації С. Томасона та Т. Кауфмана [349] є ступінь 

інтенсивності контакту. Виокремлюють п’ять типів мовних контактів: 

нерегулярний або спорадичний, що спричинює тільки лексичне запозичення 

на рівні змісту; більш інтенсивний, при якому відбувається запозичення 

певної частини службових слів; інтенсивний із запозиченням значної 

кількості службових слів (наприклад, прийменників, дериваційних афіксів і 

флексій, займенників, числівників, а також окремих структурних рис); 

значний культурний тиск із помірним запозиченням структурних елементів; 

значний культурний тиск з інтенсивним запозиченням структурних 

елементів. 

Класифікація мовних контактів Г. Меліка враховує такі критерії: 

мовний, тобто за належністю до тієї чи іншої мови; мовний узус (ідіома); 

територіальний; домінантність/субординантність; середовища контактування 

та засвоєння мови [309, с. 299-300]. 

Вагомою для нашого дослідження є думка Л. Блумфілда, який з метою 

розрізнення типів мовного контакту використовував терміни «культурний 

контакт» і «глибокий контакт». Культурний контакт відбувається в 

результаті культурної дифузії. При глибокому контакті процес запозичення 

переважно здійснюється з вищої мови (тобто мови завойовників або, при 

міграції, мови корінного населення) до нижчої (тобто мови переможених чи 

іммігрантів) [28]. Проте навряд чи можна погодитися з різницею, яку 

проводить учений між культурою й мовою, оскільки мовний контакт також є 

і культурним, значить, глибокий контакт не може бути тільки мовним, не 

будучи культурним.  

Отже, контактування  – це насамперед взаємодія неспоріднених мов, 

яка може мати тимчасовий або регулярний інтенсивний характер.  Типи 
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мовних контактів можна групувати за близькістю/віддаленістю мовної 

спорідненості, за ареальним розташуванням, за каналами 

взаємопроникнення, мовними рівнями взаємодії, ступенем взаємовпливу мов 

тощо. Детальна класифікація мовних контактів сприяє розумінню процесів 

взаємоконтактування мов, допомагає всебічно їх досліджувати. Від типу 

міжмовного контакту залежать наслідки, до яких він приведе: мовні контакти 

можуть спричинити конвергенцію мов, структурні чи лексико-семантичні 

зміни однієї або обох мов, виникнення гібридної мови. 

 

 

1.3 Аналіз специфіки мовної ситуації в США 

 

Унаслідок бурхливих соціально-політичних процесів, що відбувалися в 

ХХ ст. та пов’язані з виникненням багатьох незалежних держав, у світі 

спостерігалися важливі мовні ситуації, які спричинили появу 

полінаціональних і полідержавних мов. У лінгвістиці такі мовні ситуації 

розглядаються як «характеристика соціально-комунікативної системи в 

певний період її функціонування» [58, с. 146].   

Сьогодні поширене усвідомлення того, що однією з найважливіших 

умов мовного контакту є дво- і багатомовність. Перша є окремою ситуацією 

останньої, але оскільки двомовні ситуації є чисельнішими, то термін 

«двомовність» є найбільш уживаним і часто використовується для заміни 

багатомовності. Наголосимо, що в умовах одномовності центральне місце в 

проблемі мовного контакту займають питання запозичення іншомовної 

лексики, а в випадках двомовності – питання власне диглосії та білінгвізму, 

наслідком якого є запозичення, інтерференції, спенгліш (в нашому випадку)  

тощо.  

Перед тим, як перейти до аналітичного огляду та інтерпретації 

теоретичних питань з проблеми запозичень, інтерференції та спенгліш, 

розглянемо найважливіші з перерахованих вище явищ, пов’язаних із мовним 
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контактом. Насамперед,  це двомовність, яка була об’єктом аналізу в 

лінгвістичній науковій літературі 60-80-х рр. ХХ ст. [37; 140; 163; 202].   

У сучасних наукових джерелах виокремлюють дві форми двомовності: 

1. Білінгвізм – це однаково досконале володіння двома мовами. 

Поняття враховує не лише володіння двома різними нормативними мовами, а 

й нестандартною формою чи діалектом. Тут мається на увазі так званий 

вертикальний або діагональний білінгвізм [74]. Тобто, двомовність можна 

розглядати і в лінгвістичному, і в соціолінгвістичному аспектах.  

У лінгвістичних джерелах терміни «білінгвізм» і «двомовність» часто 

вважають еквівалентними й визначають як володіння двома мовами і 

перемінне їхнє використання відповідно до умов мовного спілкування. 

Діапазон думок про те, що таке білінгвізм, досить широкий. Під ним 

розуміють будь-який вплив чужої мови, незалежно від його прояву: чи то 

контакт між мовами, чи то реальне володіння двома мовами; перемикання з 

одного мовного коду на інший, і тут не має значення, чи йдеться про перехід 

з однієї мови на іншу, чи про перехід з мови на діалект [163, с. 9–10]; 

практика перемінного застосування двох мов [37, с. 22]. Останнє пояснення 

прийняте майже всіма лінгвістами і є основоположним у теорії мовних 

контактів.  

У соціолінгвістичному плані білінгвізм пов’язують із питаннями 

соціальних причин його виникнення. Двомовність як соціолінгвістичне 

явище полягає в тому, що не окрема людина, а ціла група осіб певного 

етнічного суспільства активно або пасивно володіє мовою іншого етнічного 

суспільства настільки, що цього достатньо для повного взаєморозуміння між 

контактними колективами [4; 63; 109; 168; 179]. 

Деякі вчені тлумачать двомовність як однакове володіння генетично 

відмінними, різносистемними, несумісними мовами, інші – будь-якими 

двома мовами, включаючи й споріднені. Крім того, виділяють сфери, де 

застосовуються обидві мови: однією мовою двомовний носій може 

користуватися в побуті, а іншою – в офіційному спілкуванні. У зв’язку з цим 



 

 

47 

зауважимо, що низка концепцій, розроблених раніше на основі явища 

білінгвізму, згодом стали базою для аналізу явищ, пов’язаних із диглосією.  

2. Диглосія – неоднакове володіння двома мовами в різних умовах 

спілкування. Це двомовність у межах однієї й тієї ж мови [48, с. 97]. При 

диглосії мовці роблять свідомий вибір між різними комунікативними 

засобами, послуговуються тими з них, які здатні якнайкраще забезпечити 

успіх комунікації [19, с. 58-59]. На нашу думку, критерій функціональності 

дозволяє розглядати диглосію не тільки як внутрішньомовне явище, але і як 

явище, що може виникати в разі міжмовного контакту.  

Іспанська мова має величезну територіальну поширеність. 

Різноманітність культур і етнічного складу її носіїв створюють чималі 

перспективи для наукової систематизації національно-культурної специфіки 

мовного спілкування в умовах двомовності. Білінгвізм як одна з форм 

двомовності є своєрідною домінантою процесу поступової адаптації 

(акомодації) іспанського мовного соціуму до лідируючої англійської 

культури, причому без обов'язкової відмови від власної мовної ідентичності. 

Питання встановлення форми двомовності між іспанською та англійською на 

території США (займають другу позицію у світі за кількістю населення з 

іспаномовним корінням, носіїв різних національних варіантів і діалектів) досі 

залишається відкритим. Однак, за результатами досліджень можна 

стверджувати, що білінгвізм є найбільш вірогідним шляхом розвитку 

іспанської мови в США. Економічний, політичний і культурний вплив 

латиноамериканської діаспори зростає, тому американське суспільство може 

піти шляхом білінгвізму й мирного співіснування двох культур, принаймні, в 

окремих штатах [9, с. 8-9]. 

Другою формою диглосії є співіснування престижних і непрестижних 

мовних систем, яким притаманні різні функції, тобто відбувається 

функціональне розмежування систем двох самостійних мов. «Падіння 

престижності» іспанської мови зміцнює функціональний статус англійської у 

сфері політики, бізнесу, економіки, ЗМІ, будь-яких формах письмового 
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дискурсу, тобто у вищій мовній системі. За іспанською залишається сфера 

усного побутового чи неформального спілкування, що має статус «низької» 

функціональної мовної системи. При такій ситуації, яка є малоймовірною, 

істотно скоротилося б використання іспанської мови в ЗМІ й посилилася б 

тенденція до збереження територіальних діалектних відмінностей 

іспаномовних діаспор. Як бачимо, визначення форми багатомовності між 

іспанською та англійською мовами є дискусійним. 

Ураховуючи значну чисельність іспаномовного населення, можна 

говорити про те, що в країні переважає змішаний білінгвізм, в умовах якого 

дві мови (англійська й іспанська) змішуються в одну систему і не лише на 

побутовому рівні. Так, наприклад, у Нью-Мехіко дві мови мають офіційний 

статус, а в Каліфорнії офіційні документи, постанови уряду друкують двома 

мовами. 

У сучасній вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці особлива увага 

приділяється саме англійській мові та її національним варіантам, які є 

результатом мовного контактування. Дослідження поповнення словникового 

складу англійської мови як наслідку контакту мов описано в працях 

мовознавців Т. Брідко [33], Ю. Зацний [78; 79], М. Панькін [155], Г. Таловиря 

[184], D. Crystal [257; 258]. Не менш важливими є роботи, присвячені 

особливостям білінгвізму та диглосії на різних мовних рівнях у техаському 

регіональному варіанті англійської мови та виявленню структурних і 

функціональних особливостей, які є результатом мовного дисбалансування 

(Т. Скроб [174]), використанню іспанської лексики в американській 

лінгвокультурі (О. Антонюк [8; 9], М. Мельничук [139],  

С. Мірошник [143], R. Duran [264], C. Ferguson [269], M. Rubin [334]).  

Мовна ситуація в США вивчається з погляду тих відносин, які існують 

між англійською та іншими мовами, що функціонують у цій країні. Ситуацію 

в досліджуваному регіоні можна розглядати як незбалансовану, оскільки 

мовні системи, які співіснують в її рамках, не можна вважати функціонально 

рівнозначними [306, с. 105]. Водночас, поряд із соціальними чинниками й 
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культурними особливостями, мова є основним критерієм у визначенні 

національної належності та громадянства [149, c. 157],  Це підтверджує 

можливість функціонування національних мов одночасно з офіційною мовою 

держави, що характерне для США. 

Англійська мова США на лінгвістичному рівні аналізується як така, що 

тяжіє до синтезу з іншими мовами [174]. У соціально-комунікативній системі 

США виокремлені такі мовні рівні: синтаксичний, морфологічний і частково 

лексико-семантичний, що традиційно розглядаються в межах і на матеріалі 

літературної форми мови, а фонетичний і лексико-семантичний (з деякими 

правками) виявляються в ряді територіальних мікросистем, які відрізняються 

одна від одної саме цими мовними рівнями. Названі особливості АмА 

дозволяють стверджувати, що вона справді має гетерогенний  

характер [174, c. 10]. 

З іншої точки зору, США є країною зі складною етнічною та мовною 

ситуацією, яка існувала ще в період становлення й розвитку 

північноамериканського суспільства, а також є характерною і для сучасного 

етапу. На сьогодні іспанська мова на території сучасних США 

перетворюється на гетерогенну мову. З одного боку, іспанська та англійська 

мови утворюють єдину соціально-комунікативну систему, функціонально 

доповнюючи одна одну, а з іншого – на території США відбувається 

взаємодія кубинського, мексиканського, піренейського та інших 

національних варіантів іспанської мови з їхніми територіальними, 

соціальними діалектами тощо [212].  

Нині загальновизнаною є позиція, згідно з якою існує чотири основні 

регіони США, що відмінні між собою своїм етнотериторіальним 

походженням [334]: Північний Схід, де переважають мексиканці; штат 

Флорида з більшістю кубинців; Схід, де домінують представники пуерто-

ріканського, домініканського й кубинського походження; Чикаго з 

мексиканською й пуерто-ріканською меншиною. Отже, можна говорити про 

суттєву територіальну, соціальну, історичну, культурну, лінгвістичну 
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диференціацію іспаномовного населення США [8; 208]. У США особливо 

інтенсивно відбувається підвищення статусу іспанської мови. На відміну від 

інших іммігрантських мов, вона не зникає з часом, а широко 

використовується з АмА. Характерною ознакою мовної ситуації окреслених 

регіонів США є стійкий білінгвізм, а, починаючи з 60-х рр. ХХ ст., іспанська 

мова  посіла міцні позиції ще й у політиці, діловій сфері та в ЗМІ. 

Для нашого дослідження важливими є мультиетнічність і 

мультирасовість розглядуваного суспільства, а також те, що США – це 

«країна іммігрантів» із величезним різноманіттям міжмовних і 

міжкультурних відносин. Різноманіття етнокультурного походження 

іспаномовних громадян США стає причиною того, що практично в 44 штатах 

вживають різні варіанти іспанської мови. На цей момент у США вихідці з 

Мексики складають 66,2% іспаномовного населення, з інших країн 

Центральної та Південної Америки – 14,4%, пуерторіканці – 9%, кубинці – 

5% [139, c. 71]. 

Оскільки США є мультикультурною країною, то їй властиве явище 

полілінгвізму. Сформований на основі соціально-історичних чинників англо-

іспанський білінгвізм, як тип і частина американського полілінгвізму, суттєво 

впливає на мовну ситуацію в США. Цей феномен має свої лінгвістичні, 

психологічні, соціальні, педагогічні й політичні аспекти, які відбиваються на 

мовній сфері країни, створюють проблеми соціального, педагогічного 

характеру й змушують державу вести політику, спрямовану на обмеження 

поширення англо-іспанського білінгвізму в американському варіанті 

англійської мови та асимілювання іспаномовного населення в американський 

соціум. Проте наголосимо на тому, що кількість англомовного населення 

вища й більшість його ідентифікує себе саме як носіїв англійської, та 

значущість іспанської мови виявляє висхідну динаміку зростання. 

Проблема взаємовпливу англійської та іспанської мов у США набуває 

особливого значення й акцентує увагу на взаємопроникненні двох 

найпоширеніших мов світу, які в різні часи займали домінанті позиції у світі 
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завдяки колоніальній політиці Британії та Іспанії, де ці мови були 

державними й рідними для їхнього населення. Важливим є і той факт, що 

взаємовплив англійської та іспанської мови на території США – це процес 

взаємопроникнення двох мов переселенців, початок якого сягає ХVІ ст. і 

продовжується дотепер. І його наслідки свідчать про актуальність впливу 

іспанської мови на формування словникового складу англійської мови США. 

Однак останнім часом усе частіше висловлюється думка про те, що 

процеси, які відбуваються при мовних контактах, принципово не 

відрізняються від тих, що притаманні функціонуванню мови взагалі. Таке 

твердження поширюється і на білінгвальну, і на монолінгвальну ситуацію, 

що потребує аналізу таких понять, як інтерференція й запозичення. 

У мові білінгва здійснюється взаємовплив мов, якими він 

послуговується. Вважається, що будь-який вплив однієї мови білінгва 

називається інтерференцією, під якою зазвичай розуміють саме 

неконтрольовані процеси, а свідомі запозичені слова до неї не належать. 

Напрямок інтерференції може бути різним. Найбільш поширеною є 

інтерференція рідної мови у другу, однак якщо друга мова стає основною, то 

й вона може впливати на рідну. Так, до одного з головних питань, які 

пов'язані із запозиченнями та є цікавими для сучасної контактної лінгвістики, 

належить проблема зв’язків запозичення й інтерференції.  

У сучасній лінгвістиці відсутнє єдине й загальноприйняте трактування 

інтерференції та запозичення. Так, дослідники по-різному застосовують 

термін «інтерференція». Одні включають поняття «запозичення» в 

інтерференцію (У. Вайнрайх, Ю. Жлуктенко, С. Семчинський), інші 

протиставляють їх (Т. Кауффман, С. Томасон), треті вважають, що 

інтерференція – це процес, а запозичення – і процес, і результат цього 

процесу (R. Appel, P. Muysken). Важливо, що при запозиченні слів з іншої 

мови найчастіше інтерференція відбувається на лексико-семантичному рівні. 

Тому прихильники першої точки зору під лексичною інтерференцією 

розуміють усі викликані міжмовними зв'язками зміни в складі лексичного 
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інвентарю, а також у функціях і вживанні лексико-семантичних одиниць, у 

їхній смисловій структурі.  

Лексична інтерференція відбувається за трьома напрямками: 1) у 

безпосередньому запозиченні лексичних одиниць; 2) у структурі іншомовних 

лексичних одиниць; 3) у запозиченні їхніх значень, зв'язків з одиницями 

плану вираження [170, c. 34]. Лексична інтерференція може бути трьох видів: 

запозичення, калькування й семантична інтерференція [72, с. 158].  

Деякі науковці (G. Thomason, T.Kaufman) розглядають дві 

соціолінгвістичні ситуації, що приводять до дії більш-менш інтенсивних 

інтерференційних процесів. По-перше, це збереження мови, яка зазнає 

інтерференційного впливу, по-друге, це мовне зміщення. Лінгвістичні 

наслідки першого типу автори вважають за краще називати запозиченням, 

лексичним і структурним, другого – інтерференцією, експліцитно вказуючи 

на те, що це два її типи. Обидві ситуації можуть характеризуватися різним 

ступенем впливу однієї мови на іншу. При збереженні мови 

інтерференційний вплив проявляється спершу в лексичних запозиченнях і 

лише потім – у структурних (фонетичних, граматичних) змінах [349]. 

Водночас наголосимо, що між запозиченням і інтерференцією існують 

відмінності, які подані в таблиці 1. 1:  

Таблиця 1. 1 

Відмінності між запозиченням та інтерференцією 

Запозичення Інтерференція 

Властиве для менш організованих систем  Охоплює насамперед більш структурно 

організовані системи мови 

Можливе при слабких, короткочасних 

контактах і навіть при відсутності 

безпосереднього зв'язку носіїв мов 

Можлива лише при тривалих безпосередніх 

контактах носіїв різних мов 

Суттєво не впливає на структуру мови, не 

додає до неї нових ознак 

При особливо сприятливих умовах може 

викликати зміни в будові мовної системи, у 

її внутрішніх зв'язках і організації 

Джерело:  авторська розробка 

 

Поряд із лексичною інтерференцією, що відбувається між іспанською 

та англійською мовою США, виділяють і таке явище, як мовне 
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перекодування, що розвиває триступеневу типологію двомовного 

перемикання коду: 1) включення лінгвістичного матеріалу однієї мови в 

базову структуру іншої;  

2) систематичне чергування структур кожної мови; 3) лексикалізація 

лексичних одиниць з однієї мови в подібні граматичні структури. У межах 

соціолінгвістики чергування «особливо часто трапляється в стійких 

білінгвальних спільнотах, де є традиція мовного поділу». [235].  Різновид 

зміни коду в розмовній іспано-англійській є практично ексклюзивним 

оглядовим мовним матеріалом латиноамериканців, які проживають на 

території США. Загальноприйнятою аксіомою в зміні іспано-англійського 

коду є твердження про якісні й кількісні відмінності між мовними 

переходами, що здійснюються: 1) іспаномовними іммігрантами, які вивчали 

англійську в підлітковому чи юнацькому віці; 2) носіями англійської, для 

яких іспанська є другою мовою [314, с. 124]. Отже, інтерференція 

тлумачиться як поняття, що характеризує виключно процес засвоєння другої 

мови, а контактні зміни в мовній діяльності краще позначати терміном 

«запозичення» [235]. 

У новітніх лінгвістичних дослідженнях простежується суперечність 

щодо поняття «інтерференція» і «запозичення» як процесів і результатів 

мовних контактів. Так, інтерференція розуміється як «взаємодія мовних 

систем в умовах двомовності, що складається або при мовних контактах, або 

при індивідуальному освоєнні нерідної мови, виражається у відхиленнях від 

норми і системи другої мови під впливом рідної» [45, с. 197.]. Цю думку 

підтримує У. Вайнрайх, який також під інтерференцією має на увазі 

відхилення від норм у двомовних осіб [37, с. 2]. Хоча важко погодитися зі 

встановленою нормою і її порушенням у діалекті та в літературній мові, адже 

відхилення від норми може відбуватися не тільки під впливом інших мов, а і 

внаслідок, наприклад, власного розвитку.  

Ми переконані, що про інтерференційне явище доцільно говорити при 

масовому білінгвізмі і лише в усному мовленні, наприклад, у діалекті, в 
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розмовній мові. У мові вже відтворений результат, тому погоджуємося з 

пропозицією С. Семчинського називати наслідки мовних контактів 

запозиченнями, а процес – інтерференцією [169]. 

У межах нашого дисертаційного дослідження зосередимо увагу і на 

іспанських запозиченнях у сучасній англійській мові США, а також на 

гетерогенних утвореннях, в основі яких запозичується іспанський елемент. У 

лінгвістичній літературі поняття «запозичення» трактується в загальному й 

вузькому значеннях. Згідно із загальним, запозичення – це елемент чужої 

мови (слово, морфема, синтаксична конструкція), перенесений з однієї мови 

в іншу в результаті мовних контактів, а також сам результат переходу 

елемента однієї мови в іншу» [66].  

У вузькому значенні термін «запозичення» повинен відповідати 

чотирьом критеріям освоєності (фонетична і графічна асиміляція, 

морфологічне освоєння, словотворча інтеграція та семантичне освоєння), до 

того ж треба ураховувати кількісний критерій ‒ ступінь розповсюдженості 

цієї одиниці в електронних засобах масової інформації, виключаючи сайти-

дублікати.  

У науковій літературі використовується низка термінів, необхідних для 

вивчення процесу запозичення. Серед них виділяють: запозичення, 

іншомовні слова, слова іншомовного походження. Запозичення – це не тільки 

звичайне передавання сформованих елементів однією мовою до лексичного 

складу іншої мови, а й процес їхнього органічного поглинання системою цієї 

мови, пристосування до її власних потреб, перетворення – формальне й 

семантичне – в умовах іншої системи. Іншомовні слова, або слова 

іншомовного походження – це запозичення, які на ґрунті мови-реципієнта 

зберігають фонетичні, графічні чи граматичні ознаки мови-джерела. 

Зазначимо, що відмінність між цими поняттями визначається ступенем 

освоєння слова у мові-реципієнті. Іншомовні лексеми виразно зберігають 

ознаки мови-донора, вони зовсім не асимільовані до системи мови-

реципієнта. Оскільки в XVI – XVII ст. не існувало правописних норм, які б 



 

 

55 

регулювали входження іншомовних слів в АмА, то визначити ступінь 

засвоєння запозиченого слова у тодішній мовній системі практично 

неможливо. Отже, зважаючи на всі думки, у нашій роботі терміни «слова 

іншомовного походження», «іншомовні слова», «запозичення» застосовуємо 

як абсолютні синоніми. 

Однією з ключових проблем теорії запозичень є окреслення критеріїв 

виділення запозичень. Ними можуть бути: зовнішня оболонка слова, виразні 

іншомовні форманти, а також історія слова, насамперед, зв’язок із реалією, 

яку воно позначає. За ширшим розумінням, іспанське запозичення – це слово 

або словосполучення (рідко морфема-афіксоїд), перенесене в англійську 

мову з іспанської з певною трансформацією або у своєму оригінальному 

вигляді. 

Зауважимо, що АмА є яскравим прикладом серед мов світу, що 

демонструє на лексичному рівні явище запозичення. Питанням запозичення 

займалися вітчизняні (Т. Козловська [104], Г. Таловиря [184]) й зарубіжні        

(А. Айрапетян [2], Г. Кріцберг [106], Д. Мунгалов [148], Т. Скроб [174], Т. 

Таганова [183], Х. Усмоналієв [198], D. Crystal [257, 259], J. Schultz [337], R. 

Duran [264], P.Muysken [314], J. Storey [343]) учені. Мовознавці  

(А. Айрапетян, Х. Усмоналієв, R. Duran) у своїх дослідженнях акцентують 

увагу на тому, що величезна кількість запозичень з іспанської мови в АмА є 

найбільшим доказом впливу іспанської мови в цій країні. Вони вважають, що 

в АмА є 10000 іспанських запозичень, але їхня кількість збільшується через 

легальну чи нелегальну імміграцію мільйонів латиноамериканців у США [2, 

198, 264].  

Сучасними дослідниками виявлений вплив іспанської мови на 

словниковий склад англійської з 1801 р., запропонований перший  

систематичний аналіз лексичних запозичень з іспанської та її національних 

різновидів до англійської мови протягом останніх століть [339]. Отже, 

запозичення з іспанської мови до вокабулярію АмА є результатом мовних 
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контактів, що відбувалися протягом довгого часу між іспанською та 

англійською мовами та тривають і зараз. 

Результат білінгвізму – це й поява так званого мовного феномена 

Spanglish, який є мовою-посередником, засобом міжетнічного спілкування 

між носіями іспанської й англійської мов в обмежених сферах соціальних 

контактів у США. Інакше кажучи, Spanglish виконує функцію контактної 

мови, набуваючи цього статусу, насамперед, через етнолінгвістичні чинники 

(високий відсоток населення, що розмовляє на суміші іспанської та 

англійської мов).  

У зв'язку зі складністю й неоднозначністю мовного феномену 

Spanglish, який набув популярності в США, серед мовознавців досі нема 

спільної думки стосовно його природи. Сам термін вживається на позначення 

таких явищ: використання інтегрованих англіцизмів в іспанській мові; часте 

й поверхове перемикання кодів, особливо внутрішнє (тобто всередині одного 

речення); відхилення від правил класичної іспанської граматики, які 

трапляються в тимчасових перехідних носіїв білінгвізму, чиї пізнання 

іспанської суттєво поступаються носіям англійської мови унаслідок 

перемикання чи тісного контакту мов; відмінні ознаки іспанської як другої 

(письмової/усної) мови мільйонів американців нелатиноамериканського 

походження, які вчили мову з особистою або професійною метою [134, с. 59]. 

Проведений нами аналітичний огляд сучасних праць виявив, що статус 

явища Spanglish визначається неоднозначно : «діалект», «гібрид», «мова XXI 

сторіччя» тощо. Традиційно науковці розглядали цей термін як діалект 

англійської мови, якому пізніше дали назву Сhicano English. Однак Spanglish 

має свій ареал існування й вживання, тому його не можна назвати діалектом. 

Він позбавлений однорідності: Spanglish і його різновиди, якими 

розмовляють у Нью-Йорку, Техасі і Каліфорнії, відрізняються один від 

одного на лексичному рівні. Представники другого покоління американців 

мексиканського походження (Chicanos) із Техасу й Каліфорнії вживають 

слова, абсолютно незрозумілі для іспаномовних носіїв у Флориді. Spanglish 
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можна почути на Гібралтарі, де він має назву Llanito та є поєднанням 

діалекту Андалузії і британського варіанта англійської мови [219]. 

В працях Ф. Гонзалез Spanglish розглядається як гібрид англійської та 

іспанської мов [278; 279]. І. Ставанз  наполягає на виокремленні Spanglish як 

повноцінної мови, яка характеризується як нова, продукт творчості на стику 

двох культур – «вербальна зустріч англосакської й іспанської цивілізацій». 

Запропоновано виділити різновиди Spanglish: Puerto Pican Spanglish, Cuban 

Spanglish (більш відомий як Cubonics), Mexican Spanglish та Spanglish, на 

якому розмовляють носії іспанської мови з інших країн [341]. 

У сучасній лінгвістиці функціонування Spanglish переважно 

ототожнюють із процесом запозичення та «перемикання коду» (перехід з 

однієї мови на іншу). Більшість учених дотримуються думки, що 

перемикання коду – це «перехід мовця у процесі мовленнєвого спілкування з 

однієї мови (діалекту, стилю) на іншу залежно від умов спілкування»  

[19; 339; 350]. Як свідчать дослідження останніх років, функція перемикання 

коду може проявлятися на лексичному та морфолого-синтаксичному рівні. 

Так, наприклад, цей перехід може здійснюватися на рівні цілого речення: 

«I’m sorry I cannot attend next week's meeting porque tengo una obligación de 

negocios en Boston, pero espero que I'll be back for the meeting the week after». 

Також перехід може відбутися на рівні іменника чи фрази, як у реченні 

«Apartments are selling like pan caliente and apartments de verdad!» [219, c. 

169]. 

Класифікація мовних рівнів функціонування мовного явища Spanglish, 

за якою виділені лексичний і морфолого-синтаксичний, ураховує:                  

1) спонтанне використання неінтегрованих запозичень (зі збереженням 

англійської фонетики та транскрипції); 2) перехід з іспанської на англійську і 

навпаки в межах одного речення в діалогічному або монологічному 

мовленні; 3) порушення системних характеристик іспанської мови 

іммігрантами 2-го і 3-го поколінь; 4) застосування синтаксичних і 
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фразеологічних кальок з англійської мови;  5) «комічне, зневажливе або 

неповажне використання мовних одиниць іспанської мови» [303]. 

Отже, іспанська мова на території США функціонує в складній 

соціолінгвістичній ситуації, що характеризується багаточисельністю етносів і 

мов в одному ареалі. Поява Spanglish як «симбіозу» іспанської й англійської 

мов спричинена умовами білінгвізму й абсолютного домінування англійської 

(точніше, її американського варіанта), що є наслідком особливого 

історичного розвитку мовної ситуації в Північній Америці. 

 

1.4 Проблема мовного стандарту та субстандарту в англійській 

мові США 

 

На сьогодні процес розвитку геополітичного, соціального й 

етнокультурного середовища спричинює зміни у функціонуванні мови, її 

ролі в процесах комунікації, у дискурсі, що, водночас, сприяє посиленню 

глобалізації. Ці явища загалом характерні для американської мовної 

спільноти і частково для інших мов, генеалогічно та ареально не пов'язаних з 

англійською мовою. Так, у результаті формування нових норм життя й 

взаємин виникла необхідність в іншому гнучкому мовному вираженні. 

Оскільки різновиди мови такої багатонаціональної країни, як США 

перебувають у ситуації постійного взаємовпливу, то літературна мова 

поповнюється запозиченнями із соціально обмежених мовних субкультур. 

Руйнування жорстких кордонів між різними мовними утвореннями зумовило 

різноманіття мовної комунікації, для характеристики якої науковці 

послуговуються термінами «стандарт» і «субстандарт». Аналіз наукової 

літератури засвідчив, що у сучасному мовознавстві ці терміни трактуються 

неоднозначно, тому вивчення питання щодо дефініції поняття літературної й 

нелітературної розмовної АмА набуває неабиякої актуальності [219]. 

Стандартний варіант АмА пояснюється як форма, що містить ті 

варіанти мови, які є національно прийнятими: національну письмову мову зі 
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своїми стилями й майже всі регіональні форми розмовної мови, що не 

порушують канони писемної. Дж. Хартман у передмові до словника DARE 

стверджує, що АмА, якою послуговуються диктори радіо й телебачення, 

розвивається як «неофіційна норма» (informal norm), хоча вона й не має тієї ж 

сили і визнання, що RP (Received Pronunciation) в Англії  

[123, с. 276]. АмА властива більша варіативність у вимові. У США 

представлені три основні норми вимови: загальноамериканська (General 

American – GA), яка набуває статусу національної, східно-американська 

(Eastern American), південно-американська (Southern American) [299].  

В англо-американській лінгвістичній літературі при трактуванні 

поняття «норма» використовується термін «Standard English». До того ж,  

лексема «standard» позначає міжнаціональне й внутрішньонаціональне 

спілкування англійською мовою США. «Standard English», фактично, є 

втіленням того, що освічені носії АмА імпліцитно вважають міжнародно-

прийнятим стандартом [206]. До субстандарту належить діалект, 

просторіччя, загальний жаргон, інтержаргон, сленг, тобто все те, що 

знаходиться на периферії традиційної літературної мови. Строкатість 

лексико-семантичного й фразеологічного компонентів субстандарту 

різниться своїм походженням, складом, експресивністю і сферою мовного 

застосування. Тому ознакою будь-якої національної мови є її 

багатовимірність, що виявляється у співіснуванні в ній мовного стандарту 

(літературної мови) й субстандарту (арго, жаргонів, сленгу). Незважаючи на 

наявність діалектичного зв’язку між зазначеними лінгвальними явищами, що 

сприяють розвитку національної мови, дослідження аналогічних і 

аномальних мовних феноменів у зарубіжному й вітчизняному мовознавстві 

відбувалося непропорційно й було зумовлене позамовними  

чинниками [31, с. 9]. 

У сучасній лінгвістичній практиці особлива увага приділяється 

вивченню понять «стандарт» і «субстандарт» у мові [20; 30; 31; 46; 84; 90; 91; 

103; 100; 105; 114; 123; 172; 173; 174; 206; 227], однак досі нема 
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одностайного розуміння природи термінів «літературна мова», 

«нелітературна мова», «стандарт», «субстандарт», а також недостатньо 

вивченими залишаються дефініції цих концептів у контексті АмА.  

Питання щодо статусу літературної мови в контексті АмА сьогодні 

залишається дискусійним у загальній лінгвістиці і в межах проблеми 

соціальної диференціації. Існує декілька поглядів на ознаки, які є 

універсальними для літературних мов [61, 168]. Деякі вчені виокремлюють 

риси, характерні для літературної мови, виділяючи одночасно діалектні 

утворення, які протиставлені літературній нормі. У цьому випадку головним 

є власне лінгвістичний аспект дослідження. Наприклад, М. Гухман окреслила 

низку універсальних ознак літературної мови, а саме: ступінь обробки; 

відсутність спонтанності мовотворення й пов’язана з цим селективність; 

наддіалектність, що виявляється в різних формах; ступінь 

поліфункціональності [61, с. 6]. 

Інші науковці вважають за доцільне враховувати соціальні ознаки (вік, 

рівень освіти, соціальний статус тощо) носіїв мови, у результаті чого до 

лінгвістичного додається соціальний аспект вивчення, що ускладнює і робить 

більш достовірними лінгвістичні дослідження. Цього напряму дотримується і 

Л. Скворцов, який пропонує визначати диференціальні риси літературної 

мови, беручи до уваги нерелевантні ознаки (нормованість, стилістична 

варіативність, загальнообов’язковість), які у своїй сукупності визначають 

літературну мову [173, с. 18]. 

Наголосимо, що ядро носіїв літературної мови складають освічені 

верстви населення. Соціальні спільноти, представники яких поєднують у 

мовленні літературні форми з елементами діалекту, належать до 

периферійної групи мовців. Для мовлення її представників властиве 

перемикання з літературної мови на діалект і навпаки, залежно від зміни 

суспільної ситуації. Соціальна неоднорідність носіїв літературної мови 

відображається в її варіативності, що залежить від певних параметрів 

суспільної структури США [61, с. 8]. 
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Виникають труднощі при однозначному тлумаченні літературної АмА 

(Standard American English), бо між літературною й нелітературною нормою 

відсутні чітко встановлені межі. Зауважимо, що фонетична система АмА – це 

складна єдність національної норми вимови, регіональних стандартів і 

діалектів. Чимало мовних одиниць перебувають на межі переходу з діалектів 

або регіональних койне в загальнонаціональну літературну мову. Поняття 

«літературна мова» є абстракцією, в основі якої – мовна реальність [219].  

Загальновідомо, що мова – це один із найважливіших елементів єдності 

нації, а літературна мова є вершиною національної. Літературна АмА 

виконує об’єднуючу функцію щодо американської нації і є провідною 

формою існування англійської мови, що вживається в більшості сфер 

суспільного життя Америки. Водночас, американський варіант літературної 

англійської постійно взаємодіє з іншими соціально-комунікативними 

системами й підсистемами, що характеризують мовну ситуацію США. Цьому 

сприяють властиві мовній ситуації соціальні процеси: міграція, соціальна й 

географічна мобільність. 

Отже, у результаті мовних контактів між носіями різних регіональних 

діалектів й територіальних варіантів мов відбувається спрощення 

літературної мови США. Літературна АмА, впливаючи на соціальні й 

територіальні варіанти, є відкритою для деяких одиниць, переважно 

лексичних, що переходять з діалектів і варіантів певних соціальних груп. 

Згідно з А. Швейцером, цією особливістю застосування, що характеризує 

літературну АмА, пояснюються розмиті межі між літературною АмА і 

різними «субстандартними» мовними утвореннями, а також наявність 

великої кількості перехідних випадків, статус яких викликає суперечки серед 

лексикографів [209]. 

Останнім часом у лінгвістиці спостерігається тенденція до 

диференціації поняття «літературна мова» й «мова літератури». У зв'язку з 

цим ми вирішили уніфікувати пояснення лексеми «стандарт», оскільки іноді 

терміни «літературна мова» і «мова літератури» ототожнюють і вказують на 
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мову художніх творів, у якій є просторіччя й діалектні слова, жаргонізми 

(арготизми й сленгізми), що використовується як характерологічний засіб і 

засобів увиразнення, хоча від цього вона не стає менш літературною. В 

англійському мовознавстві для позначення поняття «літературна мова» 

вживається саме standard language, standard English, тому літературну мову, 

що використовується як мова високої культури в діловому спілкуванні, де 

відсутні некодифіковані елементи АмА, доречно, на нашу думку, називати 

стандартом, бо за своєю внутрішньою суттю це поняття є «зразком якості», 

тобто зразком, який задовольняє користувачів у всіх аспектах. 

У вітчизняній лінгвістиці термін «субстандарт» ще не має 

загальноприйнятого визначення. Не існує також єдиної думки про те, які 

одиниці мови належать до субстандарту і де проходить межа між 

літературною нормою, мовним стандартом і мовним субстандартом. 

Дослідники по-різному розглядають це явище і його складові [91, с. 264]. 

Вивчення субстандартних підсистем мови є досить складним 

завданням, лінгвісти досі не визначилися з природою некодифікованої 

лексики, її структури і функцій, ролі в житті соціальних груп і всього 

соціуму. Проте її вплив на літературну мову, яка є мовним стандартом, не 

можна недооцінювати. Не менш важливим є і той факт, що периферія мови 

значною мірою моделює процеси, які згодом можуть відбуватися в її 

літературній сфері [91, с. 261].  

Так, у працях В. Коровушкіна виявлена проблема термінологічної 

невизначеності. Тут використано низку термінів: субстандарт, соціолект, 

жаргон, арго, сленг тощо, співвідношення кількості яких не виділено у 

зв’язку зі нестабільністю й рухливістю цієї лексики. Межа між різновидами 

нелітературної мови чітко не окреслена, тому далеко не завжди відчувається 

різниця між вживанням термінів «арго», «сленг», «жаргон», а деякою мірою і 

«просторіччя». Науковець уподібнює мовний субстандарт із просторіччям і 

виділяє його різновиди: нелітературне, територіальне, етнічне й лексичне, а 

також розрізняє такі екзистенційні форми: загальнонародне лексичне 
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просторіччя, що об'єднує низькі колоквіалізми і загальні сленгізми; 

спеціальне лексичне просторіччя, представлене професійними 

корпоративними жаргонами, езотеричне арго/кент [99]. 

Зі свого боку, O. Калугіна проаналізувала різні концепції субстандарту 

і тлумачить його як гетерогенний мовний континуум, що виділяється 

ненормативністю, усною формою вживання, маніфестацією субкультурних 

цінностей, нечіткими межами між його різновидами, лексичним рівнем 

існування [84, с. 264]. Цей набір ознак дозволяє розглядати субстандарт як 

феномен, що зіставляється з літературною мовою. Незважаючи на явні 

протиставлення «стандарт» – «субстандарт», мовні одиниці, що 

репрезентують їх, активно взаємодіють і можуть бути нормативними чи 

ненормативними при наявності певних соціальних і психологічних умов 

[105, с. 29]. 

Труднощі, що виникають у вчених при вивченні субстандартних форм 

мови, викликані рухливістю, непостійністю об'єкта їхнього дослідження, 

оскіьки навіть через невеликий проміжок часу більшість слів застаріває й 

виходить з ужитку, а щось нове стає поширеним. Ці процеси прискорюють 

зміни у субстандарті, але субстандартні феномени є частиною мови, 

сприяють її збагаченню і стають джерелом нових лексем [99]. 

Незважаючи на значний інтерес науковців до субстандарту і його 

складових, усе таки невирішеною залишається проблема вибору трактування 

понять, які позначають нелітературні мовні утворення (жаргон, арго,  сленг), 

оскільки в одних розвідках вони позиціонуються як синонімічні поняття, а в 

інших – розмежовуються і протиставляються. У зв'язку з цим виникає 

необхідність уточнення дефініцій понять «арго», «жаргон», «сленг». 

Виникнення й еволюція термінів «арго» й «жаргон» описані в 

монографії Е. Береговської [20]. Наукові праці вітчизняних і зарубіжних 

мовознавців [14; 36; 153] свідчать про наявність дискусій щодо розуміння 

сутності цих термінів. Наприклад, у дослідженнях одних учених взагалі 

відсутня лексема сленг [153], в інших містяться дефініції, аналіз яких вказує 
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на відмінність між цими поняттями [226]; у деяких наукових роботах терміни 

арго й жаргон подані як синоніми, а сленгу відводиться окреме місце [14]. 

На думку Н. Мечковської, сленг поєднує соціальні, професійні й 

корпоративні жаргони (соціальні діалекти) з літературною лексикою і є 

проміжним ступенем, посередником у процесі поповнення літературної мови 

з нелітературних соціально забарвлених джерел. У сленгу відбувається 

нейтралізація соціального й професійного джерела лексики, що сприяє 

переходу жаргонізмів до літературної норми, оскільки «межа між 

літературним й нелітературним мовленням є рухомою й постійно 

порушується» [140, с. 40]. О. Клименко переконана, що зрозумілість сленгу й 

«розмитість» межі між сленгом і літературною мовою спричиняє повну або 

часткову нейтралізацію стилістичної маркованності сленгізмів [91, с. 2]. 

Дослідниця стверджує, що прагматичний заряд одиниць сленгу й соціальних 

діалектів також сприяє їхньому запозиченню до «стандарту», яке, свою 

чергою, зумовлюється необхідністю поповнення експресивних засобів мови 

[92, c. 2]. Наприклад, сленг є основою походження синонімів загальномовних 

лексем, що відрізняються деталізацією значення й експресивним 

забарвленням (bullshit–«rubbish, nonsense», ditzy–«stupid», heist–«robbery», 

slickster–«swindler»), і аналогів синтаксичних конструкцій, виражених 

фразеологічними одиницями з високим ступенем експресивності (angel dust, 

crown jewels, funny money) [261]. 

Окрім цього, одним із головних напрямів розвитку АмА в останні 

десятиріччя є «colloquialization of English» – процес, коли елементи розмовної 

мови не тільки входять у мову більшості носіїв, але й впливають на стиль 

їхнього спілкування [135]. Тому сучасний стан АмА, як і багатьох інших мов, 

характеризується тенденцією до все більшого поповнення літературної 

лексики з нелітературних соціально забарвлених і розмовних джерел 

(соціальних діалектів і сленгу). Науковці наголошують, що істотне зростання 

розмовних елементів у літературних мовах допомагає «лібералізації» 

літературної норми [32, с. 245]. 
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Отже, до літературної й нелітературної АмА останнім часом 

потрапляють численні запозичення з іспанської мови. Цьому процесу 

сприяють міцні довготривалі контакти іспанської й англійської мов у США. 

Стрімкий перехід на англійську вже двох поколінь іспанців перешкоджає не 

тільки розвитку стійких «американських» варіантів іспанського, а й розвитку 

емпірично відтвореної гібридної мови, типу Spanglish, що є прикладом 

нелітературної мови. Але необхідно відрізняти запозичення з іспанської мови 

від мовного феномену Spanglish. 

 

1.5 Методологія та методика дослідження 

 

Глобалізаційні процеси у світі, номінативні та комунікативні потреби 

зумовлюють швидку зміну національної лексики. Нині в мовознавстві існує 

велика кількість методів анаізу семантичного та словотвірного освоєння 

іспанських запозичень у сучасній англійській мові США. 

Об’єктом дослідження є англомовна лексика з іспанським компонентом 

у сучасній англійській мові США. Предметом вивчення – 

лінгвокультурологічні особливості іспанських запозичень сучасної 

англійської мови США, зафіксованих у мові англомовних засобів масової 

інформації (матеріали періодичних видань, всесвітня мережа інтернет, 

соціальні мережі), офіційно-ділових і розмовних джерелах. 

Вивчення здійснювалось у рамках лінгвокультурологічної парадигми в 

шість етапів, на кожному з яких використовувалися лінгвістичні методи, що 

відповідають меті й завданням роботи. Насамперед зауважимо, що 

лігвокультурологічна парадигма наукових досліджень сформувалася під 

впливом усвідомлення необхідності комплексного підходу до аналізу й 

зіставлення одиниць мов і культури. Ця парадигма зумовлює взаємодію у 

функціонуванні названих одиниць і відображає цей процес як цілісну їхню 

структуру у єдності мовного та культурного змісту за допомогою системних 

методів і з орієнтацією на нову систему цінностей. 
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Тому, виходячи з мети і завдань нашого дослідження, нами 

застосовувалися такі методи лінгвокультурологічного аналізу 

закономірностей і характерних ознак іспанських запозичень сучасної 

англійської мови США: 

- описово-аналітичний – при інвентаризації та систематизації 

іспанських запозичень в англійській мові США;  

- метод етимологічного аналізу – для співвіднесення значення 

запозичення в мові-донорі й мові-реципієнті; 

- метод словникових дефініцій – при з’ясуванні первинного значення 

іспанських запозичень; 

- контекстуальний – для розкриття залежності формування семантики 

англомовної лексики з іспанським компонентом від соціокультурного 

контексту; 

- тематичної класифікації – для розподілу іспанської лексики за 

лексико-семантичними групами; 

- семантичний – при вивченні семантичного розвитку іспанських 

запозичень та їхніх похідних;  

- словотвірний – при виокремленні механізмів творення дериватів від 

іспанських запозичень;   

- метод кількісного аналізу – при виявленні іспанських запозичень, які 

потрапили в англійську мову США і найбільше пов’язані з певною 

тематичною групою; 

- метод функціонального аналізу – при визначенні функцій лексичних 

одиниць з іспанським компонентом в нелітературній англійській мові США. 

Комплексна методика дослідження потребувала створення алгоритму 

поетапного опрацювання спеціальної літератури і матеріалу вибірки. 

Так, на першому етапі були сформовані теоретичні засади наукової 

праці. Зроблено аналітичний огляд наукової літератури, окреслено різні 

підходи до трактування важливих понять, з’ясована сутність понять  «мова», 

«культура», «взаємодія мов», «лінгвістична контактологія», «мовний 
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контакт», «білінгвізм», «дисглосія», «запозичення», «інтерференції», 

«мовний стандарт», «мовний субстандарт»; виявлені особливості взаємодії 

мови й культури; сформоване авторське тлумачення поняття «мовний 

контакт»; здійснений критичний огляд запропонованих в літературі 

класифікацій типів мовних контактів тощо.   

Другий етап передбачав формування корпусу запозиченої лексики з 

іспанської мови в сучасну АмА. Такі запозичення підбиралися методом 

суцільної вибірки з текстів джерельної бази. На цьому етапі нами була 

укладена картотека іспанських запозичень (понад 1300 мовних одиниць), 

дібраних шляхом суцільної вибірки з друкуваних та електронних словників 

The Corpus of Contemporary American English, The Cambridge Essential 

American English Dictionary, Collins The New York Times, English Dictionary 

(pub. by Harper Collins, 2009), Dictionary by Merriam-Webster, Urban 

Dictionary, The Online Slang Dictionary (American, English, and Urban slang) та 

ін. Фактичний матеріал було також відібрано з електронних періодичних 

видань «Los Angeles Times», «Daily Intelligence», «The Guardian», «SPOK», 

«Business Insider», «Houston Chronicle», «San Antonio Express-News», «USA 

TODAY», «The New York Times», «Arizona Daily Star», «The Rolling Stone», 

«Toronto Star», «TODAY SHOW», «MAG», «Fox News», «New Republic», 

«Minneapolis Star Tribune», «The Sun», «Boston Globe», «Harper’s BAZAAR», 

«Gadsden Times», «Dallas Observer», «The Washington Post», соціальних 

мереж «Facebook» і «Twitter». Для аналізу та інтерпретації семантики 

іспанських запозичень у дисертації затосовувався метод словникових 

дефініцій. На другому етапі були також проаналізовані основні 

лінгвокультурні характеристики іспанських запозичень. Головним методом 

тут був описово-аналітичний, спрямований на інвентаризацію й 

систематизацію іспанських запозичень в англійській мові США. 

На третьому етапі на основі результатів етимологічного аналізу було 

виявлено, що багато з відібраних для аналізу слів не є іспанськими за своїм 

первинним походженням. Було з’ясовано, що їхня більшість бере початок із 
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латинської мови: amicus (лат. «приятель») – amigo (ісп. «приятель») – amigo 

(англ.),  sexta (лат. «шостий (час після сходу сонця)») – siesta (ісп. 

полуденний відпочинок) – siesta (англ.).  

На цьому етапі також використано метод тематичної класифікації, за 

допомогою якого вибрані запозичення з іспанської мови в літературній АмА 

було розподілено за групами, які охоплюють такі сфери соціального життя, 

як «Гастрономія», «Флора й фауна», «Економіка та промисловість» 

«Природні явища», «Культура й мистецтво». Аналіз лексико-семантичного 

потенціалу елементів іспанської мови, що наповнюють американський сленг, 

дав змогу виокремити тематичні групи, які відзначаються  

антропоцентричною спрямованістю: «Дозвілля і відпочинок», «Ємоції», «Їжа 

й харчування», «Інтимні стосунки», «Кіно й музики», «Наркотики», 

«Розмовні формули етикету». Використання контекстуального методу 

дозволило встановити залежність формування семантики англомовної 

лексики з іспанським компонентом від соціокультурного контексту. 

Виявлено, що в американському соціумі переважає негативний стереотип 

латиноамериканця, який багатогранно реалізується в англійській мові США 

лінгвальними й паралінгвальними засобами.  

На четвертому етапі на основі семантичного аналізу здійснювалося 

дослідження семантичного розвитку іспанських запозичень та їхніх 

похідних, а в межах словотвірного аналізу були виділені головні способи, 

моделі й механізми утворення похідних слів, мотивованих іспанським 

запозиченням. Визначено, що в процесі інтеграції в мовну систему 

літературної АмА запозичені лексичні одиниці з іспанської мови стають 

продуктивним джерелом поповнення лексичного складу мови США завдяки 

лексичній і семантичній деривацій.  

Дослідження словотворчого потенціалу запозичень з іспанської мови в 

АмА показало, що найбільш продуктивними механізмами лексичної 

деривації є неморфологічний спосіб, а саме конверсія, зокрема вербалізація 
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та ад'єктивація. Субстантивація й адвербіалізація є менш активними при 

творенні нових лексем з іспанським компонентом у АмА. 

У процесі дослідження виявлено, що актуальним у генеруванні 

похідних англійських іменників, прикметників від іспанських запозичень, є 

також афіксація (особливо суфіксація) і телескопія, словоскладання. Це 

пояснюється тим, що сленг завжди прагне до економії лінгвістичних засобів, 

мінімізації мовних зусиль. 

Визначено, що доволі часто іспанізми зберігають своє первинне 

значення у мові-реціпієнті, але більш поширеним явищем є випадки, коли 

однозначні іспанізми зазнають преосмислення і смислової адаптації слів в 

АмА в результаті їх переносного вживання, звуження і розширення значення. 

Використання методу кількісного аналізу на п’ятому етапі засвідчило, 

що з-поміж іспанських запозичень, які функціонують у сучасній літературній 

АмА, найбільшою кількістю представлені ті, що належать до тематичних 

груп «Гастрономія» (37%), «Флора та фауна» (33%), які переважно 

позначають реалії, відсутні в мові реципієнта. Кількісний аналіз дає підстави 

стверджувати, що серед запозиченої лексики з іспанським компонентом у 

літературній і нелітературній АмА понад 90% від загального корпусу (1200 

одиниць) досліджуваної лексики з іспанської мови складають іменники. Їхня 

перевага серед інших частин мови пояснюється тим, що запозичені іспанські 

іменники позначають реалії, відсутні в АмА.  

Шостий етап було присвячено дослідженню функціонування 

гетерогенної лексики з іспанським компонентом в нелітературній АмА. Тут 

застосувався функціонально-стилістичний аналіз, за яким виокремлені 

функції запозичених іспанських елементів, що зумовлені прагматичними 

характеристиками текстів, де вони і функціонують, а саме: номінативна 

(культурна, соціальна), експресивна, емотивна, евфемістична, конспіративна, 

функція мовної економії, що демонструє високу прагматичну важливість і 

функціональність цих запозичень. Хоча деякі з цих функцій притаманні і 

стандартній мові, вони, можливо, більш помітні в іспанських запозиченнях, 
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які використовуються саме в нелітературній англійській мові США.  

На цьому етапі також послуговувалися й методом контекстуального 

аналізу, який сприяв виявленню оказіональних значень лексичних одиниць 

з іспанським компонентом, проілюстрованих на прикладах цитат з 

англомовних соціальних мереж. 

Отже, за допомогою поетапної розробки дисертаційного дослідження й 

застосування комплексу загальнонаукових і лінгвістичних методів відбулося 

формування методологічного підґрунтя для отримання вірогідних наукових 

результатів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Узагальнений аналіз теоретико-методологічних основ дослідження 

лінгвокультурологічних аспектів міжмовних контактів уможливив дійти 

таких висновків:  

1. З’ясовано, що питання про характер взаємодії та взаємовпливу мови 

й культури є міждисциплінарною проблемою, вирішення якої завжди 

посідало одне з провідних місць у працях лінгвістичного спрямування. Мова 

відображає не лише певні фрагменти реальної дійсності, але й спосіб життя, 

світобачення і світорозуміння, національний характер, систему цінностей, 

суспільну самосвідомість народу. Визначено, що мова як динамічна система 

перебуває в постійному русі, невпинно розвивається та вдосконалюється. Це 

пов’язано зі змінами в соціально-культурному житті суспільства, впливом 

однієї мови на іншу, утворенням мовних контактів. Тому лексичний рівень 

мови є найбільш мінливим і гнучким з огляду на якісні й кількісні зміни.  

2. Окреслено авторське визначення поняття «мовний контакт», згідно з 

яким мовний контакт ‒ це взаємозв’язок двох або декількох мов, який 

впливає на словниковий склад, фонетичну, граматичну структуру мов, які 

беруть участь у контактуванні. Виявлено, що в історії лінгвістики кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. і до сьогодні помітне поступове зміщення в тлумаченні та 
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ставленні до мовного контакту від неприйняття багатомовності до визнання 

актуальності білінгвізму.  Також  розглянуто класифікації типів мовних 

контактів, які розрізняються за близькістю/віддаленістю мовної 

спорідненості, реальним розташуванням, каналами взаємопроникнення, 

мовними рівнями взаємодії, ступенем взаємовпливу мов тощо. Зважаючи на 

класифікацію Ю. Жлуктенка,  Г. Іжакевич та С. Томасона і Т. Кауфмана, 

можна стверджувати, що англо-іспанський мовний контакт у США 

характеризується неспорідненістю мов, змішаністю, внутрішньою 

регіональністю, регулярністю, інтенсивністю, глибиною, значним 

культурним тиском з інтенсивним запозиченням структурних елементів і 

проксимальною формою. 

3. Доведено, що наслідки контактування відображаються в 

інтерференції, запозиченні, перемиканні коду, спенгліші.  Розглянуто й 

уточнено поняття, які використовуються у  дослідженнях процесу 

запозичення: запозичення, іншомовні слова або слова іншомовного 

походження. Наголошено, що запозичення з іспанської мови до вокабулярію 

АмА є результатом мовних контактів, які відбувалися протягом довгого часу 

між іспанською та англійською мовами та існують досі. 

4. Зосереджено увагу на тому, що своєрідність літературної АмА, 

вираженої на різних рівнях мовної системи, знаходить свій кодифікований 

вияв як установлений національний стандарт єдиної англійської мови. За 

допомогою літературної мови репрезентується певним чином ідеалізована, 

оброблена, загальновизнана й цивілізована картина світу. Водночас 

субстандарт (арго, жаргони і сленг) відображає природну, грубу й мінімально 

оброблену мовну реальність. Запозичення зі «субстандарту» до 

американського мовного «стандарту» зумовлюються необхідністю 

поповнення номінативних і експресивних засобів мови. Також 

американський варіант англійської мови характеризується численними 

запозиченнями з іспанської мови,  що спричинено взаємодією іспанської й 

англійської мов на території США. 
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5. Обрано різні загальнонаукові й лінгвістичні методи відповідно до 

характеру аналізованого матеріалу. На кожному з 6 етапів дослідження були 

використані методи, що відповідають меті й завданням роботи: аналіз, 

синтез, порівняльний аналіз, спостереження, описово-аналітичний, індукція, 

дедукція, суцільної вибірки, етимологічний аналіз, тематична класифікація, 

контекстуальний, словотвірний, семантичний, кількісний і функціональний 

аналіз. Застосування комплексу різних загальнонаукових і лінгвістичних 

методів, поетапне дослідження фактичного матеріалу дозволили створити 

теоретичне підґрунтя для всебічного аналізу лінгвокультурологічних  

аспектів міжмовних контактів. 

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях авторки [211, 212, 

217, 219]. 



 

 

73 

РОЗДІЛ 2 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСПАНСЬКИХ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ США 

 

2.1 Історико-культурологічні чинники іспанського впливу на 

літературну англійську мову США 

 

США завжди були країною, відомою своїм лінгвістичим різноманіттям. 

За спостереженнями Ю. Зацного, англійська мова настільки «наситилася» 

іншомовними за походженням елементами, що власне її лексика становить не 

більше однієї третини загального словникового складу [77]. Зокрема, 

іспанська мова є одним із значних донорів запозичення слів у англійську 

мову.  

Основна взаємодія між іспанською та англійською мовами відбувалася 

переважно протягом XIX-XX ст., проте насправді контакти між цими мовами 

на американському континенті розпочалися набагато раніше, за часів 

заснування перших англійських колоній в Америці.  

Відповідно до історичних взаємовідносин країн «Британія – Іспанія», а 

з кінця XVII cт. – «США, Англія – Мексика, Іспанія, Латинська Америка», 

можна виокремити такі періоди іспанського впливу на англійську мову 

американського континенту: доколоніальний, колоніальний, 

постколоніальний, новітній  періоди.  

Зупинимося більш детально на історико-політичних особливостях 

кожного з них. 

Доколоніальний період розпочинається за часів Середньовіччя й 

характеризується боротьбою британської та іспанської корони за панування 

на морях і океанах, спочатку біля берегів Західної Європи (а також на деяких 

її територіях – Нідерланди, Франція, Ірландія), а потім – на океанічних 

акваторіях і в багатьох географічних областях Старого та Нового світу.  
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Цей період завершується двадцятирічною Англо-іспанською війною 

(відомий символ якої – поразка «Непереможної армади») – складним і 

багатогранним конфліктом, що формально закінчився Лондонським миром 

(1604 р.).  

Колоніальний період – час колоніальної експансії в Північній Америці 

англійців, а також представників інших країн Європи, які згодом сформували 

США (та американську націю). Виділяється численними різноманітними й 

неоднозначними драматичними подіями від мирного співіснування до 

запеклої ворожнечі з племенами аборигенів Нового світу та іспанськими 

колоністами, які в багатьох регіонах випередили англійців у освоєнні 

території. Завершується війною за незалежність США (Американською 

революцією) 1775-1783 рр.  

Постколоніальний період – з підписанням Паризького миру 

починається повноцінне існування Північноамериканських сполучених 

штатів не як сепаратистських утворень, а як незалежної країни.  

Цей період (1783-1960) доцільно ділити на етапи, які ознаменовані 

політичними подіями, а саме: 

- проголошенням незалежності США та Американською революцією; 

- приєднанням до США Техасу та Американо-мексиканською війною 

(закінчилася анексією північних територій Мексики, тобто близько половини 

її земель), у США переважає назва «Мексиканська війна»; 

- Іспано-американською війною; 

- заморською експансією США, що охоплювала Карибський 

басейн Атлантики, а також острови і архіпелаги Тихого океану. 

Новітній період іспанського впливу на сучасну англійську мову США           

(кінець XX ст. – початку XXI ст.) характеризується прагненням країн 

Латинської Америки зменшити вплив США на політичне й економічне життя 

регіону та  збереженням національної самоідентифікації серед іспаномовного 

населення США. Нагальною залишається проблема нелегальної міграції 

латиноамериканців до США, яка є одною з головних перешкод у формуванні 
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позитивного ставлення американців до представників латиноамериканського 

етносу. 

Розглянемо соціокультурні особливості та специфіку впливу іспанської 

мови на англійську мову США у новітній період. 

Згідно з даними звіту Pew Research Center [322], іспанська є другою за 

поширеністю мовою в США, і багато жителів країни (імігранти й корінні 

американці) виховувалися саме на ній. За даними Бюро статистики США 

(2009 р.) 48 419 324 осіб, що складає 15,8% населення, вважають іспанську 

мову рідною (Див. Рис. 2.1)  Цікаво, що США ніколи не мали правової 

політики щодо офіційної національної мови, хоча в деяких галузях 

англійська є офіційною. Зауважимо й на тому, що кількість носіїв іспанської 

мови в США постійно зростає: якщо 2008 р. за офіційними даними з 283,15 

млн осіб – населення США старше 5 років – 34,56 млн осіб (тобто 12,2%) 

вказали іспанську як мову щоденного вжитку, то в 2005 році таких було 32,2 

млн осіб. За опублікованими даними Бюро статистики США, уже на початок 

на 2017 р. частка іспаномовного населення складала 13,4%, що вказує на 

тендецію поступового збільшення іспаномовних мешканців.  

 

 

Рис 2.1 

Динаміка приросту іспаномовного населення в США (за даними Pew 

Research Center) 
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Латиноамериканське населення проживає в усіх штатах США. 

Традиційно воно зосереджене в південно-західних штатах, Флориді 

(унаслідок близькості до Мексики та Куби) та навколо Нью-Йорка 

(переселенці з Пуерто-Рико). Штатами з найбільшою часткою іспаномовного 

населення (близько 30%) вважають Техас, Каліфорнію та Нью-Мексико.  У 

деяких штатах та містах кількість іспаномовного населення перевищує 50%. 

Наприклад, за даними U.S. Census Bureau, у Маямі, Флориді 66.75% 

населення є Hispanics [249].  

Існує чимало противників такого стрімкого зростання кількості 

іспаномовних іммігрантів у США. Так, президент США Дональд Трамп 

неодноразово намагався ввести закон про будівництво стіни на кордоні США 

та Мексики. 25 січня 2017 року адміністрація американського президента 

Трампа підписала розпорядження 13767, яке офіційно доручило уряду США 

розпочати побудову прикордонної стіни з використанням федерального 

фінансування, хоча фактично так нічого й не було зроблено через 

непомірний обсяг витрат, необхідний для цього [263].  

Проте спорудження фізичного бар’єра не може стати перепоною на 

шляху до «взаємодії» іспанської та англійської мов. Одним із проявів такої 

взаємодії є функціонування мовного утворення «Spanglish» – поєднання 

іспанської й англійської мов у спілкуванні іспаномовними чи 

латиноамериканськими громадами у США. Мовне утворення Spanglish 

можна розглядати як піджин, креольську мову, міжмовне утворення чи 

англікалізований діалект іспанської мови, який  іноді може бути складним 

для розуміння одномовними носіями іспанської мови. Деякі носії іспанської 

активно сприяють розвитку Spanglish, тоді як інші намагаються 

дотримуватися однієї з мов. 

Серед пересічних американців побутує думка, що іспанська мова 

забруднює англійську. Так, наприклад, прихильники руху «The English-Only 

Movement» пропагують використання тільки англійської мови в офіційних 

операціях уряду США та визнання її як єдиної офіційної мови в США. 



 

 

77 

Домінуючим культурним фактором іспанського впливу у ХХ та ХХІ ст. 

була і залишається популярна культура й засоби масової інформації. Так, 

наприклад, теле- та радіомережа «Univision» (найбільша серед іспаномовних) 

постійно випереджає за рейтингом англомовні телекомпанії, особливо на 

локальному рівні. Так, у травні 2016 р. телеканали «Univision» у Лос-

Анджелесі, Нью-Йорку, Х'юстоні та Сакраменто були визнані 

найпопулярнішими за кількістю переглядів ранкових і вечірніх 

інформаційних телепередач  серед дорослого населення у віці від 18 до 49 

років, причому незалежно від мови. 

У медіаіндустрії США є чимало зірок латиноамериканського 

походження, які створюють іспаномовний контент, що користується попитом 

не лище серед іспаномовного населення. Серед них Шакіра, Глорія Естефан, 

Селена Гомес, Дженніфер Лопес. Звісно, така популяризація не може не 

призводити до експорту іспанської лексики у вокабуляр англомовних 

американців.  

Інтенсифікація економічної взаємодії між країнами Латинської 

Америки та США у XX ст. спричинила значну кількість запозичень з 

іспанської мови в економічній сфері. Таким прикладом є лексеми 

maquiladora та maquila, що перейшли з мексиканської іспанської мови. 

Перша вживається в АмА для позначення фабрики або майстерні в Мексиці, 

яка належить американській компанії та використовує дешеву місцеву 

робочу силу для комплектації товарів (особливо електронного обладнання) з 

імпортних компонентів, а потім експортує готову продукцію до країни 

походження компанії. Друге синонімічне слово maquila (імпорт із метою 

реекспорту) вкрай рідко трапляється в англомовному корпусі. 

Активні демографічні процеси протягом XX-XXI ст. сприяли впливу 

іспанської мови на англійську мову. Цікаво, що у XX ст. кількість носіїв  

іспанської мови у США перевищила чисельність носіїв іспанської мови в 

Європі. Збільшення іммігрантів сприяло масовості запозичень з іспанської 
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мови на позначення етносів народів, наприклад: Tico, Ibicencan, Tejano, 

Yanqui, Pascuan, Latino/a, Chicano/a, Pascuense, Mixteco, Marielito.  

Протягом ХХ та ХХI ст. у США з’являються заклади харчування, 

пов’язані з латиноамериканською кухнею. Слово taco «тонкий коржик із 

начинкою» – одна з найпопулярніших страв так званої tex-mex «техасько-

мексиканської кухні в США. Це запозичення є складовою частиною назв  

закладів швидкого харчування. Так, окрім відомого Taco Bell, у Північній 

Америці існують мережі швидкого харчування зі словом Taco у назві: Taco 

Bueno, Taco del Mar, Taco Cabana, Taco John's, Taco Mayo тощо. Лексеми та 

словосполучення іспанської мови, пов'язані з їжею та напоями, набувають 

все більшої популярності на сучасному етапі, оскільки латиноамериканські 

інгредієнти (cilantro, jalapeño, tomatillo), специфічні страви (burrito, carnitas, 

seviche) та напої (mojito, Tia Maria) входять не тільки у  кулінарію США, а й 

усього англомовного світу. Крім того, серед популярних гастрономічних 

номінацій слід виокремити низку слів з іспанської мови: huevos rancheros, 

guacamole, pina colada, burrito, mojito, tostada, chipotle, sangria, fajita, chili con 

carne. 

Інші особливості іспаномовної культури в США теж відбилися в 

англійській мові США.  Серед них відназначимо музичні й танцювальні 

терміни: cha-cha (ча-ча-ча, парний танець латиноамериканського 

походження), conga (конга, латиноамериканський танець), paso doble 

(пасодобль, іспанський танець) і rumbа (румба, парний кубинський танець 

африканського походження). Цікавим прикладом зі сфери музики є слово 

mariachi – жанр мексиканської народної музики, що отримав популярність у 

багатьох регіонах Латинської Америки, Іспанії, а також на території 

південного заходу США.  

Отже, аналіз культурних та історичних  чинників впливу іспанської 

мови на АмА дає підстави стверджувати, що іспанська мова й надалі 

залишається постійним джерелом поповнення словникового складу АмА, 

значення якого не зменшується. Питома вага лексики іспанського 
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походження суттєва, і слова цієї групи відіграють важливу 

лінгвокультурогічну й комунікативну роль. 

 

2.2 Етимологічна й тематична класифікація запозичень з 

іспанської мови в літературній англійській мові США 

 

Історія формування англійської мови США невід’ємно пов’язана з 

тривалим і складним процесом освоєння іспанськими колонізаторами 

американського континенту і, як наслідок, поширенням іспанської мови на 

території сучасних США. Через активну взаємодію цих двох мов в АмА 

виникає велика кількість іспанських запозичень, які й на цей момент є 

найбільш чисельними. Активному проникненню іспанізмів у АмА сприяють, 

як уже наголошувалося, тісні економічні й торговельні відносини, інтерес до 

іспанської культури, масова імміграція латиноамериканців до США. 

Важливу роль у засвоєнні іспанської лексики АмА відіграють соціальні 

мережі, реклама, кіно- та музична індустрія, товари широкого вжитку тощо. 

Зауважимо, що переважна частина іспаномовних засвоєнь у ранній 

періоди увійшли до АмА опосередковано, тобто слова походили з абсолютно 

інших мов. Словники англійської мови свідчать, що чимала кількість 

етимологічно не є іспанськими. Більшість іспанських засвоєнь – це 

успадковані елементи з латинської мови: armada «армада», indigo «індіго», 

oregano «орегано», patio «патио», plaza «площа». Крім цього, частина 

іспанізмів представлена запозиченнями з арабської мови, що активно 

вживалися на території Іспанії в часи мусульманського панування. До слів 

цього мовного джерела належать: adobe (сирець, саман), alfalfa (люцерна), 

lime (лайм), merino (меринос), tuna (тунець).  

Суттєвий внесок у лексику іспанської мови зробили також мови 

ацтеків. Запозичення з них, можливо, були продуковані іспанськими 

колонізаторами на території Мексики, а в АмА потрапили через 

американське населення мексиканського походження. У процесі дослідження 
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нами були визначені слова ацтекського походження, серед яких найбільш 

відомими є: chili (перець чилі), chocolate (шоколад), tomato (томат).  

Серед слів ацтецького походження можна відзначити також слова з 

аравакської мови, а саме мовної групи Таїно, що домінувала на території 

Куби, Гаїті, Ямайки, Пуерто-Рико та Багамських островах до XVIII ст. Цей 

процес можна пояснити територіальною близькістю району розповсюдження 

мов Таїно до США, а також їхньою колоніальною залежністю від Іспанії. 

Через торгівлю іспанські колонізатори знайомили європейців із предметами 

та явищами Вест-Індії, які не мали лексичних еквівалентів у Європі: iguana 

(ігуана), papaya (папая), potato (картопля). 

Певну роль у поповненні лексичного складу іспанської та англійської 

мов відіграла мова Кечуа, мова південноамериканського індіанського 

народу, що проживав у більшій частині Південної Америки. Цей регіон 

також був іспанською колонією, що й спричинило міжмовний контакт та 

появу нових слів у іспанській, а потім і англійській мові. Наприклад, з мови 

Кечуа до складу іспанської ввійшли лексеми на позначення представників 

тваринного світу (condor – антський кондор, puma – пума, vicugna – вікунья) 

та рослинного (quinine – хінін). 

 

Рис. 2.2 

Шляхи поповнення словникового складу АмА 
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Отже, за способом запозичення іспанські лексеми, які належать до 

АмА, поділяються на прямі, які входять безпосередньо з мови в мову (mesa , 

arroyo, sombrero, cockroach, hidalgo, sherry, patio) та непрямі, що 

проникають з мови в мову опосередковано, тобто через іншу мову (banana 

bonanza, pinto).  (див. Рис. 2.2)  

За тематичною спрямованістю іспанські запозичення в АмА належать 

до різних тематичних груп, пов’язаних із сучасним життям американського 

суспільства. Іспанська лексика проникає через термінологічну недостатність, 

відсутність відповідних понять в американській культурі. Найбільш 

релевантними є такі тематичні групи: «Гастрономія», «Флора і фауна», 

«Економіка та промисловість» «Природні явища», «Культура й мистецтво» 

(див. Рис.2.3).  

Гастрономія

Флора і фауна

Економіка і 

промисловість

Мистецтво і 

культура
Природні явища

37%

33%

16%

10%
4%

 

Рис. 2.3 

Відсоткове співідношення тематичних груп іспанських запозичень 

в АМА 

Так, запозичення в тематичній групі «Гастрономія» становить 37% від 

загального обсягу досліджуваної лексики. До неї відносимо:  

- назви страв, основою яких є tortilla – тонкий коржик із 

кукурудзяного або пшеничного борошна, яку також подають замість хліба. 

Іменник burrito позначає страву, що складається з м’якого пшеничного 



 

 

82 

коржа, у який загорнута якась начинка; chimichanga – вид буріто; enchilada – 

гостра мексиканська страва, що складається з тонкого коржа з кукурудзяного 

борошна, у який скручена різноманітна начинка. Популярним американським 

снеком є Tortilla chips – зроблені з кукурудзяних коржів, які спочатку набули 

популярності в 1940-х рр. у Лос-Анджелесі, а зараз є безкоштовною закускою 

в техасько-мексиканських і мексиканських ресторанах США та інших країн. 

Не менш розповсюдженою є страва taco – кукурудзяний сандвіч із 

тортильї, згорнутої в невеличкий конвертик. Taco стає, як уже зазначалося 

вище, одним із найулюбленіших і дешевих страв мексиканської кухні в 

США: He prefers Taco Bell. ‘Where else can you feed a family of five for under 

$10? (MAG, Feb. 10, 2015), що також відображається на назвах низки 

закладів швидкого харчування: Taco Tico, Taco Time, Del Taco; 

- назви м’ясних страв: carnitas – обсмажені смужки з м’яса свинини, 

huevos rancheros – яєчня, викладена на тортильї, fajitas – смужки м’яса з 

відрубу яловичої пашини. Відзначимо той факт, що fajitas популяризували 

різні підприємства ресторанно-готельної сфери;  

- назви напоїв. Одним із найбільш популярних напоїв серед 

американців є mojito – традиційний кубинський алкогольний коктейль, що 

готується з 4 основних інгредієнтів (м’ята, цукор, содова й лайм). Існує 

кілька версій його походження, за однією з яких, mojito – це змінений 

«мохадіто» (ісп. mojadito), що означає в іспанській мові «злегка вологий», 

його часто смакують саме у спекотну погоду: The mojito is an excellent 

summer afternoon sipper, not only because of its thirst-quenching ingredients but 

because of its relatively low alcohol content: it’s a big gulp of a drink with only an 

ounce-and-a-half of rum (NEWS: Orange County Register, July 20, 2015).  

Серед інших популярних напоїв відзначимо Tia Maria, яким 

позначають міцний ямайський лікер: Juliet pours Tia Maria into her coffee, and 

takes the bottle with her, up the steps into the big living room (FIC: New Yorker, 

May 16, 2004). Лексема pina colada – алкогольний коктейль з рому, 

ананасового соку кокосового молока. Спершу під pina colada мали на увазі 
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свіжий ананасовий сік, який подавали процідженим (від ісп. colado). 

Непроціджений мав назву sin colar. Потім до складу напою був доданий ром. 

Визнання коктейлю додала пісня Руперта Холмса «The Piña Colada Song», 

яка займала перші позиції в американських чартах наприкінці XX ст.  Існує 

безліч варіацій цього напою: Amaretto colada, Kiwi colada, Soda colada, Virgin 

pina colada; 

- овочів: (Serrano jalapeno, poblano habanero – види свіжого перцю 

чилі). Так, іспанський іменник jalapeno походить від назви Xalapa, столиці 

Веракруз, Мексика, де він традиційно вирощувався, зараз використовується 

для приготування багатьох страв: The chorizo corn dogs and sweet-potato steak 

fries with jalapeno blue cheese dip will kill you, but in a good way (NEWS: 

Denver Post, Jan 9, 2009); 

- назви кухонного приладдя: barbecue (металічна рама для 

приготування барбекю), paella (сковорода);  

- прянощі: vanilla, oreganо, cilantro, caramel; соуси: salsa, marinade, 

guacamole,  mole. 

Флора та фауна американського континенту є особливою і значно 

відрізняється від європейської, що й знаходить відображення в лексичній 

системі АмА, елементи якої ми поєднали в тематичних групах «Флора і 

фауна» (33%). 

Чисельною є тематична підгрупа «Флора» на позначення представників 

рослинного світу, притаманних американському континенту. Усередині цієї 

групи можемо виділити декілька підгруп на позначення їстівних рослин – це 

назви злакових культур (maize), фруктів (avocado, banana, papay), овочів 

(tomato), бульбових (potato, yam) і сучасних екзотичних рослин (cassava, 

yucca). Вони посідають вагоме місце в культурі, традиціях і виробництві 

США, оскільки більшість з них належить до головних інгредієнтів 

американських страв. 

Значну роль у народів Америки відіграє maize – однолітній злак, зерно 

якого використовується для харчування, а також як корм для худоби та 
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головне джерело олії в США та Канаді. Широко використовується він у 

американській кухні. Завдяки йому у світі відомі popcorn – повітряна 

кукурудза, corn-dog – сосиска, вкрита кукурудзяним тістом і обсмажена у 

фритюрі. 

Слово avocado (avocado pear, alligator pear)  вживається на позначення 

грушоподібного фрукту, який має маслянисту їстівну м'якоть. В останні роки 

своїм успіхом цей фрукт зобов'язаний зацікавленістю американців 

суперфудами (superfoods) – продуктами з високим вмістом поживних 

речовин і вітамінів. Крім салатів і сендвічів з авокадо, які можна знайти в 

бранч-меню (branch-menu) у будь-якій американській «закусочній», авокадо 

входить до складу гуакамоле (guacamole) – популярної холодної закуски 

родом із Мексики.  

Фрукт є основним інгредієнтом супу з авокадо (avocado soup). Його 

часто додають до гамбургерів, делікатесів, хотдогів і карнасада (carne asada). 

Авокадо є ключовим складником у ролах «Каліфорнія» (California rolls) та 

інших макі-дзуші (makizushi) – риб'ячі крученики, суші: Healthy fats like those 

found in nuts, olive oil, and avocados are often touted as superfoods for their role 

in helping to regulate your cholesterol (Glamour, Apr. 22, 2019). 

Про глибоке проникнення цього фрукту в культурний, зокрема 

гастрономічний,  простір США свідчить той факт, що останнім часом у Нью-

Йорку можна побачити незвичне поєднання страв з папаї та хотдогів. На 

вулицях яскраво пофарбовані кіоски з хотдогами мереж «Papaya King», 

«Papaya Dog», «Gray’s Papaya» та «Mike’s Papaya» пропонують поєднання 

хотдогів і соку папаї: Particularly rich sources include berries, cherries, red 

grapes, papaya, pumpkin, carrots, green tea, garlic and cruciferous vegetables, 

such as broccoli, cabbage and kale (MAG: Mother Earth News, Oct. 22, 2014). 

Слова yucca (юкка) та cassava (маніок, маніот) номінують тропічні 

рослини, деякі їхні види активно вирощують в Америці. В їжу вживають 

бульбовидні корені маніоку, з яких також одержують борошно і крохмаль: 

These cassava plants will grow into a dense thicket of hard, bamboo-like shoots 
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within a year, with roots so massive a single planted hectare can provide three 

tons of food (Fox News, Nov. 1, 2012); Frozen yucca is available at Brazilian 

markets and many grocery stores (The Boston Globe, Feb. 10, 2015). 

Аналіз іспанських запозичень у тематичній групі «Флора» свідчить, що 

численними серед неїстівних рослин є номінації  дерев (cacao – дерево какао, 

calabash – горлянка, divi-divi – цезальпінія, jojoba – жожоба, mesquite – 

мескитове дерево або мескит, mate – парагвайський падуб), кущів (chaparral 

– чапарель, чапараль), кактусів (peyote, mescal – мескал, tuna – опунція, 

saguaro – сагуаро, maguey – агава). 

Іменник mesquite позначає мескитове дерево, яке набуло поширення в 

штатах Південного Заходу Америки через свої солодкі стручки, які 

використовуються в кулінарії і як корм для худоби. У минулому індіанці 

послуговувалися ними і при приготуванні хліба: All of the token barbecue 

meats are smoked onsite using a combination of mesquite and oak (San Antonio 

Express-News,  April 13, 2018). 

У тематичній підгрупі «Фауна» зафіксована низка запозичень з 

іспанської мови на позначення птахів (condor – кондор, guano – гуано), риб 

(barracuda – баракуда, bonito – малий тунець, cero – макрель, tuna – тунець), 

молюсків (abalone – морські вушка), плазунів (alligator – алігатор, arrau – 

велика черепаха, що живе в Амазонці, machancha – отруйна перуанська змія, 

iguana – велика ящірка тропічної Америки), ссавців (nutria – нутрія, coyote – 

койот, puma – пума), парнокопитних (alpaca – альпака, пака, bronco – поні 

американських прерій, burro – віслюк, mustang – мустанг, llama – лама), 

комах (picudo – жук-довгоносик, cockroach – тарган, mosquito – комар, 

armadillo – жук-кругляк, vinegarroon – скорпіон). 

З давніх часів у автомобільному світі стало модним включати в назву 

чергової моделі ім'я тварини. Так, за довгу історію автопромисловості на 

ринку з'явилися машини з промовистими назвами на честь тварин, і вони 

ніби набули рис своїх прототипів, завдяки чому, можливо, стали культовими. 

Наприклад, на початку 1940-х рр. у США був розроблений винищувач P-51 
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Мустанг (North American P-51 Mustang), який вважався найкращим за часів 

Другої світової війни. Дали йому назву на честь напівдиких коней, що велися 

в преріях США, через їхню швидкість і витривалість. Фігурку мустанга 

(дикого коня) як емблему автомобіль отримав в останній момент. Йому 

планували дати назву «Cougar» («Пантера»), але, на думку маркетологів, на 

ринку автомобілів уже був представник родини кошачих – «Jaguar». 

Автомобіль «Ford Mustang» відтворив дух бунтарства і став «американською 

мрією» на колесах. 

Позашляховик «Ford Bronco» теж названий на честь коня. Слово 

«bronco» (в перекладі «напівдикий кінь») має іспанське походження, а термін 

народився в США, Мексиці й Канаді, а ось марка машини «Ford Pinto», роки 

випуску з 1970 по 1980, містить лексему pinto «рябий кінь».  

Тенденцію використовувати назви тварин для найменування 

транспортних засобів успадкували й конструктори військової техніки. 

Наприклад, першим типом підводних човнів США, що з’явилися після 

Другої світової війни, були «Barracuda», які несли службу в 1951-1959 рр. 

Корпорація «Plymouth» (Плимус) випустила три покоління автомобіля 

«Barracuda» (Plymouth Barracuda) у 1964-1974 рр. Спочатку планувалося 

назвати новий автомобіль «Panda», але ця ідея не відповідала ідеям 

дизайнерів, потому зрештою обрали «Barracuda». 

До тематичної групи «Економіка та промисловість» (16%),  увійшли 

такі лексичні одиниці як, encomienda, maquiladora, bonanza, hacienda, 

estancias, rancho, quinta, cabana. Так, іменник encomienda (букв. 

«доручення») позначав систему залежної праці, яка використовувалася під 

час іспанської колонізації Америки. Місцеві мешканці «доручалися» 

енкомендеро (поручителю) та були змушені платити податок і виконувати 

важкі роботи на рудниках. Спочатку encomienda передбачала низку заходів, 

які повинні були проводитися колоністами, з метою залучення індіанців до 

європейської культури та християнства. На практиці відмінність між 

encomienda і рабством була мінімальною.  
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Іспанське запозичення maquiladora в мексиканському варіанті 

іспанської мови спершу уживалося на позначення процесу подрібнення 

пшениці для подальшого виготовлення борошна, а згодом отримало 

додаткове значення – «система часткової сплати зерном за використання 

чужого млина». З часом іменник maquiladora еволюціонував і ним 

послуговувалися в англійській мові, іменуючи будь-яку діяльність у галузі 

промисловості, зокрема збірку чи пакування, що здійснюється стороною, 

відмінною від оригінального виробника. Найчастіше це слово застосовують 

для опису американських складальних підприємств у Мексиці: Never a model 

of civic calm, the hard-bitten city of 1.2 million has long been roiled by desperate 

poverty, pollution, narcotics smuggling, and the social ills brought by the 

maquiladora industry, the foreign assembly plants that soak up and spit out young 

workers by the shantytownful (ACAD, June 21, 2010). 

Привертає увагу інший іспанізм, що зараз активно використається у 

вокабулярі економічної сфери – bonanza (з ісп. – «вдача», «гарна погода»). 

Спочатку це слово застосовувалося у сфері фінансів стосовно успішного 

відкриття багатої копальні. Зараз воно в англійській мові означає будь-яке 

прибуткове підприємство, що отримує високі прибутки завдяки 

інвестованому капіталу: Something must be in the late April air that generates 

nostalgia because this weekend in the casinos provides a bonanza for those who 

fondly remember the 1960s through the 1980s (The Sacramento Bee, Apr. 20, 

2018). 

Окремий пласт лексики в цій групі належить найменуванням різних 

форм власності. Так, іменником hacienda позначався великий земельний 

маєток чи ферма  в Латинській Америці (та Іспанії). Це слово утворилося від 

іспанського дієслова «hacer» або «haciendo» (букв. «робити») і називало 

переважно комерційне господарство із розведення худоби й вирощування 

садів. Менші ж ділянки називалися estancias або rancho. У США під словом 

rancho зазвичай мається на увазі будь-яка ферма, розташована в сільській 

місцевості, у той час як іменник hacienda стосується земельних маєтків саме 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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великих розмірів. В останні десятиліття слово hacienda використовується в 

АмА також для позначення архітектурного стилю, пов’язаного з більш 

ранніми феодальними маєтками: Sometimes she was the light-skinned lady of the 

hacienda, being driven into town to check on her properties (FIC: Texas Review,  

Aug. 12, 2014). 

Зміст іменника quinta (букв. «п’ята частина») полягає в іменуванні 

традиційного пансіонату з приєднаною до неї територією, переобладнаною  

під гостьовий будинок: The 18th-century quinta still belongs to the Cadoval 

family and is rented by Arturo and his business partner Marc Zurcher, who have 

turned it into one of Sintra’s most charming hotels (FIC: Southwest Review, 

Jan.18, 2009). 

Слово cabana в іспанській мові позначає невелику хатинку чи халупу 

(cabaña), а в англійській звузило своє значення і використовується для 

позначання роздягальні чи кабінки біля басейну або пляжу: Getting them to 

upgrade from loungers to cabanas and so on  (The Guardian, Jan. 10, 2019). 

Іменником cantina називають таверни, де подають традиційні 

алкогольні мексиканські напої. У сільській Мексиці cantina є своєрідним 

баром, який відвідують чоловіки для вживання алкоголю та закусок: The pool 

out back, the cabana-style, wrap-around bar, and the palm palapas resembled a 

beachside cantina in Acapulco rather than the desert in Baja Norte (FIC: 

Southwest Review, Oct. 12, 2017). 

В іспанській мові слово silo застосовують, коли мова йде про силос – 

соковитий корм для худоби, що отримують з деяких видів рослин методом 

силосування. В англійській мові silo позначає високий резервуар для 

виготовлення чи зберігання силосу або іншої сировини (наприклад, вугілля): 

The Ghost Fleet will eventually carry vertical launching silos for missile. (Popular 

Mechanics, 14 Mar. 2019). 

Популярним місцем відпочинку серед американців є patio (букв. 

«двір») – рівна ділянка землі, яка переважно є за будинком і 

використовується для відпочинку: The president and first lady Melania Trump 
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celebrated their son Barron’s 13th birthday with dinner on the patio of Mar-a-

Lago on Friday night (Washington Post, Mar. 25, 2019). 

Іншою групою з істотною кількістю запозичень можна вважати 

тематичну групу «Культура та мистецтво» (10%). Як відомо, Латинська 

Америка багата на свою особливу музичну й танцювальну культуру. Ще на 

початку ХХ ст. латиноамериканські танці почали проникати в країни Європи 

та Північної Америки. Лексеми, пов'язані з цим типом танців, входять у 

список найпопулярніших слів не тільки в англійській, але й в інших мовах. 

До них можна віднести: salsa, bachata, paso doble, tango, rumba, bolero, 

quadrille.  

Іспанський іменник mariachi позначає не тільки жанр мексиканської 

народної музики, але і самих виконавців цього танцювального стилю у 

південних регіонах США. З латиноамериканською культурою асоціюється 

також іменник telenovela. Цей термін з’явився в англійській мові протягом 

1960-х рр. для позначання «мильної опери»: Telenovela stars, radio 

personalities and local dignitaries waved to cheering crowds from an impressive 

line of lighted floats that glided through the streets of this city  in the Rio Grande 

Valley  (Texas Observer, Apr. 2, 2018). 

Лексичні одиниці з іспанської мови, які відображають особливості 

метеорологічних явищ, характерних для США і країн Латинської Америки, 

можна віднести до групи «Природні явища» (4%) (Рис 2.2.1): El Niño, 

derecho, tornado, hurricane, breeze. Так, іменник derecho позначає  вітрову 

бурю, пов'язану із сильними грозами і швидкістю розповсюдження. 

Походить від іспанського прикметника «прямий», на відміну від tornado 

(букв. «викривлений»), яке увійшло в англійську мову США для позначання 

смерчу: «…problem at the end of June, when a swathe of powerful thunderstorms 

spawned so-called derecho windstorms that knocked down thousands of trees, 

leaving millions in the Mid-Atlantic states without…»  (SPOK, July 16, 2012).  

Іспанська лексема El Niño (букв. «малюк, хлопчик») вживається в 

англійській мові США для позначання коливання температури поверхневого 
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шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що впливає на клімат. У 

більш вузькому сенсі El Niño – фаза південної осциляції, в якій ділянка 

нагрітих поверхневих вод зміщується на схід. Протилежна фаза осциляції 

представлена в англійській мові іспанським запозиченням La Niña (букв. 

«маленька дівчинка»).   

В англійській мові для позначання несильного вітру вживається 

іменник breeze (від іспанського brisa): «… as we stared at the moon and shared 

our disbelief at the warm tropical March breeze»  (NEWS, June 12, 2017). 

Не менш важливою групою словникового складу АмА є ономастична 

іспанського походження, а саме: топоніми (назви штатів США (Texas, Utah, 

Nevada, Arizona, Montana, Colorado), назви міст (Sacramento, Oviedo), 

гідроніми (Rio Grande River, Sacramento River, San Joaquin River, San 

Francisco Bay),  етноніми (Latinos, Yunca, Mescalero). 

З іспанської мови також походять назви штатів, зокрема Colorado – 

назва річки Колорадо, яка виникла від colorado (ісп. «червоний, 

пофарбований»), Florida – florida (ісп. «квітучий»), Montana – montaño (ісп. 

«гірський»), Nevada – nevada (ісп. «снігопад»); назви міст США Buena Vista – 

buena vista (ісп. «добрий краєвид»), El Paso – el paso (ісп. «крок»), Fresno – 

fresno (ісп. «ясен»), Las Vegas – las vegas (ісп. «луки»), Monterey – monte de 

rey (ісп. «королівська гора»), El Dorado – Eldorado (ісп. «золотавий»), San 

Antonio – San Antonio (ісп. «Святий Антоній»), San Francisco – San Francisco 

(ісп. «Святий Франциск»), Santa Cruz – santa cruz (ісп. «святий хрест»). 

Розподіл іспанізмів за тематичними групами свідчить про те, що окремі 

сфери іспанокультурного континууму освоєні АмА більш інтенсивно, ніж 

інші. Так, запозичення з іспанської мови, які належать до тематичних груп 

«Гастрономія», «Флора і Фауна», подані найбільшою кількістю іспанських 

запозичень, які здебільшого позначають реалії, відсутні в мові-реципієнті.  
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2.3 Типологія запозичень з іспанської мови в літературній 

англійській мові США 

 

Запозичуватися з однієї мови в іншу можуть будь-які мовні одиниці – 

від афіксів і до словосполучень. Саме тому при дослідженні цього явища 

насамперед треба зосередити увагу на структурному рівні мови, на якому й 

відбувається це запозичення, тобто з’ясувати, який елемент 

піддається/підлягає міжмовному переходу – фонеми, морфеми, слова чи 

словосполучення, сталі вислови. На думку В. Арістової, не слід 

прирівнювати запозичення фонем і морфем, наприклад, до запозичення слів, 

оскільки одиниці різних мовних рівнів поводять себе при переході 

неоднаково. Лінгвіст пропонує розрізняти первинні елементи, які здатні 

самостійно переходити з однієї мови в іншу, зберігаючи основну мовленнєву 

інформацію, і які є відносно самостійними, та вторинні, які не можуть 

самостійно мігрувати між мовами. До первинних елементів належать 

лексичні, семантичні, синтаксичні та стилістичні елементи, до вторинних – 

фонетичні, фонологічні та морфологічні [11, с. 6]. 

Таку саму думку  поділяє і С. Семчинський, який стверджує, що термін 

«запозичення» стосується не лише лексичних одиниць, оскільки 

запозичуватися можуть і фонеми, і засоби словотвору, тобто афікси, і моделі 

словотворення, і окремі морфеми, і схеми словосполучень, і фразеологізми, і 

схеми речень, і граматичні категорії, і навіть флексії. Тут відмінність полягає 

лише в частотності запозичень певних елементів чи моделей, бо флексії, 

наприклад, переходять у іншу мову вкрай рідко, що свідчить про те, що у 

мовах немає таких засобів, які б не запозичувалися [169].  

Загалом у лінгвістичній літературі з урахуванням різних мовних 

аспектів сформульовано багато класифікацій слів, які запозичені з однієї 

мови в іншу. Узявши за основу всі ці типологізації, окреслимо такі види 

запозичень з іспанської мови в англійську: первинні – лексичні (повноцінні), 
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семантичні (кальки), і вторинні – гетерогенні утворення, у тому числі 

офорлені іспанськими морфемними формантами -ista, -eria ( -eteria, -ateria.) 

Відповідно до цього принципу, лексичні (повноцінні) запозичення є 

першою «ланкою» іншомовного впливу. Під лексичним маємо на увазі таке 

запозичення, при якому з іноземної мови в рідну лексична одиниця 

переходить повністю (значення і експонет). Прикладом можуть бути: 

mosquito (комар), coco (кокосова пальма), canoe (каное), tornado (ураган), 

cannibal (канібал), patatas bravas (іспанське блюдо з картоплею з соте або в 

гострому томатному соусі), pina colada (піна колада – напій). 

Лексичні запозичення іспанізмів є найбільш продуктивним видом, про 

що свідчить розглянута нами розгалужена тематична класифікація 

іспанських засвоєнь в АмА. Іспанські лексичні запозичення в АмА 

становлять окремий пласт, неоднорідний тематично, різний за ступенем 

близькості до загальновживаного ядра словникового складу й неоднаковий за 

орієнтацією в галузі конкретної іспанської культури.  

Наголосимо на тому, що іспанські запозичення в АмА представлені не 

всіма частинами мови. Здебільшого запозичуються іменники іспанського 

походження, але виявлені поодинокі випадки переходу дієслів з іспанської 

мови до лексико-граматичних класів англійської мови: to vamoose – піти геть, 

to garrotte/garrotte – задушити, to pungle – заплатити, to beneficiate – 

модифікувати, поліпшувати. Нечисленними є приклади запозичення 

прикметників: picaresque, incommunicado, simpatico, loco. Останні зазвичай 

використовуються в англійській мові зі стилістичною метою – збереження 

колориту чи відтворення чужоземного середовища в художніх творах. 

Запозичені іменники з іспанської в англійській мові становлять понад 90 % 

від загального корпусу (1300 одиниць) досліджуваної лексики. Їхня перевага 

серед інших частин мови пояснюється тим, що вони позначають реалії, 

відсутні в АмА. Водночас, необхідно ураховувати те, що будь-яка мовна 

система легше засвоює іменники, бо вони більш пристосовані до 

контактування з граматичною системою.   
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 Глибоке пояснення феноменому запозичення мовних одиниць 

знаходимо в працях Т. Домброван [64; 65; 262], де процес запозичення 

розглядається з позицій діахронічної лінгвосинергетики та інтерпретується 

як прояв анізотропних властивостей мовної системи. Терміном «анізотропія» 

в природничих науках позначають залежність властивостей об’єкта або 

матеріалу від напряму дії на нього; в лінгвістиці  під анізотропією мовної 

системи розуміється скалярна властивість мовної системи протистояти (тоді 

можна говорити про низький ступінь анізотропії) або піддаватися в тій чи 

іншій мірі зовнішньому впливу, тобто впливу середовища (в цьому випадку 

говорять про середній / високий ступінь анізотропії) [65: с. 225]. Іншими 

словами, анізотропія виражає спроможність різних підсистем мови 

протистояти чужерідним елементам.  За Т. Домброван, різним рівням мови 

властивий неоднаковий ступінь анізотропії, що зумовлено характером  

зв’язності (когезії) і узгодженості (когерентності) мовних одиниць цих рівнів. 

Високий ступінь анізотропії притаманний саме лексичній системі тому, що 

лексичні одиниці пов’язані між собою різноманітними семантичними і 

парадигматичними відносинами й утворюють певні кластери, які в 

сукупності надають мові риси сітьової безмасштабної мережі [262: с. 43-46].  

Завдяки тому, що кластери не є замкненими, а, навпаки, мають потенціал  

різновекторного розширення, саме лексична система мови є 

найдинамічнішою [65: с. 226]. 

Тепер розглянемо семантичні запозичення (кальки), тобто слова, які 

набувають значення або семантичної структури іншомовного відповідника. 

Типовим прикладом є кальки з іспанскої мови на позначення реалій 

іспанської культури в англійській мові bullfight (АмА) = corrida de toros (ісп. 

«бій биків»), refried beans (АмА) = rijoles refritos (ісп. «пересмажені боби»), 

killer whale (АмА) = ballena asesina (ісп. «хижий чорно-білий кит з великим 

спинним плавником»): (disappeared ones (АмА) = desaparecidos (ісп. 

«зниклий безвісти»): More than a million tourists visit the nine-day festival, 

known for its morning bull runs and afternoon bullfights. (USA TODAY, Apr. 22, 
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2018); Cut into wedges and serve with canned vegetarian fat-free refried beans 

(such as Old El Paso, Rosarita or another brand) and carrot sticks. (7 Day Menu, 

Sept. 21, 2017); The southern resident orcas are a unique population of killer 

whales  (The Seattle Times, Oct. 21, 2018). 

Серед частини виразів іспанської мови трапляються фразеологічні 

одиниці, значення яких також відтворюється в АмА шляхом калькування. 

Відомими в АмА є ідіоматичні фрази blue-blood (АмА) – (ісп. lа sangre azul, 

fifth column (АмА) – (ісп. quinta columna), the moment of truth (АмА) – (ісп. el 

momento de la verdad),  God’s eye (АмА) – (ісп. ojo de Dios), Shining Path 

(АмА) – (ісп. Sendero Luminoso): «Also like Izzo, Kampe always has scrapped 

against bigger blue-blood programs.  (The Detroit News, Feb. 21, 2017); They 

said the speakers «cast Islam as an inherently immoral faith, and spread 

conspiracy theories that Muslims are secretly infiltrating US and European 

governments as a fifth column; (The Boston Globe, Jan. 16, 2016); It is this 

exposure and sense of being put on display that Jonesy and others interpret as “the 

moment of truth” for the «status-sensitive»... (Journal of Modern Literature, Apr. 

24, 2016); In the case of Peru, the model yielded a set of unexpected inferences 

about the conflict between 1980 and 2000, which showed that the Shining Path 

revolutionary group was responsible for 46 percent of the total estimated killings 

(Human Rights Quarterly, Sept. 12, 2016).  

Окремим видом є гетерогенні (гібридні) утворення, які в основі 

поєднують елементи англійської та іспанської мов. Результатом такого 

поєднання лексичних елементів є поява в АмА словосполучень на 

позначення видів тварин (pampas cat – пампаська кішка, pampas flicker – 

пампаський дятлик, pintado bird – капський голубок), рослин (pampas grass – 

пампасна трава, mescal button – мескал, різновид кактуса, mesquite tree – 

різновид акації, peyote cactus – північноамериканський кактус), реалії 

іспанської чи латиноамериканської культури: torero cloak – плащ тореро, 

mariachi musician – мексиканські музиканти жанру маріачі, merengue music – 

меренге, парний танець домініканського походження, chili sauce – соус чилі, 
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macho wine – міцне вино. Іншим прикладом гібридизації в АмА є 

словосполучення-назва ковбойського капелюха ten-gallon hat, яке виникло 

через транслітерацію й калькування іспанської фрази «un sombrero tan 

galán», де «tan galán» позначає «дуже галантний» чи «дійсно гарний», та 

«sombrero» – капелюх.  

Як уже було зазначено вище, запозичення елементів іспанської мови в 

АмА відбувається не тільки на рівні повнозначного слова, а й на морфемному 

рівні. В АмА досить поширеним є словотвірний іспанський суфікс -eria та 

його варіанти -eteria, -eria, -ateria зі значенням «самообслуговування». За 

його допомогою утворені іменники в АмА за моделлю «N+-eria (-eteria,         

-eria, -ateria) = N». Наприклад, lunch +-eteria= luncheteria «їдальня», clean, 

wash +-eteria = cleaneteria «хімчистка», washeteria «пральня». Do you want 

your clothes spotless? For a thoroughly clean clothes in Guidepost, 

call Washeteria on 01670820898. [www.washeteria-guidepost.co.uk] 

Так, суфікс -ista було виокремлено внаслідок запозичення таких 

іспанських лексем, як Peronista, Somocista, Sandinista, що вживалися в АмА 

як назви прихильників державних і політичних діячів. Оскільки вони мають 

пейоративну оцінну конотацію для носіїв англійської мови, то створені за 

їхньою моделлю в АмА інновації також переважно негативно чи іронічно 

забарвлені. Приміром, іронічна конотація прослідковується в прикладі 

fashionista – шанувальник моди: I mean, some of these songs, Taylor Swift 

always comes now and she's turned into a major fashionista (SPOK, Apr. 12, 

2014).   

В останні кілька десятиліть за аналогією до цього слова було створена 

recesionista зі значенням «жінка, яка вдягається стильно, але без зайвих 

витрат»: As the world economy tanks, recessionistas are finding pleasure in 

finding bargains rather than splurging in an era where ostentatious consumption – 

even for the well-off – is beginning to appear gauche. [ttps://www.reuters.com] 

Таких людей називають і словом frugalistsa (той, хто надає превагу 

стильному, але економного одягу), яке є популярним у сучасній модній 
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індустрії: This week: cheap thrills and freebies for the frugalista. There's no 

shame in being a frugalista (New York Time, May 22, 2008). Від суфікса -ista та 

іменника style появилася назва телевізійного конкурсу у сфері моди в США 

та Канаді stylista: Put your finger on the perfect gift for the stylista in your life  

(MAG, Oct. 12, 2009).  

Останнім часом поява моделей плюс-сайз на американському подіумі 

стає звичайним явищем. Чимала кількість дизайнерів приділяють увагу 

повним жінкам, фігури яких відрізняються від «золотого» стандарту 90-60-

90. Усе частіше можна побачити на сторінках глянцевих журналів пишних 

жінок і чоловіків – fatshionistas, які дають поради, як правильно приховати 

недоліки й підкреслити переваги своєї фігури: Lesley Kinzel’s Fatshionista 

is helping plus-size women see themselves in a new ligh. [www.boston.com.] 

Популярним неологізмом у сфері моди в останні роки є слово hijabista, що 

позначає представницю мусульманського світу, яка стильно вдягається, 

дотримуючись коду ісламської скромності: Hijabistas, or hijab fashionistas, 

like The Hijab Stylist took matters of filling the void into her own hands by 

launching her own modest clothing label. [https://www.vice.com/en_asia/article] 

У сучасних умовах розвитку мереж швидкого харчування проблема 

здорової й корисної їжі є досить актуальною. Експерти з питань 

«правильної», а водночас і смачної їжі, отримали назву «foodista»: Edith 

Wharton, a foodista who knows better, links only unidentified cheeses to unhappy 

love affairs in Summer and Hudson River Bracketed (The Oxford Companion to 

Cheese, May 22, 2016). У межах цієї теми функціонують і такі слова: barista – 

той, хто варить каву, burrista – той, хто готує буріто: She was the baker there 

and the head barista and she knew everybody's names  (SPOK, June 21, 2017).  

Завдяки суфіксу -ista появилися в АмА іменники зі значенням 

«прихильники певної ідеї або партії»: Corbynista (прихильник лідера 

Лейбористської партії Джеремі Корбіна), Clintonista (прибічник одного з 

представників політичного клану Клінтон), Chavista (прихильник політики 

президента Венесуели Уго Чавеса), Palinista (той, хто підтримує 

http://www.boston.com/
https://i-d.vice.com/en_uk/article/evxk37/meet-the-woman-hijab-ifying-fashion
https://www.vice.com/en_asia/article
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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американського політика Сари Пейлін), Snowdenista (соратник спецагента й 

журналіста Едварда Сноудена), Blairista (прихильник політики прем'єр-

міністра Великої Британії), Trumpista (прихильник політики президента 

Дональда Трампа): There were mistakes made. But the important thing is, it isn't 

some Clintonista think tank that is doing the investigating. (Spok, Oct. 22, 2007); 

I'd like to be a Palinista but I want a president with a thoughtful world view – that 

is just a bare minimum requirement, Reynolds told the Star  (Toronto Star, Jan. 22, 

2010). 

У США у сфері інформаційних технологій популярною є лексема 

Pythonista – особа, яка використовує мову програмування Python, створену 

наприкінці 90-х рр. XX ст. нідерландським програмістом Гвідо ван Росумом. 

Вона й нині залишається однією з найбільш застосовуваних серед 

програмістів: If you're already a Pythonista (a Python enthusiast), you might be 

disappointed that I don't emphasize such ideas as iterators and dict structures. 

[https://en.wiktionary.org/wiki/Pythonista] 

 

2.4 Етнономінації та етностереотипи латиноамериканців в 

англійській мові США   

 

Унаслідок глобалізації безперервно відбуваються процеси 

взаємопроникнення цінностей, а культурні кордони стають нечіткими. До 

того, у процесі інтеграції актуалізуються дві суперечливі тенденції: 

прагнення до міжнародної єдності й намагання зберегти національну 

ідентичність. У процесі інтеграції для регуляції комунікації використовують 

своєрідні регулятори, які називають стереотипами, тобто «спрощеними, 

схематизованими образами соціальних об’єктів» [180, с. 243] засвоєними в 

дитинстві не з досвіду, а із вторинних джерел. 

Одним із найпоширеніших видів стереотипів є етностереотипи, що 

описують членів етнічних груп, маркують їх і асоціюються з ними. Найбільш 

продуктивними шляхами розповсюдження стереотипів і етностереотипів є 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://en.wiktionary.org/wiki/Pythonista
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усне мовлення, засоби масової інформації (ЗМІ), соціальні мережі (СМ), 

окремі види мистецтва (шаржі, карикатури, меми, фейлетони). У свідомості 

пересічної людини й у ЗМІ щодо етнічних стереотипів поширена думка, що 

це винятково негативний феномен. Аналіз уявлень про етнічні групи в 

літературі, мистецтві й ЗМІ є важливою лінією дослідження стереотипів, 

оскільки лінгвістичні явища, що супроводжують процес комунікації, тісно 

взаємодіють із соціальною психологією й знаходять своє відображення в 

різних дискурсах, зокрема й у медійному [180, c. 244].  

Латиноамериканці, які мешкають у США, становлять понад 18% 

населення країни і є найчисленнішою національною меншиною. Вони стають 

об’єктами систематичної стереотипізації з боку американців. Ставлення до 

латиноамериканців безпосередньо виявляється в етнономінаціях, які 

позначають різних представників цієї групи. Серед таких етнонімів у 

сучасній АмА застосовують і офіційні (Hispanics, Latino, Chicano, Tejano, 

Latinx), і неофіційні назви. До останньої групи належать лексичні одиниці з 

іспанської мови з мінімальною пейоративною конотацією (amigo, chico, 

mestizo), етнономінації з дерогативною конотацією (spic, latrino, messkins, 

taco bender, taco-monkeys, bean burrito, chili-shitter, burrito-head, taco-head), 

які стереотипно зображують зовнішність, спосіб життя, звички, кулінарні 

вподобання, типову поведінку тощо. Поряд з цим існує низка нейтральних 

етнономінацій, які позначають «змішаних» представників різних етносів: 

Hispasian (Hispanic + Asian), Palexican (Palestinian + Mexican), Spew (Spanish 

+ Jewish), Swedexican (Swede + Mexican), Mexicanadian (Mexican + Canadian) 

тощо. 

Розглянемо детальніше особливості функціонування цих етнономінацій 

в американській культурі. 

Існує ряд номінацій, тотожних за семантикою, але різних за 

стилістичною ознакою. У словниках англійської мови зазначається, що слово 

Latino/Latina позначає «мешканця США, який має латиноамериканське 
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коріння». Лексема Hispanic відрізняється від Latino тим, що вказує не лише 

на латиноамериканське походження, а й  на іспаномовну належність. 

Деякі науковці вважають, що Hispanic і Latino позначає семантично 

теж саме, але слово Hispanic нині вважається більш політично корректним по 

відношенню до слова Latino [79, с. 93]. У той самий час, обидва слова на цей 

момент вважаються нейтральними (необразливими) і використовуються в 

пресі й на телебаченні: «The New York Times»: In Luling, the «toughest town in 

Texas», two Latina high school girls compete to be the next Watermelon Thump 

Queen. (The New York Times, June 8, 2019); As fertility rates across the United 

States continue to decline – 2017 had the country’s lowest rate since the 

government started keeping records – some of the largest drops have been among 

Hispanics (The New York Times, May 4, 2019). 

Для окреслення більш конкретних етнічних груп із Латинської 

Америки, які проживають на території США, в АмА виокремлена низка 

номінацій. Так, словом Сhicano/Chicana (яке, імовірно, еволюціонувало від 

Mexicano > Хicano > Chicano), позначається латиноамериканське населення 

Південного Заходу США. Деякі дослідники стверджують, що в сучасному 

вживанні ця лексема використовується саме для позначення мексикано-

американської культури, мистецтва або демографії, а не людей [101, с. 103]. 

Про це свідчить і виявлений приклад, у якому Chicano корелює з поняттям 

«Сhicano culture»: When I heard Chicano culture had spread to Japan, I wanted 

to see it for myself  (The New York Times, February 2019). 

Набуває поширення в АмА і лексема Tejano, що позначає мешканця 

Техасу мексиканського походження й корінного населення цих територій. 

Цікаво, що історично іспанське слово tejano вживалося щодо іспанських 

поселенців часів іспанської колонізації на території нинішнього Техасу. За 

період незалежності штату цей термін розповсюджується на всіх 

іспаномовних техасців, німців та інших європейців, які проживали на 

території республіки. Зараз його популярність пов’язують із їжею цього 

регіону, що отримала назву Тех-Mex і нині користується величезним попитом 
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серед американців: It's actually a much older style of Tejano cuisine than cheese 

enchiladas and combination plates. This kind of cooking had been part of the 

Spanish cattle culture for centuries. (Houston Chronicle, Feb. 12, 2014). 

Останнім часом набуває визнання й лексема Latinx – гендерно 

нейтральний термін, що позначає американців латиноамериканського 

походження. Флексія англійської мови «X» замінює чоловічі й жіночі 

закінчення «o» і «a», притаманні іспанській граматиці. На нашу думку, 

молоде покоління латиноамериканців, які народилися в США, хочуть бути 

більш інклюзивними й ґендерно нейтральними, тобто схожими на носіїв 

англійської мови. 

Слово Latinx набуло широкої узуалізації в соціальних мережах. Ним в 

основному послуговуються активісти іспаномовної спільноти, які прагнуть 

захищати людей, що живуть на межі гендерної ідентичності. На цей час 

термін Latinx часто з'являється в пресі: Still, he said, films with all-Latinx casts 

tend to take far longer to get made than films with majority white casts (The New 

York Times, May, 2019). 

Як уже наголошувалося, поряд з офіційними безпосередніми назвами 

функціонують і неофіційні етнономінації з дерогативним сенсом на 

позначення латиноамериканців. Використання цих одиниць умотивоване 

імміграційною політикою США, яка демонструє ворожість до певних етносів 

країни, зокрема латиноамериканців. Яскравим прикладом, що ілюструє вкрай 

зневажливе ставлення до носіїв іспанської мови в США, є дерогативно 

маркований етнонім spic і його варіації spik, spick, spig. Існує думка, що він 

походить від Hispanic, але фактично це є скороченням від слова spiggoty, бо 

саме так з давніх часів називають носіїв іспанської мови з Південної й 

Центральної частини США. Під час будівництва Панамського каналу 

громадяни Панами погано володіли англійською мовою й вживали вислів 

«No spigga da English» («Не розмовляю англійською»). На основі цієї фрази 

утворилася лексема spiggoty, а пізніше – етнонім spic [230]. Цей етнонім 

імплікує неосвіченість і уявну неповноцінність іспанських емігрантів 
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порівняно з громадянами США: I'll be doing better when you get that damn' spic 

sheriff to go over and tell those Messkins they need to come pay for the fence those 

boys drove through last week (FIС: Texas Review, Jan 5, 2013). У цьому 

фрагменті презирливого значення набуває й лексема Messkins у зверненні до 

мексиканців. Саме вона, імовірно, походить від англійського слова mess, що 

вживається в розмовному мовленні у значенні «лайно». 

Серед інших дерогативнивних етнономінацій для називання 

латиноамериканців необхідно виділити лексему latrino. В англійській мові 

слово latrine означає «убиральню або туалет» і є особливо образливим для 

представників латиноамериканської спільноти: Hey, it looks like another wave 

of Latrino's have invaded S. Florida again. [https://www.urbandictionary.com] 

Уживання скорочень на позначення різних представників 

латиноамериканського населення, зокрема Can (букв. «залізна банка») від 

(Puerto Rican + Mexican), Ban (букв. «заборона, видалення») від Cuban, Cham 

(Chicano + American), Mex від Mexican, абревіатури PR (Puerto Rican) 

увиразнюють презирливе ставлення до них. Особливо образливою 

етнономінацію стосовно темношкірих латиноамериканців є лексема Spanig 

(Spanish + Nigger): Yo' that fucken spanig just tried to buy a $3.00 crack rock 

with $2.00 and 4 quarters.  [https://www.urbandictionary.com] 

Останнім часом латиноамериканська кулінарія набуває більшого 

поширення в США, а такі страви та інгредієнти мексиканського походження, 

як taco, burrito, chile, frijoles складають основу раціону майже кожного 

американця. Ці слова стають головним компонентом при утворення 

пейоративних номінацій осіб латиноамериканського походження: taco 

bender, taco monkey, burrito bandit, burritohead, tacohead, frijolero – і 

створюють метонімічний образ латиноамериканців як таких, що споживають 

тільки страви техасько-мексиканської кухні (Tex-Mex). Названі вище вислови 

застосовують і для називання робітників, зайнятих у сфері виготовлення 

дешевого мексиканського фаст-фуду. Бобові вважаються дешевим і простим 

інгредієнтом мексиканської кухні, тому для представника 
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латиноамериканського етносу є край зневажливими прізвиська, що містять 

слово bean: beaner, bean-eater, bean burrito. Не менш поширеними є лексичні 

одиниці chili shitter і pepperbelly, що створюють образ мексиканця, який 

обожнює гостру їжу. 

Цікавим прикладом є іменник burritard «тупий техасець». Він 

утворений шляхом складання іспанської лексеми burrito і іменника 

англійської мови retard, що в англійській позначає людину зі слабкими 

розумовими здібностями, на кшталт bastard, dullard.  

Серед неофіційних етнономінацій представників іспаномовних етносів 

широко представлені запозичення з іспанської мови, а саме: amigo (від ісп. 

приятель), chico (від ісп. хлопчик), mestizo (латиноамериканець змішаного 

походження), pocho/pocha (житель США мексиканського походження). 

Зауважимо, що в іспанській мові вони мають нейтральне значення, тоді як в 

англійській здебільшого вживаються з расистським підтекстом. Так, у 

наведеному прикладі один із прикордонників виявляє презирливе ставлення 

до представника латиноамериканського етносу, який нелегально перетинає 

кордон: 

Immigration Office 1: Hey, he is crossing a border. 

Immigration Office 2: Yea, catch that mestizo. 

Окрему групу становлять анімалістичні етнофобізми на позначання 

дітей-нащадків латиноамериканських етносів, до яких належать іменники 

whelp (цуценя), spawn (мальки) і mongrel (дворняга). І тут бачимо явну 

зневагу до латиноамериканців:...even if we were always trying to get a litde 

whiter, they called us mongrels, perros mestizos (FIC: Texas Review, Oct. 2, 

2014). 

Отже, в етностереотипах відтворюється ставлення американців до 

латиноамериканців, яке є досить негативним. Це підтверджується також 

соціологічними дослідженнями, які стверджують, що латиноамериканці в 

уявленні американців «скоріше бідні, ніж забезпечені, більш ледачі, ніж 

працьовиті, більш непатріотичні, ніж патріотичні, але більш розумні, ніж 
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нерозумні. Вони є прихильниками родинних цінностей, але їм не вистачає 

здатності до стосунків, що ґрунтуються на чесності й рівності» [282, c. 6]. 

Науковці вказують, що найпоширенішими стереотипами у свідомості 

носіїв англійської мови стосовно латиноамериканців є: нелегальний 

іммігрант; робітник із низьким рівнем кваліфікації, який працює виключно 

фізично; сексуальна й легкодоступна латиноамериканка; злочинець (у сфері 

наркоторгівлі) [322, c. 59]. Останній стереотип є найбільш деструктивним 

для латиноамериканського населення, бо зменшує шанси на вдале 

працевлаштування й підриває довіру до цієї нації в галузі економічного 

співробітництва. 

Оскільки ставлення до стереотипізованого образу часто набуває 

емоційного забарвлення, то реалізація таких уявлень на лінгвальному рівні в 

медійному та інтернет-просторі, зокрема в соцмережах, передбачає 

використання низки маркованих одиниць і стилістично забарвлених 

компонентів. Для того, щоб пояснити причини виокремлення й механізми 

функціонування стереотипних характеристик латиноамериканця в 

американській лінгвокультурі, зупинемося детальніше на лінгвальних і 

паралінгвальних особливостях маніфестації негативно й позитивно 

маркованих стереотипних образів латиноамериканців в американському 

суспільстві. 

Упереджене ставлення до латиноамериканців-нелегалів сформоване на 

суспільній думці, що їхня більшість перебуває на території США незаконно. 

Це сприяло виникненню таких стереотипно зумовлених словосполучень із 

пейоративною конотацією, як undocumented aliens (immigrants), illegal aliens 

(immigrants) і лексеми illegals. Служба імміграції використовує ці терміни до 

осіб без документів, які нелегально проживають чи працюють в США: US 

officials must now say “illegal aliens”, not “undocumented immigrants”. Trump’s 

call for deporting undocumented immigrants and building a massive wall along 

the length of the Mexican border is a central pillar of his campaign». White House 

trade advisor Peter Navarro told CNBC on Friday that President Donald Trump’s 
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threat of new tariffs on Mexico is tied to the president’s declaration of a national 

emergency at the border and came in response to Mexico’s ‘export’ of ‘illegal 

aliens’. … Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. 

The Tariff is about stopping drugs as well as illegals. [https://qz.com] На нашу 

думку, цей термін не визначає статус людини, а принижує її ідність 

ставленням до неї як до «іноземця». 

Запозиченою з іспанської мови є також лексема, що позначає 

нелегального іммігранта з країн Латинської Америки – bracero. Якщо в 

іспанській мові вона має значення «працівник, який виконує фізичну 

роботу», то в англійській звузила свою семантику й називає мексиканця, що 

отримав дозвіл на короткострокове перебування як сезонного робітника. 

Однак нами виявлено, що контексти з цим словом відображають негативне 

ставлення до сезонного робітника-латиноамериканця: In one roundup, 

hundreds of undocumented ‘braceros’ were abandoned without provision in the 

blazing desert south of Mexicali (The Rolling Stone, Nov.16, 2015). 

Стереотипне ставлення американців до латиноамериканців як 

нелегальних іммігрантів реалізується також через лексему wetback або її 

абревіатуру WAB. В англійській мові слово wetback означає в буквальному 

перекладі «мокрі спини» (від ісп. espaldas mojadas) і називає так нелегальних 

іммігрантів у США, переважно мексиканського походження: What struck 

Flores was not the dressing-down, he recounted in his oral history, but the fact 

that, after years of being called a wetback, for the first time in his life, he had been 

called an American  (NEWS: San Francisco Chronicle, May 17, 2007).  

Наголосимо на тому, що американці мексиканського походження 

використовують в англійській мові і слово el mojado, якt фактично збігається 

за семантикою зі словом wetback: Macias, who crossed illegally into the U.S. 

through Tijuana two decades ago, has heard the term “mojado” for much of his 

life and sees it less as an insult than a description of a common immigrant 

experience. “As a country of immigrants”, he says in Spanish, “in one way or 

another, we're all mojados” [https://www.latimes.com].  
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Активно вживається в англійській мові лексема scratch-back, що 

функціонує паралельно з іменником wetback, але відрізняється від нього саме 

асоціацією, пов’язаною зі способом перетину кордону, оскільки позначає 

того, «хто дряпає спину, проповзаючи під колючим дротом огорожі 

кордону». Наприклад: 

Person 1 white trash: “Hey, Juan. Like, your Mom's a total wetback. They 

should deport y'all back to Mexico” 

Person 2 (Hispanic respondent): “Actually, Billy Bob, you ignorant white 

trash racist pendejo, my Mom came from Guatemala and crawled under the fence 

carrying me. So, we're both scratch backs” [https://www.urbandictionary.com]. З 

лексемою scratch-back пов’язаний її фактичний варіант gravelbelly, що 

окреслює іммігранта, який пересікає кордон, проповзаючи на животі. Деякі 

науковці вважають, що вона позначає того, хто в переносному значенні 

«копає собі могилу, перетинаючи кордон», оскільки ризикує своїм життям 

[224, с. 233]: The whites shouted back, “Hey you wetback gravelbellies, go back 

to Mexico!”. I've been on border patrol for over 10 years and those gravelbelly 

fucks just keep trying to sneak into the US. [https://www.urbandictionary.com] 

Використання фаунічних слів називання явища нелегальної імміграції 

сприяло виникненню словосполучень border bunny – прикордонний кролик, 

border hopper – прикордонний коник, border rat – прикордонний щур. Ці 

лексеми створюють метафоричний образ латиноамериканця-нелегала, який 

асоціюється з твариною, що повзе, стрибає, бігає, риє землю, що, зі свого 

боку, посилює стереотипне уявлення, відповідно до якого латиноамериканці 

перебувають на нижчому рівні свого розвитку й порівнюються з 

представниками тваринного світу: Damn those fuckin border bunny(ies) keep 

swimmin across the Rio Grande… Those damn Border Hoppers taking up all the 

damn jobs theydon’t even have a green card. Is that a border rat jumping the wall? 

[www.urbandictionary.com].  

Представників нелегальної імміграції з Мексики починають 

найменувати словом pollo – «курчата», мабуть, тому, що, перетинаючи 
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кордон, вони постійно викрикують «Para Aca», що в іспанській мові означає 

«цей шлях». Коротка сленгова форма цього вислову – «Pa Ka», і саме звуки 

«Paa Kaaa!!!» видають курчата: 

Joe: Did you see that guy driving that old beat up bucket, wearing those 

rags? 

Dan: Yeah, that guy must be a pollo, probably has no car insurance too. 

[www.urbandictionary.com].  

Лексемою, яка є негативним стереотипом нелегального іммігранта, є 

слово cockroach (букв. «тарган»), яке в розмовному мовленні вживається зі 

значенням «нелегальний іммігрант мексиканського походження»: Walmart 

got sued by a bunch of cockroaches after they were discovered by immigration 

officials. [www.urbandictionary.com] Можна припустити, що іммігранти під 

час перетину кордону розбігаються, як таргани, коли прикордонники 

спрямовують на них світло, або ця асоціація створена через колір шкіри. 

Останнім часом асоціація нелегальних іммігрантів 

латиноамериканського походження з мікроорганізмами, бактеріями, вірусами 

і комахами поширюється і в офіційному мовленні. Прикладом цього є 

промова президента США Д. Трампа від 19 червня 2018 р., у якій він 

скористався словом infest з метою оцінки явища нелегальної імміграції: 

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal 

immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, 

like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential 

voters. [http://time.com] 

Головний герой серіалу «Sleeper Cell» ужив фаунічне слово fish у 

значенні «immigrant», яким нелегальну імміграцію порівнюють із косяком 

риб, що пливе в пошуках здобичі: But, millions come anyway: Algerians to 

France, Mexicans to the USA  You know, there are probably thousands of illegal 

Mexican fish trying to swim across right now, man.  

Окремо слід відзначити роль паралінгвальних або паравербальних 

засобів, як іменують їх деякі вчені [124], у відтворенні стереотипів 
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латиноамериканців. Одним із таких засобів можна вважати мем. Визначається 

сучасний мем як «культурний символ або соціальна ідея з високою 

швидкістю поширення» [274]. У нашому дослідженні ми розглядаємо мем як 

мультимодальний феномен (результат взаємодії двох кодів – вербального й 

графічного) та як один із продуктивних засобів актуалізації стереотипів. 

Стереотип «нелегальний мігрант» набув найбільшої популяризації на 

теренах інтернет-простору, зокрема в соціальних мережах. Так, наприклад, у 

мемі, зображеному на рис. 2.4,  цікавим є вислів to hop the fence, що ілюструє 

іммігранта, який, ризикуючи життям, перестрибує огорожу, аби потрапити до 

США, а це викликає обурення в прикордонних службах. 

 

Рис 2.4 Мем «Why do spics love hopping our fences» 

 

Мем, зображений на рис. 2.5, представлений мультимодальним 

каламбуром, що є жартівливою юридичною порадою латиноамериканцям, які 

відчувають страх і неспокій перед la migra «прикордонна служба». Комічний 

ефект створений завдяки полісемантичності лексеми paper, яка означає 

«офіційний документ» і положення пальців у грі «Камінь-ножиці-папір» і 

таким чином вказує на дотримання прав і свобод латиноамериканських 

мігрантів під час проходження прикордонного контролю.  
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Рис 2.5 Мем “Know your rights: If la migra says “Papers” you say 

“Scissors” 

 

«Низькокваліфікований працівник-латиноамериканець» – це 

поширений стереотип, що стосується іспаномовного населення США. Цей 

образ незатребуваного працівника-латиноамериканця є частково правдивим і 

пов’язаний з соціально-економічними умовами, у які потрапляють 

іммігранти. Частина латиноамериканців, які іммігрували нелегально, не має 

іншого вибору й наймається на роботу неофіційно, працюючи у сферах 

садівництва чи обслуговування. Реалізовується цей стереотип у більшості 

випадків використанням флористичних номінацій з іронічно-оцінною 

конотацією на основні метонімічного переносу, що корелює зі способом 

виконання роботи, підкреслюючи нездатність латиноамериканських 

іммігрантів виконувати іншу роботу, окрім фізичної, наприклад: tomato 

picker «збирач томатів», orange picker «збирач апельсинів», berry picker 

«збирач ягід», fruit-picker «збирач фруктів», garden gnomer «садовий гном». 

Фіксуються такі приклади вживання в усному мовленні цих номінативних 

словосполучень: Look at that tomato picker! He's got tomato juice on his hands. 

Stupid orange pickers. They are the slaves of our generation. Eman is such a 

“Berry Picker” and needs to stop picking berries from the same bush. 

[www.urbandictionary.com] 
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Лексема coconut функціонує в АмА у переносному значенні «особи зі 

смаглявою шкірою, але прагненням бути білими «всередині». Це 

пояснюється тим, що більшість латиноамериканців мріють бути 

рівноправними з білими американцями: Hey man did you hear? Carlos is a 

coconut. He's dating this hot white chick called Diane. 

[www.urbandictionary.com] 

Серед паралінгвальних способів реалізації окресленого стереотипу 

виділимо й мем на рис. 2.6. Тут зображена латиноамериканська жінка, яка 

працює посудомийкою, погано володіє англійською мовою, тому допускає в 

мовленні багато граматичних помилок. 

 

Рисунок 2.6 Мем «I no work, it's Friday» 

 

Стереотипний образ латиноамериканця як наркодилера також є 

поширеним у США, тому що проблема наркотиків є нагальною для країни, і 

вона призвела до появи словосполучення Latino gang – латиноамериканська 

банда: «Chicago has one of the country’s largest Latino populations, and cartels 

do have organizations in the city that «supply mainly Latino gangs largely through 

kinship connections». [www.politifact.com] 

Існування стереотипу «злочинець у сфері наркоторгівлі» 

забезпечується і лексемою cholo, під якою в іспанській мові розуміють 

нащадка європейки та індіанця, а в англійській – члена бандитського 
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угрупування: These gang members come from what Joan Moore has identified as 

“cholo families” which are families with a street orientation, incarceration 

histories, and drug use (ACAD: Journal of drug issues, Oct. 12,  2005). Окрім 

проаналізованого запозичення, поширеним є іспанське запозичення narco, 

яке у АмА вживається зі значенням «наркоторговець», що є скороченням від 

іспанського narcotraficante – той, хто збуває наркотики: I better get some coke 

from those narcos man!. Narco war erupts on border after El Chapo’s arrest. Of 

course one of the telltale signs that narco rivalries are heating up in the state is the 

body count (MySA, February 23, 2016).  

Актуальним у сфері наркоторгівлі є іспанське слово cartel (картель), 

яке використовується для позначення групи людей, яка займається 

контрабандою наркотиків: Drug cartel firepower getting bigger and more 

deadly. It’s been the most violent cartel. [https://www.mysanantonio.com] 

Окрему групу становлять «фемофобізми», які є засобом реалізації 

такого стереотипу, як гіперсексуальність і схильність до проміскуїтету 

латиноамериканських жінок. Образ сексуальної й легковажної 

латиноамериканки в американській кіноіндустрії сприяв появі висловів hot 

Latina – «гаряча» латиноамериканка, spicy latina ‒ пристрасна 

латиноамериканка, hot tamale – спекотна латиноамериканка. Прикладом є 

цитати з фільму «Go to White Castle»:  We’re an hour away from home, and who 

do we see but your dream girl standing across the street? Just pretend you’re a 

nerdy Asian version of Tom Hanks and she’s a hot Latina Meg Ryan with bigger 

tits. Часто в такому контексті використовуються відповідні соматизми (назви 

частин тіла): legs, hips, breasts, tits тощо. 

Образ гіперсексуальної латиноамериканської жінки наявний і в 

інтернет-культурі. Так, газета «The Atlanta Constitution» зазначає: Often, Rush 

is arbiter. He examines the next e-mail caught in the filter: a pitch for dates with 

hot Hispanic women that is headed to 5,000 in boxes. Як бачимо, в описі 

вживаються прикметники hot, hot-blooded, що підтримують цей стереотип. 

Не менш поширеним на сторінках соціальних мереж є прикметник 

https://www.mysanantonio.com/sacultura/drugwar/article/Narco-war-erupts-on-Texas-Mexico-border-after-El-6848708.php
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latinalicious, який вказує гіперсексуальну латиноамериканку: «That girl is 

latinalicious» [https://www.urbandictionary.com]. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Відповідно до історичних подій виокремлені такі етапи іспанської мови 

на англійську мову США: доколоніальний, колоніальний, постколоніальний, 

новітній. 

Запозичення з іспанської мови новітнього періоду здійснюються в 

умовах безпосередніх контактів іспанської мови з англійською мовою, а 

також прямих зв’язків – дипломатичних, культурних, економічних та інших – 

США з країнами Латинської Америки. Новітній етап впливу іспанської на 

англійську мову США характеризується безпосередніми контактами 

іспанської мови, зокрема її латиноамериканського варіанту, з англійською 

мовою США.  

Виявлено, що іспанські запозичення в АмА не є однорідними за 

походженням. Більшість з них представлені успадкованими латинськими 

елементами. Визначено, що іншими мовами-донорами іспанських запозичень 

в АмА є арабська мова, мови ацтеків, аравакські мови і мова племен Кечуа.  

Залежно від денотативної співвіднесеності запозичення з іспанської 

мови класифіковані у такі тематичні групи: «Гастрономія», «Флора та фауна», 

«Економіка та промисловість», «Природні явища», «Культура й мистецтво», 

які водночас поділяються на підгрупи. Неапелятивна лексика іспанського 

походження в словниковому складі АмА представлена топонімами (назви 

штатів США (Texas, Utah, Montana, Colorado), назви міст (Havana, 

Sacramento), гідронімами (річки Colorado, Rio Grande, Sacramento River), 

етнонімами (cholo, Latinos, Yunca, Comanche, Mescalero, dago). 

Розподіл іспанізмів за тематичними групами свідчить, що окремі сфери 

іспанокультурного континууму представлені більшою кількістю запозичень. 

Так, серед них виділені тематичні групи «Гастрономія» (37%), «Флора та 
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фауна» (33%), у межах яких зафіксовані слова на позначення реалій, 

відсутніх у мові-реципієнті. 

За структурним критерієм іспанські запозичення поділяємо на первинні 

елементи (лексичні запозичення, кальки (семантичні), вторинні (гетерогенні 

утворення, у тому числі офорлені іспанськими морфемними формантами –

ista, -eria ( -eteria, -ateria.) 

Проведений в роботі аналіз етнономінацій свідчить,  що серед 

пейоративних стереотипів латиноамериканців в американській 

лінгвокультурі домінують такі, як нелегальний іммігрант, 

низькокваліфікований працівник, наркодилер, злочинець. 

Визначено, шо стереотипне ставлення до латиноамериканського 

населення актуалізується в АмА як лігвальними (гібридними 

етнономінаціями,  флористичними і фаунічними номінаціями, 

фемофобізмами), так і паралінгвальними засобами (меми). 

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях авторки [213, 214, 

218]. 
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РОЗДІЛ 3 

АСИМІЛЯЦІЯ Й ІНТЕГРАЦІЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ЛІТЕРАТУРНУ 

АНГЛІЙСЬКУ МОВУ США 

 

3.1 Види запозичень з іспанської мови за ступенем асиміляції до 

мовної системи англійської мови США 

 

Проникаючи в іншу мову, запозичені лексеми поступово 

пристосовуються до норм мови-реципієнта, тобто асимілюються фонетично, 

графічно, морфологічно й семантично. Під асиміляцією розуміємо саме 

процес уподібнення іншомовних слів до графічних, фонетичних і 

граматичних норм мови, у яку вони проникають. Зауважимо, що ступінь 

асиміляції іншомовного слова залежить від спорідненості мов, оскільки чим 

менше схожих ознак у контактуючих мов, тим сильніше змінюється слово. 

Деякі лінгвісти використовують синоніми «адаптація» (Л. Архипенко [13]), 

«освоєння» (В. Арістова [11], О. Біржакова [27]), проте термін «асиміляція» 

(О. Мороховський [147]) нині є найбільш поширений.  

Лексеми з іспанської мови, потрапляючи в АмА, зазнають змін у 

вимові, написанні, граматиці і навіть у семантиці. У результаті цього 

запозичення втрачають свій «іншомовний» характер, перестають виділятися 

на фоні властивої для англійської мови лексики, стають її невід’ємною 

складовою. Нами не виявлено ґрунтовних спеціальних досліджень проблеми 

уподібнення запозичень з іспанської мови до літературної АмА, тому 

зроблено спробу скласти власну класифікацію запозиченої лексики з 

іспанської мови за ступенем асиміляції до мовної системи англійської мови, 

за якою виділяємо такі типи запозичень: повністю асимільовані, частково 

асимільовані й неасимільовані. 

Повністю асимільованими запозиченнями є такі лексичні одиниці, 

які повністю адаптувалися в мові-реципієнті, тобто «англізувалися». 

Протягом певного часу й під впливом системи англійської мови вони 
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змінилися фонетично, морфологічно, граматично й семантично настільки, що 

не сприймаються як іноземні і стали невід’ємною частиною американського 

вокабуляра, а їхнє походження може бути розпізнане лише шляхом 

етимологічного аналізу. Запозичення з іспанської мови, що повністю 

асимільовані в АмА, є нечисленними, але характеризуються високою 

частотою використання. До них належать: cork, canoe, barbecue, shack 

anchovy, cigarro, hurricane, sherry, stampede, stevedore, estampido, estivador, 

cigar, guitar, chaps, hackamore, mustang, mescal. Розглянемо особливості 

їхньої асиміляції детальніше. 

Так, слово shack запозичене АмА наприкінці ХІХ ст. зі значенням 

«халупа» (live in a shack). Воно походить від мексиканського jacal, яке 

перейшло з ацтекської мови, де під xacatli розуміли дерев’яну хату. 

Порівняємо фонемо-графемну дистрибуцію іспанізму shack і корінних 

англійських слів: smack, sack і lack: shack [ʃæk] – хатина, халупа (мекс.ісп. – 

хатина), smack [smæk] – пробувати (давньоангл. – smæc), sack [sæk] – мішок 

(давньоангл. – sacc), lack [læk] – відсутність (давньоангл. – * lac, пор. – а. 

Lackless). Отже, shack на фонетично-графічному рівні асимілювалося 

повністю, а його походження можна виявити лише завдяки етимологічному 

аналізу. 

Аналогічний процес відбувався і з лексемою key [ki:], яка в АмА 

функціонує зі значенням «невеликий прибережний острів, кораловий риф, 

особливо в Мексиканській затоці й Карибському морі поблизу берегів 

Флориди». Походить від іспанського слова cayo, запозиченого свого часу з 

мови індіанського племені, що мешкало в районі Багамських островів. На 

фонетично-орфографічному рівні подібне до англійського key [ki:] – ключ; 

розгадка, код, що походить від давньоанглійського cæg. 

Прикладом повністю асимільованого слова в АмА є поширений серед 

ковбоїв термін chaps – «ковбойські «наштанники». Як і багато реалій, що 

відтворюють побут і зовнішній вигляд ковбоя з часів Дикого Заходу до 

сьогодення, слово chaps походить з Мексики, де пастухи носили, так звані, 
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chaparreras (чапаррерас) – шкіряні штани для захисту своїх ніг від колючок, 

гострих шипів кактусів і гнусу. В АмА це слово було запозичене в 

фонетичній формі chaparejos, яка згодом скоротилася до chaps, втративши 

характерний для іспанської мови графічний маркер arejo. У такій графічній 

формі етимологію слова важко розпізнати, бо воно уподібнилося до слів АмА 

scraps, cheaps, straps тощо.  

Графічного, фонетичного й семантичного уподібнення зазнали 

іменники mustang – мустанг, дикий кінь прерій (ісп. «mestengo»), renegade – 

ренегат (ісп. «renegado»). У процесі асиміляції до АмА іменники mustang, 

renegade графічно втратили кінцевий «о» і набули форми, яка більше 

притаманна АмА: зміна mest на must, в іншому слові заміна буквосполучення 

zc або xc на більш характерне для АмА sc.  

Уподібнення іспанізмів до англійських слів cigar і guitar,  відбувається 

через усічення кінцевих флексій у словах cigarro й guittara. Виділена 

тенденція адаптації до англійської графічної системи шляхом заміни 

кінцевого голосного або голосних на -y, наприклад: anchovy від іспанського 

anchova, booby – від bobo («бовдур»), canary – від canaria, porgy «порги (вид 

риби)» – від pargo, тобто іменники за своєю графічною формою стають 

схожими на англійські слова bevy, envy, hobby, lobby, burglary, salary, fogy. 

Асиміляція іспанських запозичень у АмА на морфологічному рівні 

відбувається без суттєвих модифікацій, оскільки системи англійської та 

іспанської мов подібні. Однак існують випадки, коли уподібнення 

іспанського слова до мовної системи АмА відбулося у результаті злиття 

артикля з іменником іспанської мови і додавання агентивного суфікса -or в 

англійській мові: alligator, що відповідає його іспанському прототипу el 

lagarto («алігатор», «ящірка»); lariat («аркан, мотузка») утворилося від 

іспанського слова la riata («ремінь, мотузка»). 

У слові hammock (ісп. hjamaca), спостерігаємо додавання суфікса -ock, 

який етимологічно був відсутній у запозиченому слові. У запозиченнях 

stampede, stevedore, які походять від іспанських слів estampido («гуркіт», 
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«тріск»), estivador («пакувальник») відповідно, спостерігається характерне 

усічення початкового -е перед -s. 

Показником уподібнення іспанських слів до англійських є й поява 

«німого» -e в кінці запозичень. Наприклад, слово renegade («відступник») 

походить від іспанського renegado з таким же значенням. Слово 

«англізується» шляхом заміни кінцевого -o іспанського варіанта на -e. 

Прикладом цього явища є також слово comrade (з ісп. camarada), lime (з ісп. 

lima). 

Як бачимо, морфологічна адаптація іменників, запозичених з іспанської 

мови з основою на -o, -a та з нульовим закінченням, проходить під впливом 

базової англійської моделі, де домінує флексійне «німе» -e або -y. Оскільки 

кінцеві -o й -a в іспанській мові є показниками роду, тобто категорії, що 

відсутня в англійській, то їхня заміна на «німе» -e вказує на її втрату. 

Оригінальної морфологічної модифікації зазнало слово disembogue. 

Воно є похідним з іспанського дієслова desembocar «виходити з вуст». В 

АмА іспанський префікс des- замінений на характерний для англійської мови 

префікс dis-, що вказує на протилежність дії. Імовірно, АмА засвоїла форму 

Presente Subjuntivo іспанського дієслова desemboque, тому що boque (в АмА 

варіанті bogue) є близьким до англійського слова tongue, що позначає язик. 

Можливо, bocar було змінено на bogue (маємо на увазі модифікацію car на 

gue) під впливом англійського tongue. 

Повністю адаптовані іменники увійшли в мовну систему АмА, у її 

граматичній системі асимілювалися за правилами граматики, втративши 

категорію роду, що непритаманна англійській. Граматичне адаптування 

запозичених з іспанської мови іменників стосується й категорії множини, що 

утворюється за правилами англійської мови, наприклад: breeze – breezes, 

bobby – bobbies, canary – canaries, hammock – hammocks, hurricane – 

hurricanes, stevedore – stevedores, provedore – provedores, politicaster – 

politicasters, jerky – jerkies. 
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Поширені в АмА запозичення з іспанської мови, які є частково 

асимільованими, тобто мовними одиницями, що змінили фонетичну, 

графічну, граматичну форми або семантичне значення в мові-реципієнті, але 

не піддалися адаптації на певному рівні мови чи зазнали її на одному з них. 

Частково асимільовані запозичені слова поділяємо на такі підгрупи: 

а) запозичені слова, які не є асимільовані фонетико-графічно.  

До них належать лексеми іспанської мови, які асимільовані графічно, 

але залишаються оригінальними у своїй вимові. Кількість графічно 

асимільованих запозичень з іспанської мови в АмА є незначною. Сюди 

належать слова з палаталізованим звуком [n], наприклад: senorita (ісп. 

señorita), senor(a) (ісп. señor/a), pinata (ісп. piñata), quinceanera (ісп. 

quinceañera), jalapeno (ісп. jalapeño). Як бачимо, іспанська графема ñ (N з 

тільдою), що позначає пом’якшений [n], у процесі асиміляції була замінена 

звичайним звуком і графемою [n] АмА, але фонетично ці лексичні одиниці 

схожі на їхні іспанські варіанти. 

Багато іспанізмів закінчуються на -a, що є маркером їхнього 

походження: tequila, tuna, plaza. Фонетично -а є неасимільованим в АмА і 

вимовляється як ненаголошене “а” в англійській мові – [ə].  

Незважаючи на те, що англійська й іспанська мови мають практично 

однакову графіку, фонетичний склад двох мов є відмінним. Ці відмінності 

поширені в системі голосних. Зокрема, в англійській мові багато дифтонгів і 

порівняно мало чистих голосних, тому, запозичуючи слова з іспанської, 

мовці часто перетворюють чисті голосні на дифтонги. Так, іспанське [о] 

вимовляється в англійській як дифтонг [ou] – flotilla [floutɪlə], отже, це слово 

асимілюється фонетично, але на графічному рівні зберігає ознаки іспанської 

мови, адже маркером його походження є кінцева літера «a»: alpaca, armada, 

bodega, chinchilla, fajita, fiesta, hacienda, iguana, llama, tortilla, vanilla. У 

лексемі flotilla виділяємо ще одне підтвердження її іншомовного походження 

– графему «ll», що характерна для іспанської мови й зазвичай вимовляється в 

ній як [lj] або [j]. Є вона і в словах llama, tortilla, однак тут уподібнилася до 
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вимови АмА: у llama, flotilla графема ll вимовляється як [l], що ілюструє 

транскрипція [lA:mə], [floutɪlə],але в tortilla такої асиміляції не зазнала і в 

англійській вимовляється так, як і в іспанській – [tɔʳtijə], що вказує на його 

фонетичну й орфографічну неасимільованість. 

Зазначимо, що велика кількість іменників-іспанізмів мають кінцевий 

«o», що вказує на їхнє іспанське походження, водночас він адаптаптувався до 

фонетики АмА і вимовляється дифтонгом [ou]: armadillo [A:rmə΄dɪlou], 

avocado [ævə΄kA:dou], bronco [brA:ŋkou], burrito [bu΄ri:tou], cargo [΄kA:rgou], 

gringo [΄grɪŋgou], lasso [΄læsou]  тощо. Сюди ж належить і лексема cilantro 

(ісп. cilantro), що номінує поняття «кінза», запозичена у ХХ ст. Вона 

фонетично асимільована й зараз вимовляється за нормами АмА: cilantro 

[sɪ:lǽntrəʊ], де кінцевий «o» змінився на [ou], але графічно залишає кінцевий 

«o» як показник іспанського походження. 

Звернімо увагу на запозичення з іспанської мови frijole (ісп. frijole), яке 

було повністю асимільоване фонетично, але графічно залишилося 

оригінальним, про що свідчить нетипове для англійської сполучення літер 

«jo». Іншими графічними маркерами іспанського походження є подвоєний rr 

(chaparral, barrio, burrito, corral, zorra), закінчення -ada (empanada, armada, 

enchilada, posada, tostada), -uda (barracuda), -aro (Guacharo, saguaro), -ero 

(caballero, embarcadero, bolero, sombrero). 

Свідченням іспанського походження є буквосполучення -oyo(-) у 

лексемах, наприклад: arroyo (арройо, висохле русло), coyo (мексиканське 

авокадо), coyol пічна американська пальма), coyote (степовий вовк); 

в) запозичення, які не є асимільовані семантично. 

До цієї підгрупи належать, насамперед, полісемантичні одиниці 

іспанської мови, які були запозичені АмА не з усіма наявними значеннями, а 

з тими, що заповнюють лакуну в її словниковому складі. 

В іспанській мові слово rancho має різні значення: фермерське 

господарство; барака; загальний котел (в армії, в’язниці); несмачна їжа, 
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помиї»  Слово rancho в АмА позначає тільки фермерське господарство або  

будинок, у якому живуть наймані працівники ранчо й сезонні робітники на 

Південному Заході США: Most Coloradans did not grow up in a rural area and 

have never been on a farm or ranch, yet the people of Colorado support 

agriculture’s positive contribution to the quality of life in our state. (Colorado 

Springs Gazette, June 30, 2019). 

Прикладом семантично неасимільованого запозичення є також слово 

hoosegow, що походить від іспанського слова juzgado «суддівська колегія, зал 

судових засідань». Лексема hoosegow була запозичена на початку 1900-х рр. 

носіями англійського мови та позначала в'язницю, яка переважно 

знаходилася в тій самій будівлі, що й суд. Нині слово hoosegow належить до 

американського сленгу і вживається в АмА на позначанні будь-якого місця 

ув'язнення порушників закону: And Blankenship has charged that Manchin, who 

was governor at the time of the mine explosion, conspired with Barack Obama (not 

a popular figure in West Virginia) to send him to the hoosegow (Daily 

Intelligencer, Mar. 20, 2018). 

Особливої уваги заслуговує іспанізм canyon «каньйон, глибока 

ущелина, вузька прірва», що походить від слова cañón, який має цілу низку 

значень в іспанській мові – «труба», «трубка», «ущелина». В АмА запозичене 

слово фунціонує тільки на позначення форми рельєфу: The country's 

seismology and volcanology institute warned of new flows descending through 

canyons on the volcano's western slope toward the Pantaleon River, carrying 

boulders and tree trunks (Fox News,  June 7, 2018). 

В іспанській мові слова taco, burrito, tostada тощо є багатозначними, 

але літературна АмА запозичила їх тільки для позначення гастрономічних 

номінацій. Наприклад, слово taco є полісемантичним в іспанській мові і 

представлено омонімічними значеннями: згорнутий у трубочку маїсовий 

млинець; перешкода; товстун. В АмА воно функціонує лише для позначення 

«гарячого згорнутого маїсового млинця з начинкою»: Some girl from Memphis 
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is not gon na make a better flavored  taco than me. 

[https://www.imdb.com/title/tt0437005]  

Полісемантичною є й лексема іспанської мови burrito: смажена 

кукурудза; кукурудзяний млинець з начинкою; прасувальна дошка (для 

рукавів); підставка для сідла. Проте в АмА вона моносемічна, називаючи 

тільки коржик із начинкою з м’яса, сиру чи бобів: Did you know that, in San 

Diego, they put french fries inside the burrito? (Business Insider, Apr. 7, 2016).  

Семантично неасимільованими є й прикметники, запозичені з 

іспанської мови. Так, в іспанській мові прикметник loco означає 

«божевільний (стосовно людини), безмежний, вражаючий; рясний, буйний 

(стосовно рослинності)». В АмА ним послуговуються з XIX ст. у розмовному 

мовленні й тільки зі значенням «божевільний». Але останнім часом 

формується тенденція входження цього прикметника в офіційне мовлення: 

Real investors survey the landscape and look for signs of a market gone loco. 

(WSJ, July 2, 2017); As one of my colleagues said, this was straight loco. (New 

Republic, July 28, 2017); 

г) запозичення, неасимільовані граматично повністю або частково. 

У межах цієї групи виявлені іменники, множина яких утворюється не 

за правилами англійської граматики, або вони мають дві форми множини: 

запозичену з іспанської мови та сформовану за нормами англійської 

граматики, які вживаються паралельно. Також граматично не є 

асимільованими іменники, які мають, характерну для іспанської мови, 

категорію роду. Більшість запозичених з іспанської мови іменників 

утворюють множину відповідно до правил англійської граматики, але цілий 

ряд іспанізмів демонструє супротив до цієї адаптації. 

До групи граматично неасимільованих іменників відносимо іспанізми 

на -o. Вони не розвинули англійську форму множини, тому в АмА існують у 

формі, властивій іспанській мові, наприклад: ancho – anchos, amigo – amigos, 

barrio – barrios, bolero – boleros, bozo – bozos, bronco – broncos, burro – 
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burros, burrito – burritos, macho – machos, patio – patios, poncho – ponchos, 

pueblo – pueblos, Tejano – Tejanos, tobacco – tobaccos. 

Поширеною є традиція формування подвійних форм множини 

запозичених іменників з іспанської мови на голосну -o, -a, де одна форма 

дорівнює формі однини, а інша є формою множини іспанської мови: 

barracuda – barracuda, barracudas «баракуда», bonito – bonitos, bonito «малий 

тунець», cero – cero, ceros «макрель», puma – puma, pumas «пума», tuna – 

tuna, tunas «тунець». 

Деякі іменники іспанського походження також мають дві форми 

множини: одна з цих форм є тотожною до форми однини, інша утворюється 

шляхом додавання закінчень множини -s (-es): jaguar – jaguar, jaguares, 

coyote – coyote, coyotes, Apache – Apache, Apaches. Ці слова тє ж є частково 

граматично асимільованими. Як видно з прикладів, наявність однакових 

форм множини та однини спостерігаємо переважно в іменниках на 

позначення тварин, що відповідає англійській тенденції sheep – sheep, deer – 

deer, fish – fish. 

До цієї групи належать запозичення з іспанської мови, які в мові-

реципієнті можуть утворювати форму множини як за іспанським, так і за 

англійським зразком одночасно, наприклад: capeador – capeadors, capeadores, 

chili – chilis, chilies, condor – condors, condores, farol – farols, faroles, picador – 

picadors, picadores, tornado – tornados, tornadoes. 

Зауважимо, що при включенні іспанської номінативної лексики в АмА 

виділяються такі тенденції: іменники на позначення осіб чоловічої та жіночої 

статі можуть запозичуватися з відповідними родовими закінченнями як два 

окремих слова, у граматичну систему АмА може входити лише один 

іменник, переважно чоловічого роду, хоча в іспанській мові існує два 

іменники на позначення осіб чоловічої й жіночої статі. Більшість іспанізмів 

втрачають родові ознаки як нехарактерну для АмА категорію. Особливо це 

стосується іспанізмів на позначення неістот і тварин. 
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До групи неасимільованих запозичень з іспанської мови входять такі, 

що неасимільовані семантично, фонетично, графічно та граматично. Сюди 

належать насамперед, так звані, екзотизми, варваризми чи слова місцевого 

колориту. Передусім розглянемо визначення термінів «екзотизм» і 

«варваризм». Так, у науковій літературі лексема «екзотизм» має різні 

тлумачення, але в межах нашого дослідження послуговуємося тим, за яким 

екзотизм – це запозичене з чужої мови слово, що позначає специфічні чужим 

народам і країнам реалії [142, с 29]. Поняття «екзотизм» належить до 

безеквівалентної лексики, тобто воно не має відповідника в мові-реципієнті. 

Ці запозичення зазвичай повністю зберігають форму прототипу. Під 

варваризмом розуміємо слово чи мовний зворот з іспанської мови, який має 

відповідні еквіваленти в мові-реципієнті (АмА), однак використані в 

літературі зі стилістичною метою для створення «місцевого колориту», 

передачі «духу епохи» або створення комічного ефекту 

Серед іспанізмів-екзотизмів виокремлюють екзотизми-поняття, що 

притаманні тільки населенню іспаномовних країн (infanta «інфанта», matador 

«матадор», burladero «укриття для тореро», amigo «друг», padre «падре», jota 

«хота» (іспанський народний танець), escudo «грошова одиниця», real 

«колишня грошова одиниця та монета Іспанії»), зокрема назви реалій зі 

сфери культури, побуту, флори й фауни латиноамериканського світу (pulque 

«пульке (мексиканський алкогольний напій з соку агави)», machete 

«знаряддя, яким прорубують дорогу в густих джунглях», gaucho «гаучо, 

скотар іспано-індіанського походження, який проживає в преріях»), назви 

кактусів (peyote «мескал», saguaro «сагуаро», maguey «агава»), назви рослин 

(papaya «папая», yucca «юка», mesquite «мескитове дерево) тощо. 

Іспанізм jota «хота» (іспанський народний танець) теж є свідченням 

того, що екзотизми не асимілюються семантично, фонетично, орфографічно 

та граматично в АмА. Буквосполучення jo та кінцеве -a є маркерами слів 

іспанського походження, наприклад: jobo «американська слива», jobito 

«різновид американської сливи», frijoles refritos «смажена квасоля», caramba 
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«Дідька лисого!, Ах ти, чорт!», rumba «румба» (вид кубинського танцю), 

armada «велика група військових кораблів», junta «хунта» (військове 

керівництво, яке прийшло до влади шляхом воєнного перевороту) тощо. 

Запозичення з іспанської мови jota демонструє звукову реалізацію в АмА, 

характерну для мови-донора [hōtə]. Утворення форми множини також 

відповідає вимогам іспанської мови jota – jotas. 

Варваризмами можна вважати запозичені з іспанської мови вигуки 

quien sabe «Хто знає», caramba «Дідька лисого!, Ах ти, чорт!», ole «Браво!», 

salud «За здоров’я!», mierda «Лайно», які в АмА вживаються переважно в 

текстах художнього стилю для підкреслення національного колориту. Вигук 

salud зі значенням «cheers!» функціонує в в розмовній мові АмА як тост із 

побажанням доброго здоров’я. 

Поширеним у публіцистичному й художньому стилях є сталі 

словосполучення-форми прощання з іспанської мови: hasta la vista, hasta 

luego, hasta la Pasta, adios: Girlfriend, if it were only a matter of money, I would 

go bail for you. But I got no money. Nobody does. So, hasta luego. I’m on my own. 

(FIC: Fantasy & Science Fiction, Jan. 21, 2010); In a movement that seems to defy 

gravity, she lands perfcctly back on the swinging bridge. Hasta la Pasta, Bigbird!! 

(FIC: Mighty Morphin Power Rangers, Aug. 2, 2010); I’m trying to say that they 

looked like women who dress themselves rather than fax their stylist every time 

they get out of bed. It’s hello, reality; adios, global nomad, ethnic princess and all 

those other themes that lock you into a look (Bazaar, Jan. 22, 2011). 

До групи неасимільованих лексичних одиниць відносимо й сталі 

сполучення іспанського походження, запозичені АмА, на кшталт: cante hondo 

«глибока пісня» (назва танцю фламенко), palma real «королівська пальма» 

(різновидів великих пальм), dama de noche «леді ночі» (різновид чагарнику), 

yerbа mate «йерба мате» (напій мате з високим умістом кофеїну), camino real 

(головна магістраль).  

Доказом граматичної неасимільованості сталих сполук, запозичених 

АмА, є форми множини іспанської мови, за якими ці словосполучення 
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поділяються на ті, де в множині стоїть перша складова вислову (dama de 

noche – damas de noche), друга (сара prieto – сара prietos, jai alai – jai alais) 

або обидва члени словосполучення утворюють множину (olla podrida – ollas 

podridas). Серед запозичених АмА сталих словосполучень іспанського 

походження виявлені й змішані типи – коли в множині вживаються обидва 

елементи словосполучення або тільки другий, як у англійській мові: camino 

real – caminos reales або camino reales.  

До неасимільованих запозичень належать і іспанізми, які не є 

адаптовані ні фонетично, ні орфографічно, ні граматично, ні семантично, але 

в АмА та культурі США отримали поширення: barrio (іспаномовний квартал 

американського міста), patio (патіо, невеликий дворик позаду житлового 

будинку), bachata (стиль пісні й танцю), chimichanga (вид буріто), enchilada 

(гостра мексиканська страва), tortilla (коржик із кукурудзяного чи 

пшеничного борошна зі спеціями), fajitas (смужки м'яса з відрубу 

яловичини), quesadilla (пиріг з сиром). 

 

3.2 Інтеграція запозичень з іспанської мови в англійську мову 

США 

 

3.2.1 Лексико-фразеологічна деривація запозичень з іспанської 

мови в англійській мові США 

Розвиток англійської мови протягом усієї історії відбувався трьома 

шляхами: завдяки словотворчим засобам, що існують у мові, у результаті 

полісемії, появі нових, додаткових значень у вже наявних у мові слів,  

завдяки запозиченням з інших мов. Однак не всі запозичення існують у мові-

реципієнті в «чистому» вигляді. Вони в АмА мають різний ступінь 

інтегрування. Інтеграція іспанізмів пов'язана насамперед з їхньою 

дериваційною активністю, тобто коли елемент іспанської мови 

«імплантований» у деривати англійської мови. При лексичній деривації 
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словотвірні кореневі морфеми й афікси приєднуються один до одного, 

наслідуючи характерні для АмА лінгвістичні моделі. 

Процес утворення в АмА похідних слів на основі запозичених з 

іспанської мови відбувається завдяки використанню активно діючих у АмА 

способів словотворення: конверсії, словоскладання, скорочення, ад'єктиваціЇ, 

субстантиваціЇ тощо. Але не всі перераховані способи застосовуються 

однаковою мірою. Найбільш активними є конверсія й афіксація. 

Під терміном «конверсія» розуміємо «спосіб словотворення без 

використання спеціальних словотвірних афіксів; різновид транспозиції, при 

якій перехід слова з однієї частини мови в іншу відбувається так, що 

початкова форма слова однієї частини мови вживається без будь-якої 

матеріальної зміни [108, с. 33]. 

Конверсія в англійській мові залишається одним із найпродуктивніших 

способів словотворення. Це зумовлено такими чинниками: по-перше, 

англійська мова – це аналітична мова й граматичні відношення між словами 

передаються не за допомогою афіксів, а через фіксований порядок слів, 

службові слова, контекст, що робить конверсію інтуїтивно зрозумілою; по-

друге, прагнення до економії мовних засобів: дієслова, отримані як наслідок 

конверсії, часто містять у своєму значенні цілу фразу. Конверсія дозволяє 

передати максимум сенсу в «концентрованій» формі при обмежених мовних 

ресурсах. 

За належністю компонентів до певних частин мови виділяють три 

основні різновиди конверсії і, відповідно, три конверсійні моделі: 

вербалізація (N→V), ад'єктивація (N→Adj), субстантивація (V→N). 

Найбільш продуктивною моделлю є N→V («предмет, об’єкт» → «дія, 

пов'язана з цим предметом»). Прикладами такої трансформації є дієслова 

іспанського походження to rodeo, to chinch, to barbecue, to filibuster, to 

hurricane, to canoe тощо. Дієслова, утворені шляхом конверсії, вирізняються 

наявністю типових семантичних зв'язків, що зумовлені семантикою твірного 

іменника та його суттю, характером предмета чи явища, які він позначає. Що 
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стосується семантики дієслів утворених від іменників, то можна виділити 

такі особливості переносу значення: вчиняти дії, продуковані іспанським 

іменником a tango  – to tango; a cinch «різновид карткової гри» – to chinch; 

вказувати на спосіб застосування конкретного предмета, названого 

іменником, за призначенням a quirt – to quirt; поміщати в певне місце, 

перебувати в місці, вказаному іменником» a silo – to silo; a ranch  – to ranch. 

Іменник cincha в іспанській мові має значення «підпруга, шулерство».  

Однак у АмА він запозичений у графічній формі cinch і зі значенням «ремінь, 

який тримає сідло на коні», «щільний захват» та «справа, зроблена з 

легкістю»: Takes Shira Ovide is annoyed that Facebook keeps comparing its 

efforts to shore up global democracy to its effort in 2012 to build a successful 

mobile app: Facebook’s 2012 smartphone reboot was a cinch (noun) compared 

with its current challenges (The Verge, May 3, 2018). Згодом іменник cinch 

почав використовуватися в дієслівній формі to cinch у значеннях, 

конвертованих від іменника: «загнуздити коня», «щільно пристебнути» і 

«гарантувати, забезпечити»: The proper way to cinch (verb) a saddle is by lifting 

the stirrup and placing it over the seat of the saddle before reaching across to the 

girth in order to place the bottom straps down through the reign of the girth 

[https://www.youtube.com];  Later, if a crash seems imminent, the seat receives a 

radio signal from the car that initiates the electronic release of that spring and 

cinches (verb) the child seat's belts tight  (Car and Driver, May 21, 2019). 

 Перехід «іменник на позначення професії» → «дієслово зі значенням 

«виконувати дію відповідно до професії» ілюструє пара «a filibuster→to 

filibuster». Іспанський іменник filibustero «пірат, контрабандист» у АмА 

зберігає своє первинне значення: Under current Senate precedent to break a 

filibuster (noun) on Supreme Court nominees, 51 senators must vote to end debate 

(Fox News, May 3, 2018). Згодом від іменника filibuster в АмА утворюється 

дієслово filibuster, під яким розуміють «займатися морським розбоєм; брати 

участь у воєнних діях – авантюрах; гальмувати прийняття закону»: When 

Bush go, in, the Democrats began to filibuster (verb) his picks beginning with 
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Miguel Estrada, fearful that his being seated on the D.C. Circuit would set up a 

future (INAUDIBLE) the Supreme Court (Fox News, May 23,  2018). 

Наступна конверсаційна модель – це Аdj→V, за якою від прикметників 

утворюються дієслова зі значенням «бути, стати, зробитися». Так, серед 

корінних англійських слів вона представлена лексичними парами: dull (adj) 

«тупий» → dull (v) «бути тупим, млявим»; slow (adj) «повільний» → slow (v) 

«сповільнювати, зменшувати швидкість» тощо.  

Від прикметника іспанської мови loco («божевільний; безумний; 

схиблений на чомусь; сильно захоплений») за зразком англійської моделі 

виникло дієслово to loco «зробити (стати, бути) божевільним»: Real investors 

survey the landscape and look for signs of a market gone loco. (WSJ, July 2, 

2017).  

Виявлена також і конверсаційна модель ад’єктивації – перехід інших 

частин мови в прикметники. Серед запозичень з іспанської мови вона більш 

продуктивна, ніж суб’єктивація. Поширеною моделлю ад’єктивації є N→Аdj: 

vanilla (n) «ваніль» → vanilla (adj) «ванільний», alligator (n) «крокодил» → 

alligator(adj) «крокодиловий», hurricane (n) «ураган» → hurricane (adj) 

«ураганний»: Alligator skin is a perennial favorite of fashion designers the world 

over … The combination of size, softness, and highly-recognizable scales makes 

alligator leather one of the most sought-after materials for exotic handbags year 

after year [https://shop.panamleathers.com]; Thomas Jefferson returned from his 

diplomatic post in France with a recipe for vanilla ice cream, proof that one of our 

founding fathers would approve of celebrating next Sunday (Baltimoresun, July 12, 

2019); Chocolate is more popular than vanilla ice cream in Michigan, the poll 

shows (Detroit Free Press, 12 June 2019). 

В АмА є популярними іменник і прикметник bonanza. Іменник bonanza 

номінує вигідне підприємство; прибуткову справу; «золоте дно», у гірничій 

галузі має значення «багатий рудний карман». Прикметник bonanza 

застосовують у неофіційній назві штату Монтана – Bonanza State («Рудний 

Штат»), підкреслюючи той факт, що ця територія багата на природні 

https://shop.panamleathers.com/alligator-skin/
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копалини. У цьому випадку лексема має значення «золотоносний, квітучий, 

прибутковий», про що свідчать такі сталі словосполучення: bonanza farm – 

«прибуткове процвітаюче сільське господарство», bonanza farming – «велике 

екстенсивне зернове господарство», a bonanza period of industrial development 

– «період розквіту промисловості», bonanza farm – «квітуче господарство». 

Зафіксований цей прикметник в офіційних виданнях США: Bonanza farms 

were very large farms in the United States performing large-scale operations, 

mostly growing and harvesting wheat [https://www.definitions.net]. Bonanza State 

Wildlife Area is a cultural feature (park) in Caldwell County. The primary 

coordinates for Bonanza State Wildlife Area places it within theMO 64637 ZIP 

Code delivery area. [missouri.hometownlocator.com] 

Популярність мексиканської кухні в США зумовила активне вживання 

в АмА запозичення з іспанської мови chili. У результаті конверсії в 

англійській мові іменник chili набув ознак прикметника зі значенням 

«приправлений «чилійським» стручковим перцем», наприклад, chili dog – 

«сосиска, приправлена соусом чилі». Оскільки чилійський перець (chili 

pepper) у мексиканській кухні є важливим компонентом і є усобленням 

усього мексиканського, то в АмА він отримує додаткове значення 

«мексиканський»: chili food – «мексиканская кухня»: Extensive surveys and 

discussions of various stakeholders involved in the chili food chain were 

conducted in these countries [309], chili boots – «мексиканські чоботи (на 

високих підборах): Custom made chili boots, perfect for Texas! 

[www.flickr.com] 

Іменник renegade («ренегат, зрадник») конвертувався в прикметник 

renegade («ренегатський, зрадницький»): a renegade army unit – «зрадницький 

армійський блок». Поширеність цієї лексеми у вокабулярі АмА 

підтверджують такі приклади з офіційних видань США: An Air Force pilot 

matches wits with a renegade colleague who is threatening to detonate a pair of 

nuclear warheads (Los Angeles Times, Aug. 11, 2019); The program burst into 

the international spotlight in 2013, when renegade NSA contractor Edward 
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Snowden leaked information on U.S. surveillance techniques (USA TODAY, June 

26, 2019). 

 Менш продуктивною дериваційною моделлю є субстантивація V→N – 

перехід дієслів в іменник. Цей процес не є активним, оскільки англійська 

мова у більшості випадків запозичує домінанти, назви, що позначають певні 

реалії латиноамериканського світу. Так, запозичений іменник АмА pasear,  

утворений від іспанського дієслова to pasear, функціонує як синонім до 

англійських слів a walk, an excurtion у значенні «прогулянка»: He had left his 

rangy, sand-colored stallion Sundown and his pack horse tied in front of a general 

store to take his pasear along the street (Journal of Modern Literature, Nov. 24, 

2014). 

Розглянемо деривацію шляхом використання афіксального способу. 

Традиційно афіксація – це одна із найбільш продуктивних лексичних 

деривацій. З її допомогою похідні частини мови утворюються від 

запозичених кореневих морфем іспанської мови шляхом додавання 

притаманних англійській мові словотвірних афіксів.  

У творенні нових іменників від запозичених іспанських слів беруть 

участь різні словотворчі суфікси і германського, і іншомовного походження, 

наприклад: -id, -hood, -tion, -or, -ist. Продуктивність суфіксального способу 

словотвору проілюструємо такими прикладами: pinta + -id = pintid «пляма на 

шкірі від ураження грибковим захворюванням»; macho + -hood = machohood 

«мужність»;  peyote + -ist = peyotist «прихильник пейотизму». 

Іменники утворені від дієслова є продуктивними при творенні форм 

герундія за допомогою додавання суфікса -ing. Наприклад, іменник lasso 

існує у формі герундія lassoing – «ловля арканом»: Fitzpatrick pioneereed his 

method of roping and riding sharks as big as the 5m long Tiger shark 

[www.heraldsun.com.au]; It turned out that the cowboys had been arrested for 

lassoing (gerund) a Norwegian homesteader who had cut their wire (Journal of 

Modern Literature, Apr. 1, 2012). 
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За цим же зразком у АмА утворюються віддієслівні форми іменників 

canoe «їхати на каное» + -ing = canoeing «діяльність, яка включає веслування 

на байдарці», ranch «займатися фермерським господарством» +-ing = 

ranching «діяльність з утримання ферми», beneficiate «збагачувати» +-ing= 

«збагачення»: The abrupt closure came as some clients were canoeing and 

camping in the wild during the height of the season (Minneapolis Star Tribune, 

Sept. 6, 2017); Energy and ranching interests praised the move as an overdue step 

to give them better access to officials who have considerable power over their 

businesses (Washington Post, July 25, 2019); Agriculture Purpose: Promotes 

Arizona farming, ranching and agribusiness; protects people, plants, animals and 

the environment; safeguards commerce and encourages consumer awareness 

(Azcentral, July 16, 2019); In between are ancillary stages involving power 

generating, ore benificating and ferro-alloy making [345]. 

Іменник benificating в АмА має синонім benification («збагачення»), що 

є більш уживаним у сучасній англійській мові: In the mining industry or 

extractive metallurgy, beneficiation is any process that improves (benefits) the 

economic value of the ore by removing the gangue minerals, which results in a 

higher grade product (concentrate) and a waste stream (tailings). Examples of 

beneficiation processes include froth flotation and gravity separation 

[en.wikipedia.org/wiki/Beneficiation]. Прикладом штучного словотворення є 

лексема renegadation «ренегатство, зрадництво, відступництво» = renegade 

«зрадник» + -ion. 

Афіксальним способом, зокрема за допомогою англійських постфіксів, 

утворюються і фразові дієслова. Наприклад, лексема breeze запозичена з 

іспанської мови у значенні «легкий вітерець, бриз, морський вітер». Шляхом 

конверсії набула форми дієслова і в АмА вживається зі значенням «віяти, 

слабко дути». Приєднання англійських постфіксів in, up, through зумовило 

появу додаткових значень: to breeze in – «зненацька приїхати» і to breeze up – 

«посилюватися, дужчати (про вітер): He breezed in for half an hour. Jed could 
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sense a question running like a breeze through the rows of people who lined the 

streets (Journal of Modern Literature, Apr. 1, 2012).  

В іспанській мові під лексемою stampede мають на увазі «переполох у 

стаді» і нею ковбої називають характерну поведінку під час переляку або 

раптової небезпеки у тварин із розвиненим стадним інстинктом: бізонів чи 

корів. Ця слово є основою для утворення фразових дієслів stampede in, 

stampede into, stampede out, stampede out of зі значенням «бігти наче в дикій 

паніці», де in, into, out, out of вказує на напрям руху:  Thousands of soccer fans 

trying to force their way into a stadium for a championship match stampeded in 

panic when police fired tear gas Sunday, and at least four people and an unborn 

fetus were killed in the crush and 25 others were injured, authorities said (NEWS: 

Minneapolis Star Tribune, May 17, 2017); The elephants panicked, turned and 

stampeded into their own troops, breaking the Pompeian left wing before the 

charge of Caesar's 5th and 10th legions (MAG, Sept. 23, 2013); With howls and 

roars, they stampeded out of the house, convulsed by loud, open, ribald laughter 

(ACAD, Spring 2007). 

Крім того, кожне із зазначених фразових дієслів має й додаткове 

значення: stampede in – «втікати з якоїсь причини», stampede into – «заїхати у 

великій кількості», stampede out і stampede out of – «виїхати у великій 

кількості»: Following the second World War, people from all over the world 

began stampeding into the country in the search of better opportunities; Would-be 

prospectors stampeded into the region in the search for gold; Once it became 

clear that the hills had been stripped of their mineral deposits, all the prospectors 

and miningcompanies stampeded out all at once. [http://e-watchman.com/] 

Слова, утворені шляхом телескопії, не є численними. Зафіксовані 

поодинокі випадки застосування такого способу творення. Так, за допомогою 

телескопії від іспанських етимонів утворилися в АмА лексеми: frontenis (ісп. 

fronton + англ. tennis) – «вид гри в теніс мексиканського походження; 

cocomat (coconut + mat) – «рогожа, зроблена з волокон кокосового горіха», 

утворене поєднанням іспанського елемента від coconut і англійського слова 
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mat. Лексеми pomato (potomato), topato (potato + tomato) («гібридна рослина, 

отримана щепленням картоплі й помідора») виникла шляхом варіативного 

поєднання іспанських слів potato («картопля») і tomato («помідор»). Вони є 

адитивним утворенням, у якому твірні елементи – синоніми, належать до 

однієї семантичної.  

 

3.2.2 Семантична деривація іспанських запозичень в англійській 

мові США 

 

Семантична деривація – це процес появи у зазначеному слові 

похідних значень та конотацій. Така деривація зумовлена змінами в денотації 

й конотації, які спричинені генералізацією (розширенням значення), 

спеціалізацією (звуженням значення), переосмисленням (метафоричним і 

метонімічним), деградацією (зниженням значення). 

У процесі запозичення іспанізмів у АмА уже на початковій стадії, як 

правило, відбуваються зміни, що призводять до розширення чи звуження 

семантики слова, до стилістичної переорієнтації. Деякі іспанізми, що мають 

одне значення в мові-донорі, зберігають моносемію й у мові-реципієнті, але 

більш поширеними є випадки, коли такі слова змінюють свою семантику з 

додаванням нових значень і відтінків.  

Розглянемо випадки розширення значення іспанських запозичень в 

АмА. Так, іспанізмом, що зберіг своє первісне значення, а також зазнав 

семантичного розширення в АмА, є слово bolero. В іспанській мові воно 

позначає танець, а в АмА набуло ще й значення «жакет, накидка»: This 

bejewelled bolero looks great on Ross, who wore it over a draped black dress. 

(The Cut, Mar. 5, 2018); There were the rhythms of tango and bolero and cumbia 

(Philadelphia inquire, Apr. 23, 2018). 

Лексема plaza «ринок, торговельна площа», під впливом 

американських реалій почала вживатися у значенні «пункт обслуговування 

автівок; торговельна площа»: They put his statue in the town’s plaza. When the 
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expansion was being planned, Mrs. Heyman, who lives mostly in Palm Beach, 

invited the museum to pick a sculpture from her Connecticut lawn to anchor the 

outdoor entrance plaza. (WSJ, Dec. 28, 2018); Free family programming is held in 

the outdoor plaza by Taqueria El Jefe and Cafe Grace at the Mayfair Collection 

from 10:30 to 11:30 a.m. July 10 and 24. (Milwaukee Journal Sentinel, June 29,  

2018).  Крім того, це слово вживається на позначення центральної площі, на 

якій розташовані муніципалітет або офіційні установи, наприклад, Grand 

Army Plaza в Нью-Йорку. Ця лексема була також зафіксована як елемент 

деяких американських ойконімів: Grand Falls Plaza (Міссурі), Great Neck 

Plaza (Нью-Йорк). Водночас plaza є складовою й назв готелів: South Beach 

Plaza (м. Майамі), Washington Plaza (м. Вашингтон), The Plaza Hotel (м. Нью-

Йорк), Lee Plaza (м. Детройт). 

Досить поширеним у ігровому бізнесі США є слово exacta, що в 

іспанській мові означало «парі в кінних змаганнях». У процесі семантичної 

еволюції воно в АмА набуло додаткового значення – «вид змагання, де 

роблять ставки»: Jeremy Lin hits the exacta with Sports Illustrated. (Detroit 

Sports, February 23, 2012). Таке розширення можна пояснити популярністю 

азартних ігор серед американців. 

Виявлено і слово aficionado, що походить від іспанського іменника 

afición зі значенням «прихильник кориди». Ця лексема є поширеною в 

американському вокабулярі й позначає прихильника або шанувальника будь-

якого виду спорту чи іншої діяльності: Kate, who studied arthistory in college, 

is known to be an art aficionado. (Harper’s BAZAAR, Mar. 12, 2019); The quality 

varies with the individual authors, but both history buffs and aficionados of 

literary criticism will find food for thought here (Publishers Weekly, Jan. 8, 2001); 

But for many shark aficionados, one week of wall-to-wall shark content isn’t 

enough to satisfy their great white appetite (PEOPLE, July 2, 2019).  

Поряд із змінами в денотації, можна спостерігати стилістичні зміщення 

в деяких словах, що перейшли з іспанської мови. Так, дієслово to vamoose, 

яке було запозичене з мовлення іспаномовних ковбоїв і походить від 
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іспанського дієслова vamos з нейтральним значенням «ходімо», в останні 

десятиліття використовується переважно в розмовній англійській мові зі 

значенням «поспішно залишити місце», «миттєво зникнути», «тікати», тобто  

є стилістично прикріпленим: Ned, you don’t have to stand for that. You just 

march right up to those youngsters and tell them to vamoose (NEWS: San 

Francisco Chronicle, Nov. 12, 2003). 

Розширення значення характерне не тільки для запозичених іменників. 

Наприклад, прикметник simpatico (ісп. «приємний, привабливий») в АмА, 

зберігши початкове значення, реалізується також у значенні «близький, 

споріднений, спільний у поглядах»: Stewart may alienate the more affluent and 

professional voters who back establishment – friendly candidates like Gillespie – 

and who delivered enough votes in Northern Virginia and Hampton Roads to give 

him a victory – but he's simpatico with  the great majority of Virginia Republicans 

who approve of Trump (MAG; State Magazine, June 15,  2017). 

Типовим явищем семантичної деривації іспанських запозичень в АмА є 

спеціалізація (звуження) значення. Цей процес відбувається тоді, коли 

семантичні кордони слова стають більш обмеженими.  

Так, в іспанській мові словом barrio називають «міський район, квартал 

міста», а в АмА, внаслідок звуження семантики, почало застосовуватися 

тільки для позначення «житлового кварталу з іспаномовним населенням у 

США»: While  the barrio was racially mixed, segregation ruled (Arizona Daily 

Star, Apr. 16, 2017).  

Спеціалізації піддалося й запозичення з іспанської мови villa, яке 

іспанській мові позначає «містечко або селище», а в АмА вживається у 

значенні «будинок для однієї сім’ї; окремий будинок, вілла». Тут можна 

спостерігати випадок, коли процес звуження значення супроводжується не 

тільки змінами в денотації, але і конотаційними змінами. В даному випадку 

ми спостерігаємо перехід нейтральної оцінки у позитивну, зокрема, 

створення престижного образу розкішної реиденції: Great Neck Villa (Нью-

Йорк), La Villa (Техас), Acacia Villas Santa Rosa (Флорида), Villa Rica 
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(Джорджія), Villa Verde (Техас), Villas (Нью-Джерсі, Флорида), Villa Rancho 

(Техас). 

В іспанській мові на позначення винного льоху послуговуються 

іменником bodega, який у АмА звузило межі своєї семантики й стало 

позначати спеціалізований магазин із продажу вина в місцевостях США, де 

зазвичай проживають іспаномовні спільноти: There were cars parked and 

double parked on both sides of the street, but Li’l Monk was able to squeeze into a 

spot near the bodega on the corner. (FIC, Feb. 19, 2017). 

Спеціалізація значення може здійснюватися й через заміну денотата зі 

зміною частини мови. Наприклад, в іспанській мові слово bronco – це 

прикметник зі значенням «дикий», в англійській – іменник і означає 

«напівдикий кінь». Niggling grievances mount, like a seed stuck in your tooth or 

the burr in the saddle that sets off the bronco  (Latimes, Mar. 24, 2018). 

Певна частина іспанських запозичень проходила процес лексико-

семантичної адаптації шляхом переносу значення на основі метафоричного 

переосмислення. Згідно з Є. Вершиніною, метафора виконує дві основні 

функції –характеризації й номінації індивідів і класів об’єктів. Виділяють два 

основні підвиди метафори – когнітивну й образну [44, c. 34]. Якщо головною 

функцією когнітивної метафори є відображення реальної чи уявної 

подібності декількох предметів, то образною називаємо метафору, яка 

візуалізує предмет. Під час метафоризації більшість запозичених слів з 

іспанської мови в АмА набуває додаткових семантичних відтінків, або, 

навпаки, втрачає деякі з них. 

Іменник alambrista, що в іспанській мові означає «канатоходець», у 

АмА набув значення «іммігранта, який незаконно намагається перетнути 

кордон із Мексикою й потрапити до США»: For years, he’s answered requests 

by community groups to tell of his early adventures in the 1950s – how he labored, 

among other things, as a gardener and a trash collector; how he returned to 

California over and over; and how as an alambrista he cooperated with the 

Border Patrol in what he saw as a «game» (Orange County Business Journal 
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(Calif.), Feb. 17, 2001). Переконані, що така семантична трансформація 

пов’язана насамперед із ризиком для життя професії канатохідця і їй 

властиве метафоричне перенесення значення на основі ризику цього виду 

діяльності. 

Прикладом метафоричного переосмислення в АмА є також слово 

alligator «велика рептилія з роду крокодилів». У промисловій галузі в АмА 

воно набуває цілої низки термінологічних значень, що зумовлено подібністю 

крокодила та різних інструментів із регульованими зубчастими щелепи, які 

використовуються для стискання, подрібнення чи ущільнення: In fact, the 

Black and Decker Alligator lopper is so good that you don’t need a chainsaw if 

your yard work doesn’t require cutting wood any larger than 4 inches. 

[https://www.chainsawjournal.com] 

Зміна денотативного компоненту виявлена і в семантиці іменника 

siesta, що позначає реалію іспаномовного світу – «час відпочинку після 

обіду», однак у АмА зазнав переосмислення, набувши при цьому значення 

лінощів: Why is it that Mexicans can be put into two working classes: Those who 

work their asses off while everyone else takes a siesta, and those who take a siesta 

while everyone else works their asses off? (Dallas Observer, Dec. 30, 2010). 

Причинами такого переосмислення можна вважати стереотипне уявлення 

американців про те, що здебільшого латиноамериканці ледачі та люблять 

тривалі відпочинки. 

В АмА частіше всього спостерігаємо явище поєднання метафори і 

метонімії одночасно. Так, у іспанській мові слово barbacoa позначає решітку 

для приготування м’яса, риби тощо. В АмА, окрім основного значення 

«м’ясо для приготування на відкритому вогні», на основі метонімічного 

переосмислення слово barbecue отримує додаткове значення – «прийом їжі 

на свіжому повітрі», яке, мабуть, пов’язане зі способом приготування м’яса 

для барбекю. Також лексема barbecue в АмА використовується на 

позначання «пристрасної/палкої дівчини», що зумовлено саме образом 

вогню.  
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Іспанізми в АмА також набувають метафоричного переосмислення в 

складі комбінованих фразеологізмів англійської мови (been to the rodeo 

«досвідчений», a tornado of words «потік слів», a great tornado of cheers, a 

great tornado of applause, a hurricane of applause «шквал оплесків», a tornado 

of words «потік слів», a great tornado of cheers, a great tornado of applause, a 

hurricane of applause «шквал оплесків»: Don’t think I’ll fall forthat old trick; 

I’ve already been to the rodeo and back, you know; You're plumb loco if you think 

I'll go along with that. All those people were running around like they were plumb 

loco. [https://idioms.thefreedictionary.com]   

Наголосимо, що найбільш типовими прикладами запозичення слів з 

іспанської мови є переосмислення на базі метонімії. У метонімії слово, яке 

номінує об’єкт, установу тощо, пов’язане з іншим словом, що позначає 

якість, властивість, або щось те, з чим вона є концептуально схожою. Так, 

іменник solera перейшов з іспанської мови як назва виду вина. Потім його в 

англійській мові використовували для позначення різних бочок, у яких 

зберігалося вино:  Grapes from the best vineyards are routed to fino production, 

and the bodegas take great pains to keep the flor alive and healthy in their solera 

the stock of barrels that hold the wines from years past (NEWS: San Francisco 

Chronicle, Feb.12, 2006). 

Прикладом метонімічного переносу можна вважати лексему descanso, 

що в іспанській мові має значення «відпочинок». В АмА вона була 

переосмислена й набула нового смислового наповнення – «пам’ятки про 

загибель людини на дорозі»: Williams said one of the cars came to rest against a 

descanso, or roadside cross often put up by family and friends to mark where 

someone died, usually in a traffic accident (Albuquerque Journal, Aug. 23, 2000). 

Тобто тут перенос назви відбувається на основі головної ознаки, з якою 

співвідноситься об’єкт найменування, а саме – уявлення про «спокій» і 

«відпочинок», з якими ототожнюється поняття смерті. 

Слово turista, що має в іспанській мові нейтральне значення «турист», у 

АмА фактично позначає «діарея». Таке переосмислення пов’язане з тим, що 
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ця недуга переважно є наслідком дизентерії – хвороб, на яку часто 

страждають американські туристи, подорожуючи країнами Латинської 

Америки: A medical researcher here says he has found a way to prevent «turista», 

a form of diarrhea that afflicts about 40 percent of the Americans who travel to 

Latin America  (Reading Eagle, Jan. 21, 2002).  

Іменник chaparreras в іспанській мові позначає «шкіряні гамаші», у 

АмА, трансформуючись у скорочену форму chaps, позначає ще й бандитське 

угруповання, що сформовано на асоціації про те, що представники банд-

угрупувань носили переважно шкіряні гамаші. 

Відзначимо, що поряд з метонімічним переосмислення іспанських 

запозичень в АмА можна спостерігати поодинокі випадки зміни в оцінній 

конотації іспанських запозичень, а саме деградацію оцінного значення. 

Деградація (або пейорація) вказує на набуття словом більш негативного 

маркування. Наприклад, запозиченням pochismo в іспанській мові 

користувалися нейтральній характеристиці ознак pocho – мешканця США 

мексиканського походження. В останні десятиліття використовується як 

зневажливий термін зі значенням «сліпе наслідування й уподібнення 

американській культурі нащадками латиноамериканців, які нині проживають 

на території США»:  In the case of a Pocho/a identity goes beyond geography 

and ideology. To put it plainly «Pochismo is Chicanismo with a sick sense of 

humor». (Television after TV. Essays on a mediun in Transition, Duke University 

press, 2004). 

Іспанізм chili у словосполученні chili bowl, яке вживається в АмА на 

позначення неохайної людини, дурня, «стрижки під горщик», набуває 

негативної оцінки. I feel like the curtains and the chili bowl aren’t that different 

from the undercut stuff that we have going on in fashion right now. Different 

generation’s version of the same thing, imo. Yep its a chili bowl because you could 

(or at least it looks like you could) literally put a bowl on your head and cut 

around the edge [https://www.tulsaworld.com]. Вважаємо за доцільне 

наголосити, що подібні випадки слід віднести до омонімії тоді, коли зв’язок 
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між першими і наступними значеннями слова був утрачений, а отже, ці 

значення є омонімічними. 

Дуже часто іспанські запозичення набувають фразеологічно зв’язаного 

значення у складі гібридних сталих словосполучень англійської мови. Зміни 

в семантиці іспанізмів при утворенні сталих словосполучень АмА свідчить 

про високий рівень інтеграції запозичень у систему мови-реципієнта. 

Зокрема, одним із джерел появи нових фразеологізмів за участю іспанських 

запозичень є термінологічна або професійна лексика. Наприклад, слово з 

іспанської мови трансформується в термін чи професіоналізм 

фразеологічного походження шляхом метафоричного або метонімічного 

перенесення, водночас розширюючи своє значення. Подібні одиниці 

отримали назву термінологізмів. Це, за своєю суттю, – сталий вираз, що 

містить як мінімум два кодифікованих значення: термінологічне/професійне 

й ідіоматичне [221]. 

Так, іспанізм macho у складі словосполучення macho management, 

введене економістом Майклом Едвардсом, почав широко використовуватися 

ЗМІ ще в 80-х р. Управлінці «в стилі мачо» мають тенденцію до більш 

жорсткого підходу у вирішенні проблеми підвищення якості та ефективності 

робочого часу: Despite overwhelming evidence that macho management is 

totally ineffective, many senior managers in Britain's financial services sector are 

opinionated, arrogant bullies who blame their staff and take credit for the work of 

others. [https://www.management-issues.com/news/2602/macho] 

Соціологічний термін academic machismo позначає «засилля чоловіків 

у освіті», отримав широке розповсюдження наприкінці XX ст. у зв’язку з 

боротьбою за рівні права й можливості жінок у США: However the academic 

machismo and increased access to female students seems to have had the opposite 

effect: sexual harrasement claims by female students against male students are 

resurfacing [331]. В основі словосполучень macho management і academic 

machismo  – стереотипна асоціація про такі фізичні риси, як сила й 

агресивність іспанських чоловіків.  

https://www.management-issues.com/news/2602/macho
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Останнім часом досить поширеним у сфері нерухомості є термін 

alligator property, яким послуговуються в англійській мові при оцінці 

ситуації, коли вартість іпотечних платежів, податків на майно, страхування 

та утримання орендної нерухомості перевищує дохід, що приносить ця 

нерухомість: If the cash flow is negative – savvy real estate investors call it an 

Alligator property. Avoid alligators! [https://halfheartedninja.com/]  

Іспанський іменник sombrero набув популярності у спортивній 

термінології у складі словосполучення golden sombrero. Під впливом кальки з 

англійської мови hat trick (букв. «трюк із капелюхом») іменник sombrero 

почав вживатися у значенні трьохразового удару у бейсболі. Імовірно, був 

започаткований новий термін, тлумачення якого пояснюється тим, що 

sombrero є набагато більшим, ніж звичайний капелюх hat: Dozier went 0-for-4 

with four strikeouts on the day, earning his second golden sombrero of the season. 

[https://www.rotoballer.com] 

Виокремлені й інші приклади термінологічних і професійних сталих 

словосполучень, в основі яких такі іспанські запозичення, як  barbecue, 

mosquito: barbecue mode «режим, при якому космічний апарат повільно 

обертається в просторі», barbecue spin (обертання літака навколо своєї осі), 

mosquito-craft (ракета-торпеда): Astronauts say, they plan to fly the space shuttle 

in the barbecue mode  on its next voyage, with the sun shining continuously on one 

side for up to 80 hours to test its ability to withstand temperature extremes. 

(Gadsden Times, Jan 22, 2002). На перший погляд, не є можливим простежити 

семантичний зв’язок між первинним і фразеологічним значенням цих 

словосполучень. Ймовірно, в основі асоціації словосполучень barbecue spin, 

barbecue mode лежить схожість з процесом обертання м’яса під час запікання 

на рожні. 

Висновки до Розділу 3 

1. У процесі входження в мовну систему АмА запозичення з іспанської 

мови зазнають асиміляції, і за її ступенем поділяються на повністю 

асимільовані, частково асимільовані та неасимільовані. У категорії частково 

https://halfheartedninja.com/%5d
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асимільованих виділяються підгрупи запозичень, що є фонетико-графічно, 

семантично та граматично неасимільованими. Серед неасимільованих 

іспанізмів в АмА окреме місце належить екзотизмам і варваризмам. 

2. У процесі інтеграції в мовну систему АмА засвоєні іспанізми стають 

продуктивним джерелом поповнення її лексичного складу завдяки лексичній 

і семантичній деривації. Аналіз інтеграції запозичень з іспанської мови в 

АмА та їхньої лексичної деривації показав, що найбільш дієвими 

механізмами лексичної деривації є неморфологічний спосіб, а саме 

конверсія, зокрема вербалізація й ад'єктивація. Субстантивація є менш 

активним моделлю творення нових лексем з іспанським маркером у АмА. 

3. Морфологічний спосіб творення нових лексем у АмА, що є 

похідними від запозичень з іспанської мови, активніше представлений 

суфіксальним способом словотвору 

4. Набуття іспанізмами образно-переносних значень – це типовий 

спосіб розширення їхньої семантики й одна з найсуттєвіших ознак інтеграції 

в лексико-семантичну систему АмА. За допомогою таких процесів, як 

метафоричне й метонімічне переосмислення, генералізація, спеціалізація, 

деградація та елевація, нове значення реалізується під час творення похідних 

іспанізмів в АмА. Розвиток семантики іспанізмів в АмА зумовлює 

розширення лексичного значення запозичення, або генералізацію, яка є 

найбільш поширеним типом семантичної адаптації. Велика кількість 

запозичень з іспанської мови набувають нових відтінків значень, які в 

процесі функціонування стають домінантними. Здебільшого такі семантичні 

нововведення є схожими за значенням, але не є тотожними за значенням у 

мові-донорі. Відзначимо, що поряд зі змінами в денотації відбуваються зміни 

й у конотації.  

5. Зміни в семантиці іспанізмів простежуються й при утворенні 

фразеологізмів за їхньою участю, де вони набувають переносного значення 

завдяки механізмам метафори і метонімії.  

          Основні положення розділу висвітлено у публікаціях авторки [215, 210]  
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РОЗДІЛ 4 

ЕЛЕМЕНТИ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ  

В НЕЛІТЕРАТУРНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ США 

 

4.1 Тематична класифікація сленгової лексики нелітературної 

англійської мови США з іспанським компонентом 

 

Серед дослідницьких царин сучасної лінгвістики останнім часом часто 

розроблюється ненормативна лексика, особливо на таке специфічне явище як 

сленг,  який вирізняється своєю метафоричністю, виразністю й 

«нетрадиційністю» номінації. Подібна лексика «вживається зі стилістичною 

метою: для створення ефекту новизни, незвичайності, відмінності від 

визнаних норм, для передачі певного настрою мовця, для надання 

висловлюванню конкретності, жвавості, зримості, точності, стислості, 

образності, а також з метою уникнення штампів, кліше» [125, c. 9]. До того ж 

сленг є невід'ємною частиною будь-якої мови й виникає як наслідок 

кодифікації національного мови. 

Сленг – це один з найцікавіших феноменів сучасного розмовного 

мовлення, складова будь-якої сучасної  мови, зокрема й АмА. Як невід’ємна 

частина системи АмА, сленг розвивається й збагачується разом із цією 

системою, перебуває в складних і різнобічних звʼязках із нею. Мовна 

ситуація США нині характеризується проникненням сленгової лексики в усі 

можливі сфери людської діяльності: радіо, телепередачі, газети, глобальні 

мережі, вербальну комунікацію будь-яких верств соціуму. Така лексика 

дозволяє висловити думку, схарактеризувати предмет або особу більш 

лаконічно, чітко, експресивно й дає можливість урізноманітнити мовлення, 

що й виправдовує її вживання. 

Як будь-яке мовне утворення, сленг за своїм складом є неоднорідним 

динамічним явищем. Він, як і сама АмА, схильний до впливу інших мов, 

зокрема іспанської. На думку В.  Єлісєєвої, «особливістю словникового 
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складу англійської мови є те, що в ній міститься до 70% слів, запозичених з 

інших мов» [67, с. 80] Сленг не є винятком. Наголосимо, що більшість слів з 

іспанської мови, маючи тут переважно нормативний (літературний) статус, 

запозичується, як правило, в нелітературну АмА, тобто в американський 

сленг (далі АмС), який можна вважати своєрідним фільтром для подальшої 

інтеграції іспанських запозичень в АмА. Отже, сленг сприяє прискоренню 

процесів адаптації та інтеграції іспанських слів до сучасної літературної 

англійської мови США. 

Зауважимо, що вокабуляр АмС поповнюється не тільки прямими 

запозиченнями з іспанської мови, а й завдяки «власним ресурсам» мовної 

системи – словотворчим процесам і переосмисленню вже наявних у 

літературній АмА іспанських запозичень. Проведений етимологічний аналіз 

сленгізмів з іспанським компонентом у АмС дозволяє виокремити прямі 

запозичення з іспанської мови (слова (zorro «благородна людина», dingo 

«спокусник», hombre «хлопець», loco «божевільний», tornado «людина, яка 

мешкає у пересувній домівці», словосполучення mano a mano «гра між двома 

гравцями», polvo blanco «кокаїн»)) та гетерогенні (гібридні утворення), які 

містять іспанські слова або їх словотворчі форманти, але отримали 

англійське морфологічне оформлення (booby «незграбна нерозумна людина», 

broncobuster (bronco + buster) «ковбой на Заході США, який приборкує 

диких коней», pollobot «дурносміх», barbequeue «черга, яка стоїть за хот-

догами або гамбургерами») тощо. Запозичення словотвірних елементів та 

подальше використання їх в мові-реципієнті як будівельний матеріал для 

утворення нових одиниць є важливим показником впливу мови-донора й 

засвідчує високий ступень анізотропії на морфемному рівні [65, с. 21-214]. 

Ураховуючи те, що велика кількість сленгізмів з іспанським 

компонентом в АмС є гібридними утвореннями, вважаємо за доцільне 

класифікувати їх за структурним критерієм. Виявлено, що значний пласт 

вокабуляру АмС становлять гетерогенні (гібридні утворення), що містять 
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компоненти іспанської й англійської мов, та представлені в нелітературній 

розмовній мові АмА: 

- сленгізмами, продукованими суфіксальним способом, тобто 

додаванням англійського суфікса або суфіксоїдів -aholic, -rrhea, -head до 

іспанського компонента (fiestaing «бути присутнім на вечірці», enchiladaless 

«почуття розпачу», hombretarian «гомосексуальний», macholistic «схожий на 

мачо»; guacaholic «той, хто їсть багато салату з мексиканським соусом», 

salsaholic «той, хто багато займається, щоб навчитися танцювати сальсу», 

salsarrhea «відчуття нудоти», tequilarrhea «відчуття алкогольного сп’яніння», 

potatohead «невіглас», tacohead «прізвисько для особи мексиканського 

походження»); 

- сленгізмами, утвореними суфіксальним способом шляхом додавання 

іспанських суфіксів -ateria (-eteria -eria, -ateria), -eroо(-aroo) до англійських 

слів (cleaneteria «хімчистка», shoeteria «магазин взуття», washeteria 

«пральня», babyroo «дитина», boozeroo «п'яниця, алкоголік», stinkeroo «фільм 

поганої якості»;  

- сленгізмами, утвореними основоскладанням іспанського й 

англійського компонентів (blancophobia (blanco + phobia) «ненависть до 

білошкірих людей», burritosock (burrito + sock) «кондом», machodrama 

(macho + drama) «фільм, який звеличує агресивний чоловічий стиль 

поведінки»,  ponchomania (poncho + mania) «тотальне захоплення модою на 

носіння пончо»); 

- сленгізмами, утвореними телескопічним способом (chorizolicious 

(chorizo + delicious) «спокусливий», latinalicious (latina + delicious) 

«сексуальна», xicana (Mexican + American) «латиноамериканка», Mexcrement 

(Mexican + excrement) «людина латиноамериканського походження», 

blacktina (black + latina) «темношкіра латиноамериканка», lightina (light + 

latina) «латиноамериканка зі світлою шкірою», gamen’ole (game + men +’ ole) 

«вдалий гравець», badassito (bad + ass + mojito) «міцний мохіто»); 
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- сленгізмами, що виникли шляхом абревіації, або акронімами (AMF 

(adios motherfucker)», BLT (Big Latina Titties); 

- сленговими словосполученнями, утвореними комбінацією слів 

іспанської й англійської мови (coyote baby «дитина мексиканського 

походження», Barbecue Dad «чоловік або батько, який пригощає 

гамбургерами й хот-догами»); 

- гібридними фразеологічними зворотами з іспанським етнонімом 

(California widow «покинута дружина», Mexican knife «розбита пляшка», 

Mexican shower «дезодорант»), (cigars on ice «холодний душ», taco stand 

«неприємне місце»). 

Було встановлено, що більшість сленгізмів з іспанським компонентом 

представлені іменниками (boozeroo «п'яниця, алкоголік», salsafication  

«аранжування пісні в стилі сальси»), прикметниками (coyotacious, 

chorizolicious «спокусливий», sombrero «кльовий, крутий», savvy 

«кмітливий»). Прислівники (pronto) і вигуки (Jaja!, Olế, Guacamole!, 

Caramba!) становлять незначну кількість. Крім того для сленгу характерна 

наявність стійких фразових дієслів з іспанським компонентом ranch, taco, 

cowboy: to ranch out «розслаблятися або відкидатися (на спинку крісла)», to 

taco it up «загорнутися в ковдру», to cowboy up «докласти максимальних 

зусиль для подолання перешкоди або вирішення важкої ситуації»: Oh man 

jesse ranched out so hard. Dude, yesterday was so awesome. all i did was taco it 

up and play elevator action all day long. If the recount votes aren't to his liking, he 

still needs to cowboy up and let the voters will be heard. 

[www.urbandictionary.com] 

Як бачимо, сленгізми АмС багатогранно окреслюють життя 

американського соціуму й реалізуються в нелітературному розмовному 

мовленні. Окрім лінгвальних особливостей, сленгу властива належність до 

окремих соціальних груп, які утворюють певний мовний колектив, а функція 

цієї лексики полягає в задоволенні його мовних потреб.  
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Американський сленг максимально показово відтворює дерогативне 

ставлення американців як до самих латиноамериканців, так і до іспанської 

мови, яка має менш престижний статус, ніж АмА. Таке негативне ставлення 

до всього латиноамериканського пояснює той факт, що більшість сленгових 

слів та сталих словосполучень мають саме іспанський компонент. В АмС 

відбувається стилістичне зниження лексики, засвоєної з іспанської мови, 

вона стає дерогативною та пейоративною через комунікативну 

непрестижність усього латиноамериканського в США, демонструє 

зневажливе  ставлення до латиноамериканців, опирається на стереотипні 

уявлення.  

Грунтуючись на стереотипних уявленнях, сленгова лексика АмА 

характеризується співвіднесеністю з етнічною меншиною –

латиноамериканцями, тому «тематичні групи сленгізмів відображають 

найрізноманітніші сфери життєдіяльності  груп, де емоційне навантаження 

слова диктується матеріальними умовами, ідеологією, освітнім цензом й 

індивідуальними нормами мовної поведінки, сімейним вихованням, 

соціальним становищем, віком, статтю» [95, с. 12]. Стереотипне уявлення 

щодо латиноамериканців стає підґрунтям для функціювання в межах 

тематичного простору сленгової лексики АмА слів з емоційно-

експресивними дерогативними оцінками на позначення статевих стосунків, 

характеристики неповноцінної/непривабливої особи, особи в стані 

алкогольної чи наркотичної залежності, сленгової лексики схвалення/осуду 

тощо [267, с. 147-149].  

Значна частина сленгізмів з іспанським компонентом характеризує 

людину або реалії дійсності, невід’ємно пов'язані з нею, тому на 

тематичному рівні спостерігається антропоцентрична спрямованість 

іспанських запозичень АмС. Серед сленгізмів з іспанським компонентом 

виділено такі тематичні групи: «Людина», «Дозвілля & відпочинок», «Їжа & 

харчування», «Емоції», «Інтимні стосунки», «Кіно & музика», ««Наркотики», 

«Формули мовленнєвого етикету». Значну частину сленгізмів з іспанським 
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компонентом складають лексичні одиниці тематичної групи «Людина» 

(23%) (Рис. 4.1), у якій виокремлено низку семантичних підгруп.  

 

Рис. 4.1 

Відсоткове співвідношення тематичних груп сленгізмів з іспанським 

компонетом  

 

Переконливою є підгрупа сленгізмів, що окреслює людину 

латиноамериканського походження з акцентом на її особливих зовнішніх і 

внутрішніх характеристиках. До цієї підгрупи належать сленгізми, що 

відображають зовнішні ознаки латиноамериканців, які в АмС відтворюються 

наступними словами та словосполученнями з іспанської мови (spek 

«маленький мексиканець», miclo «білошкірий мексиканець», Rico Suave 

«гарно одягнений, багатий латиноамериканець»), гібридними 

словосполученнями з іспанським та англійським компонентами (chico bread 

«білошкірий американець, який має латиноамериканське / іспанське 

походження»), телескопізмами (latinobese (obese+Latino)): My friend is is also 

from Mexico. We call him spek; Miclo in the movie ‘Blood In Blood Out’ was also 

called MilkWeed because of his white skin; The guy hitting on my friend in the bar 
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was a real Rico Suave type, and she wasfalling for it; Chico bread means a 

Hispanic that was born in America; Lupita's purchase of an Astrovan relieved her 

sore knees, but contributed to her latinobesity. [www.urbandictionary.com] 

Другу підгрупу сленгізмів складають гібридні слова, які дають 

характеристику представникам латиноамериканського походження gnipino 

«тупий мексиканець», pollobot «той, хто постійно сміється (дурносміх)», 

wayo «лінивий мексиканець, який постійно спізнюється»: Person A: HaHa. – 

Person B: Here comes the pollobot; Shouldn't that wayo be at work? 

[www.urbandictionary.com] 

До наступної підгрупи належать гібридні слова й словосполучення, 

семантика яких ґрунтується на вікових особливостях латиноамериканців, 

зокрема тих, що позначають дитину або молоду людину: spickaninny, 

picaninny  «темношкіра дитина мексиканського походження», coyote baby, 

taco bite «дитина латиноамериканського походження»,  spiclet «молодий 

латиноамериканець»:  Maria got with that black dude, and nine months later she 

had a little spickaninny. There were a bunch of picaninnies up at the park Man 

that lady has 20 taco bites - time to use a condom. Her husband left her after 

finding out she was keeping the coyote baby. That fucking beaner is shitting out 

another spiclet to suck off the welfare. [www.urbandictionary.com] Однак слово 

spicadoo вживається для номінації осіб латиноамериканського походження 

без зазначення віку: Look at her over there hanging out with of them spicadoo's. 

[www.urbandictionary.com] 

Досить поширеними в АмС є слова, у яких суміщаються ґендерні й 

вікові особливості латиноамериканського населення. Серед таких сленгізмів 

з іспанським компоненотом можна окремо виділити ті, що стереотипізують 

поведінку й риси осіб чоловічої статі латиноамериканського походження. 

Наприклад, гібридне утворення Barbecue Dad є загальною назвою для 

чоловіка чи батька, який пригощає гамбургерами й хот-догами: A few guys in 

Washington realized the struggle, so they decided to put out a Craigslist ad for a 

barbecue dad. [www.delish.com]. 
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Власні імена Jose і Pedro поширені серед чоловіків-латиноамериканців 

і є типовими іменами іспанських селян або героїв латиноамериканських 

серіалів. Зокрема сленгізм Jose у АмС позначає надійного чоловіка 

латиноамериканського походження з укоріненими родинними цінностями, а 

власне ім’я Pedro – привабливого й наївного юнака-латиноамерикаця: Woah, 

he just broke the skull and twisted the ligaments of his arch-nemesis. He is 

definitely a Jose.  [https://urbanthesaurus.org] 

Окрему підгрупу становлять сленгізми з іспанським компонентом, що 

називають представниць жіночої статі латиноамериканського походження, і 

представлені іспанськими словами pocha «американізована мексиканка», 

chola «дівчина-підліток»: Karen's friends often call her a pocha or white girl 

because she has trouble finding words when speaking in Spanish; Dang homie did 

you see that chola, she fine as hell; Tiffany and Zulein dressed up as cholas for 

halloween! Hahahaha. [www.urbandictionary.com] 

Для позначення латиноамериканки в АмС часто вживаються 

телескопізми з етнокомпонентом Mexican: xicana (Mexican + American) 

«латиноамериканка», meximom (Mexican + mom) «латиноамериканка, яка 

доглядає дітей білих американців», Biridiana (Biridie + Mexicana) «дівчина 

латиноамериканського або мексиканського походження приємної 

зовнішності», mexifox (Mexican + fox) «фізично приваблива жінка 

мексиканського походження: She is xicana; She has a clear accent and often 

speaks in spanglish, interchanging words in English and Spanish «Brian's 

meximom picked him up from school today; Boy A: Who is that she looks 

interesting? – Boy B: That's Biridiana she is badass. – D: Have a new crush on 

this Mexifox named Erica at work. [www.urbandictionary.com]  

Серед сленгізмів, що номінують латиноамериканок, є й телескопізми з 

іспанським компонентом latina:  hotina, lightina, blacktina, композитна 

структура яких вказує на зовнішню характеристику жінки-

латиноамериканки.  Телескопізм hotina є поєднанням слів hot, що окреслює 

сексуальну зовнішність і поведінку жінки, та latina, яке інформує про 
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латиноамериканське походження особи жіночої статі: Wow that Latina can 

dance! Damn, that's one fine hotina! [www.urbandictionary.com].  

Окремо виділяємо сленгізми, які позначають колір шкіри жінки-

латиноамериканки, наприклад: lightina (light + latina) «латиноамериканка зі 

світлою шкірою» або blacktina (black + latina) «латиноамериканка зі 

смаглявою шкірою». Toni is a proud blacktina and she isn't afraid to show it. 

[www.urbandictionary.com]. 

Отже, результати аналізу сленгізмів з іспанським компонентом у 

тематичній групі «Людина» свідчать, що сленгові характеристики 

латиноамериканців відповідають стереотипному сприйманню цієї нації 

американцями, демонструють укоріненість стереотипних національних 

ознак. Латиноамериканська жінка, наприклад, у АмС розглядається 

переважно як об’єкт сексуального бажання. Найбільш суттєвими при оцінці 

образу жінки-латиноамериканки є фізіологічні ознаки, які підкреслюють її 

сексуальність, тоді як конотації з семами, що вказують на інтелектуальні 

здібності, відсутні. На противагу семантика сленгізмів, які номінують особу 

чоловічої статі, ґрунтується на зовнішніх, вікових і характеризувальних 

ознаках людини. Латиноамериканець у АмС уявляється як чоловік-мачо або 

проста наївна людина. 

Семантика сленгізмів АмС з іспанським компонентом, що пов’язані зі 

сферою людини, підтверджує наявність в США проблеми расової 

дискримінації, незважаючи на достатньо демократичний рівень 

американського суспільства. Доказом цього є дерогативно-маркована лексика 

на позначення людини латиноамериканського походження, зокрема the 

coyote baby «дитина мексиканського походження» чи сoyotito «дитина 

нелегальних імігрантів-латиноамериканців», що дослівно прекладається 

«дитина койота». Принизливе ставлення до латиноамериканців реалізується 

також у вживанні метафорично переосмисленого словосполучення coyote 

farm «притулок для нелегальних іноземців» або прикметника coyotay з 

дерогативним значенням «латиноамериканець, який зовнішньо нагадує 
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койота»: Her husband left her after finding out she was keeping the coyote baby; 

Hey Bernard, Look at that rediculous donkey statue in front of his house, thats 

100% evidence that there is a coyotay living in that house; Detective: I'm 

investigating on a coyote farm. [www.urbandictionary.com] 

Актуальність тематичної групи сленгізмів з іспанським компонентом 

«Дозвілля і відпочинок» (21%) спричинена тим, що у свідомості 

американського пересічного мешканця міцно укорінилося уявлення про те, 

що справжні латиноамериканці ліниві й люблять розваги, тому велика 

кількість запозичень в АмС пов’язана саме з цією тематикою. У межах 

вказаної групи виокремлюємо семантичні підгрупи сленгізмів для називання 

видів відпочинку, вечірок та ігор: словосполучення beef fiesta, dope fiesta, 

desk siesta, siesta mode, телескопізми fiestanista, nutriesta, beeresta, meatesta. 

Розглянемо більш детально активне вживання таких утворень в АмС зі 

складовими компонентами іспанської мови fiesta «вечірка», siesta 

«полуденний відпочинок». Серед них виокремлюємо похідне слово fiestaing 

«бути присутнім на вечірці», композит fiestanista «той, хто полюбляє 

вечірки» та сталі словосполучення beef fiesta «вечірка, де збираються тільки 

чоловіки», dope fiesta «дуже крута вечірка»: I'm fiestaing in SB;  Let's get out of 

this bar. Too many fiestanistas; Dude, I almost went to that shady party down in 

the valley. I heard it was a total beef fiesta; Man, I bet you're glad you didn't go. 

Alex: Hell yeah, dope fiesta. [www.urbandictionary.com] 

Слово siesta, як компонент сталих словосполучень АмС, також 

вживається для опису різного відпочинку, зокрема у виразах desk siesta 

«обідній відпочинок під час робочого дня, коли можна витягнути ноги на 

стіл», siesta mode «відпочинок після ситного обіду»: Joanne always gets sleepy 

after lunch, so she likes to take a desk siesta each day to perk herself up; Guy 1: 

Proper Siesta Mode now! – Guy 2: True, think I will lie down on my keyboard 

now. [www.urbandictionary.com] 

Уламок слів fiesta, siesta -esta є продуктивним словотворчим 

формантом для телескопізмів, що номінують свято чи вечірку відповідного 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=husband
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=finding
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20coyote
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типу, наприклад: nutriesta (nutrition + fiesta) «свято їжі», beeresta (beer + 

fiesta) «вечірка пива», meatesta (meat + fiesta) «масове поїдання м’ясних 

страв»: the winners get a free ticket to the indian nutriesta; I hate today, I really 

need a beeresta before the next conference call; Yo dude, we should have a fiesta. 

Except with nothing but meat. We should call it the Meatesta! 

[www.urbandictionary.com] 

Із поширенням азартних та комп’ютерних ігор у вокабулярі АмС 

популярними стали й сленгізми, що номінують гравців, азартні ігри, зокрема 

іменник gamen’ole, словосполучення Tequila guerrilla, el matador defense, 

Desperado Attempt, mano a mano. Загальним терміном на позначення гравця є 

телескопізм gamen’ole (game + men + ’ole), який дослівно називає успішного 

гравця або фана, що живе лише комп’ютерними іграми. У цьому телескопізмі 

іспанський компонент ole (букв. Браво!) субстантивується й позначає 

«гравця, що володіє досконалою грою»: Yeah you there, biggest gamen’ole 

today.  [www.urbandictionary.com] 

Серед спортивних позначень досить поширеним є словосполучення 

АмС el matador defense, яке вживається для опису малоефективної форми 

захисту, коли захисник тягнеться до м'яча, а потім швидко забирає руку 

(подібно тому, як матадор виставляє свій плащ на шляху агресивного бика) 

(Kobe keeps running on the paint! I wish Lebron James stop playing el matador 

defense on Kobe. [www.urbandictionary.com] Словосполучення Desperado 

Attempt характеризує відчайдушну спробу зробити все, щоб отримати 

виграш: 

Kyle: Time for my Desperado Attempt! 

Hits Matt in the shin via foot 

Matt: Asshole! 

Kyle: I finish the lap first, bitch! [www.urbandictionary.com]. 

У широкому значенні фразеологічний зворот mano a mano в 

англійській мові зберігає за собою семантику протистояння, а в АмС 

застосовується саме в контексті будь-якої гри між двома гравцями, 
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наприклад: дартс, снукер, навіть відеоігри. Головним аспектом у семантиці 

цього слова в АмС є наголос на конкуренцію: Come Hotshot think you can take 

me at Multiplayer goldeneye? Huh? Ok just you and me Mano a Mano. 

[www.urbandictionary.com]. 

За уявленнями білих американців латиноамериканці гіперемоційні й 

задирикуваті, тому, як правило, бійка переважно є головним методом 

вирішення особистих проблем серед латиноамериканців. Нелітературне 

розмовне мовлення дуже чутливе до подібних соціальних явищ, про що 

свідчить поява такого гібридного словосполучення як Tequila guerrilla, що 

позначає бійку між п’яними молодиками в барах. Наприклад: 

- Dude, the last night some drunk tejanos came to the bar, and after drinking 

lots of shots they started a big barriot. 

- Wow, that must have been a serious Tequila guerrilla, like in Wayne's 

movies. [www.urbandictionary.com] 

Серед іспанських запозичень, які є частиною американського сленгу, 

виділено й такі, що належать до лексики гастрономічної тематики (16%). 

Вони виникли у зв’язку з використанням у мовленні звичайного американця 

слів, які належать до так званої техасько-мексиканської кухні (Tex-Mex). 

Популярність мексиканських мереж швидкого харчування «Taco Bell», 

«Chili» та їхніх головних страв, зокрема burrito, quesadilla, taco, enchilada, 

сприяли появі деяких сленгізмів цієї тематики, наприклад, сленгізми з 

іспанським компонентом, утворені на основі телескопії: quesadildo 

(quesadilla+dildo) «великий і смачний хрумкий хлібець», bacadilla 

(bacon+tortilla) «кукурудзяний хлібець, фарширований беконом», butterilla 

(butter+tortilla) «коржик із маслом»: 1: I'm hungry, lets go make some 

quesadillas! – 2: No, I think we should have quesadildos instead. – 1: Haha, wth!? 

– 2: Yah, you get the tortillas, I'll get the cheese, and we'll make a big steaming 

quesadildo. Grandma: So go make yourself a dang bacadilla. My children enjoy 

eating butterillas when they visit their grandmother's home. 

[https://urbanthesaurus.org] 
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Серед сленгізмів-гастрономізмів в АмС зафіксовані словосполучення 

на позначення страви whiteboy burrito «несмачний чи погано приготований 

буріто»: Bro, i was super tired and hungry last night. I got a burrito at Taco Bell 

the guy who made it must've been tired too, because my burrito supreme came out 

a Whiteboy Burrito. [www.urbandictionary.com] 

Окрему підгрупу становлять одиниці на позначення відчуттів, 

пов’язаних з уживанням  латиноамерикаських страв enchiladaless guacaholic, 

salsarrhea, quesadillagasm, burrito belly. Наприклад, іменник enchiladaless, шо 

позначає в АмС «почуття незадоволення, коли не скуштував жодної енчілади 

за день», є поєднанням іспанського слова enchilada «пиріжок із начинкою» й 

англійського суфікса -less, що вказує на відсутність певної ознаки: When I 

have no enchiladas to fill my belly I feel enchiladaless 

[www.urbandictionary.com]. А ось іменники guacaholic «той, хто їсть багато 

мексиканського соусу», salsarrhea «відчуття нудоти» утворені шляхом 

поєднання іспанськів слів guacamole, salsa і суфіксоїдів англійської мови        

-aholic і -rrhea: I'm such a guacaholic. I have it with like, everything. That meal 

from Salsarita's was great, except now I have Salsarrhea. 

[www.urbandictionary.com] 

Слово quesadillagasm, утворене шляхом телескопії (quesadilla + 

orgasm) в АмС, означає «задоволення, отримане від поїдання мексиканської 

страви quesadilla»: Gina: So that quesadilla I had at Muchachi's Mexican food 

restaurant last night was so buttery and crispy that it gave me a quesadillagasm! 

[www.urbandictionary.com]. Словосполучення burrito belly – поєднання 

іспанського й англійського слова, відтворює поняття  «переїдання» в АмС: 

Man I have a bad case of burrito belly, I need a bathroom NOW! 

[www.urbandictionary.com] 

Окрему підгрупу становлять сленгізми АмС, що позначають відчуття, 

пов’язані зі вживанням популярних латиноамериканських алкогольних 

напоїв і коктейлів: слово mojitoed «той, хто напився мохіто», композити, 

утворені шляхом додавання до іспанського слова англійського суфіксоїда 
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rrhea (tequilarrhea (tequila + rrhea) «відчуття алкогольного сп’яніння»), і 

телескопізм margaritarded (margarita + retarted) «той, хто напився 

маргарити: Man, I am way too mojitoed to play pool. CHRIS: Mind if I use your 

bathroom? I feel a wave of Tequilarrhea coming on. [www.urbandictionary.com] 

Негативним явищем у США, що набуло стрімкого поширення серед 

молоді, є наркоманія, яка також знайшла свою реалізацію у сленгізмах з 

тематичної групи «Наркотики» (13%). Зафіксовано низку лексичних 

запозичень з іспанської мови на позначання наркотиків; marijuana, yerba, 

bolsa, el blanco, polvo blanco, yayo, gato, bonita. Cеред таких запозичень 

виявлені й кальки з англійської мови, як-от la dama blanca, що, можливо, є 

дослівним перекладом словосполучення white lady: I got the best conection 

whenever you want some Dama Blanca, I was at a party at a sorority house at 

Palmer Avenue. They asked if I wanted a snortand I said no. The only white lady I 

want is in the flesh. It's said that love is the drug and that's the drug that I want - 

not the kind you sniff up your nose. [https://www.noslang.com] 

В американському сленгу також функціонують і словосполучення для 

позначання таких наркотиків як героїн чи марихуана, основою яких є 

етнонімічні й топонімічні назви іспанського походження, серед яких 

виділяємо Acapulco, California, Columbian, Florida, Mexican, Panama, у 

поєднанні з англійським словом, наприклад: Acapulco Gold, California 

cornflakes, motel California, Columbian pink, Colombian green, Colombian 

Gold, Colombian red, Florida snow, Panama red, Panama gold, Mexican brown, 

Mexican horse, Mexican mud, Mexican speedballs, Mexican mushroom. 

Тематична група сленгізмів «Інтимні стосунки» (12%) презентована 

гібридними утвореннями, які виникли в результаті поєднання іспанського й 

англійських компонетів. Слова цієї групи окреслюють сексуальність чоловіка 

або жінки:  coyotacious (coyote + acious), chorizolicious (chorizo + delicious) 

«спокусливий», latinalicious (latina + delicious) «сексуальний» (про 

латиноамериканську дівчину), sexy-mexy (sexy + mexican), smexican (sexy + 

mexican) «сексуальний мексиканець»: He went on to spin me around as we 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=spin


 

 

156 

danced and looked me in the eye with a coyotacious charm. P1: «Damn, dude! 

Angelicia lookin' fine!» P2: «That's because she's Smexican». That woman helped 

the little girl up the stairs, she is so latinalicious. 

[https://www.urbandictionary.com] 

До цієї групи належать також іспанські запозичення, які акцентують на 

вікових вподобаннях жінок і чоловіків, як-от lolito «хлопець, який має 

інтимні стосунки зі старшими за віком жінками», dingo «сексуальний 

латиноамериканець, спокусник», puma «жінка у віці між 30 і 39 роками, яка 

віддає перевагу стосункам з молодими чоловіками»: The teacher, in trouble for 

relations with a student lolito, was jailed today; Looks like Stacey hooked her self 

up with a Dingo; When Megan Fox becomes a puma, she'll probably look like a 

jaguar [www.urbandictionary.com]. На прикладі слів рuma і dingo 

простежуються асоціативні зв’язки між образом дикого, вправного в 

полюванні звіра та поведінкою зрілого коханця чи коханки, який(а) спокушає 

юних красунь чи юнаків. 

З метою окреслення сексуальності латиноамериканок у АмС 

вживається й інший телескопізм з іспанським компонентом mexi-tit (mexican 

+ tits) «мексиканка з великими грудьми»: guy 1: have you met that new girl? – 

guy 2: dora? guy 1: who cares about her name?! the mexi-tit! 

[www.urbandictionary.com]. Негативної оцінки цьому сленгізму надає  

англійське слово tit, яке в АмС вживається на позначення жіночих грудей. 

Гібридне слово milfxican у значенні «сексуальна латиноамериканка у 

зрілому віці» є акронімом (milfxican (Mother I’d Like to Fuck) + mexican) і 

дослівно перекладається як «мама, з якою я хотів би мати інтимні стосунки» 

та є вульгарним сленгізмом: Hey get a look at that hot Milfxican pushing the 

stroller [www.urbandictionary.com]. Хоча й існує невульгарне пояснення цього 

акроніму як mother I'd like to find «мама, яку я хотів би знайти». 

Серед сленгізмів названої групи часто трапляється табуйована лексика 

на позначання частин тіла, так звані соматизми: назви жіночих статевих 

органів реалізуються через вживання сленгових слів і словосполучень АмС 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=danced
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20eye
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papaya, fish taco, pink taco, meat taco, taco hole, garbanzos, avocados, 

аббревіатури BLT (Big Latina Titties). Соматизмами з іспанським 

компонентом для номінації чоловічого статевого органу є pancho, taco 

hammer, Mexi-cock, Spick Dick. Результати аналізу цієї лексики дозволяють 

стверджувати, що іспанський компонент taco є найбільш продуктивним у 

творенні соматизмів в АмС. Прикладом такого вживання є стале 

словосполучення taco belle, що номінує сексуальну жінку 

латиноамериканського походження: Rosarita is a taco belle. 

[www.urbandictionary.com] 

Тематичною групою, в межах якої зафіксована значна кількість 

одиниць з іспанським компонентом в АмС, є «Кіно і музика» (8%). Сфера 

кіно й музики є потужним джерелом популяризації іспанської мови в 

англійській мові. Завдяки латиноамериканській поп-культурі англійська мова 

США запозичила переконливу кількість іспанізмів. Нині багато 

американських зірок співають пісні іспанською мовою, знімаються фільми 

іспанською мовою, тому з’являються нові сленгізми цієї тематики, які є 

поєднанням іспанського компонента та англійського форманту. Наприклад, з 

іспанським компонентом salsa «музичний стиль іспанськомовних осередків 

США» утворені такі сленгізми: salsafication (salsa + fication) «аранжування 

пісні у стилі сальси», salsaholic (salsa + holic) «той, хто багато займається, 

щоб навчитися танцювати сальсу». Уживання цих сленгізмів 

задокументовано в наступних контекстах: For example, salsafication is a result 

of covering popular songs like Gin and Juice and Rolling in the Deep and 

arranging them into a salsa version. Which will leave you wondering if Snoop 

Dogg could be half Cuban or Adele, a secret member of the Buena Vista Social 

Club; You dance salsa 7 days a week? You're a salsaholic! 

[www.urbandictionary.com] 

Певний пласт лексики цієї групи становлять телескопізми, які є 

поєднанням двох музичних стилів salsaton (salsa + reggaeton) «мікс 

танцювальних стилів сальси й регатону»), або поєднанням емоційного стану 
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та стилю музики nirchata (nirvana+bachata) «той, хто досягає нірвани, 

танцюючи латиноамериканський танець-бачату»): Bro, me and Samantha 

reached Nirchata last night. [www.urbandictionary.com]  

Досить продуктивним при творенні сленгізмів на позначення музичних 

стилів є слово mariachi «поширений жанр мексиканської народної музики»: 

rariachi (rap + mariachi) «поєднання стилів репу й маріачі», kariachi (karaoke 

+ mariachi) «той, хто співає під заздалегідь записану музику маріачі в 

мексиканському ресторані», technorachi (techno + mariachi) «поєднання 

музикальних стилів техно й маріачі»: Mariachi music alone doesn't sound as 

cool as Rariachi; We were treated to an impromptu concert when the Kariachi 

singer rolled in; Examples of Technorachi – remixes of popular mariachi songs, 

or even some Mexican songs with a techno beat; Bro me and Samantha reached 

Nirchata last night. [www.urbandictionary.com] 

Зауважимо, що сленгова лексика АмС проникла в таку сферу як 

почуття людини, але за кількістю одиниць з іспанським компонентом вона 

незначна (4%). Скажімо, на позначення відчуттів та емоційних станів, які 

утворюють групу «Емоції», належать такі слова й словосполучення: frijoled 

«розлючений», hispanic panic «стан емоціональної схвильованості у випадку 

смутку чи гніву», coyote blue «відчуття тривоги чи апатії», coyote hungry 

«відчуття сильного голоду»; Today, I was frijoled by Juanita and her 7 children. 

They cut me off in the grocery line and proceeded to pay with food stamps, W.I.C., 

and coupons. I was a half hour late to work after purchasing my 3 items; So 

yesterday at Angel's funeral, my mom started crying hysterically and wailing at the 

casket. She ended up fainting, so we called 911. The EMT called it Hispanic panic; 

Ted really loved his brand new sports car and well paying nine-to-five job, but 

every morning as he turned the keys to go to work he would feel coyote blue. 

Damn, I haven't eaten in 3 days I'm coyote hungry, I could eat my arm right now it 

looks so good. [https://urbanthesaurus.org] 

Наголосимо на тому, що традиційна класифікація, заснована на 

тематичному поділі й семантиці сленгізмів, ураховує значення слова, а 
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функціювання сленгізму в мовленнєвому акті до уваги не береться. Саме 

тому, на думку Дж. Рот-Гордона, переважна кількість сленгових одиниць 

залишається поза значеннєвими категоріями, а, отже,  їх слід вивчати 

відповідно до висловлювання та їхньої ролі у мовленнєвому акті, бо такий 

підхід відкриває численні зв’язки між сленгізмами, культурою, ідеологією і 

власне мовцями, висвітлює ширший лінгвістичний контекст і співвідношення 

між функцією в дискурсі й лексичним значенням [333, с. 67]. 

Зважаючи на твердження Дж. Рот-Гордон, у нашому дослідженні 

виокремлюємо сленгізми тематичної групи «Формули мовленнєвого 

етикету», що ґрунтуються на їхній функції в конкретному мовленнєвому акті 

[138]: 

- фрази-звертання, наприклад: hombreque – звернення до товариша чи 

приятеля (“Hey hombreque, thanks for not killing my wife after last night”,“What 

do you think, kid?”), ese – жартівливе звертання до приятеля («Yo, esé, can I hit 

that blunt?»), Papi – зменшувально-пестливі звертання до чоловіка чи коханця 

(“Is it ok if I go over to Anajeli's tonight? Only if you're back by eleven. But 

Papi!”), mamacita – пестлива форма звертання до дівчини-латиноамериканки 

“Hey mamacita, you looking good!” [https://urbanthesaurus.org];  

- фрази-прощання: «Hasta, Rasta» або «Adios muchachos»: See you after 

the wedding!» Hasta, Rasta; «I'm gonna go buy the new Toots and the Maytals 

album. Okay, Hasta, Rasta.»; If you step out in front of a car like tha again, it's 

adios muchachos» [https://urbanthesaurus.org]; 

- емоційні маркери (вигуки) Jaja!, Olế, Guacamole, Caramba,  ADM, 

Ooh, nachos. Наприклад, вигук Jaja! виражає радість або сміх, що ілюструє 

наступний діалог: Person A: Why did the chicken cross the road? Person B: To 

get to the other side! Person A: Jajajaja!. Olé є вигуком фанів з приводу вдалої 

гри спортсмена під час матчу: Their play had the crowd of 21,273 singing «Ole 

Ole» and razzing Ovechkin each time he touched the puck. [montreal.ctvnews.ca] 

Guacamole – це вигук, що виражає переляк у випадку небезпеки пожежі: 

Guacamole! «Dude! Call 911!». Ay, Caramba! є вигуком невдоволення чи 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=es
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hit%20that
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hit%20that
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=blunt
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=looking%20good
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=step%20out
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роздратування: Ay Caramba! What now? Ooh, nachos! ‒ вигук здивування: 

Mrs. Lampert, your husband just sent you these flowers for your anniversary Ooh, 

nachos! ADM! є абревіатурою іспанської фрази «Ay Dios Mio!» і 

синонімічний англійському “Oh My God” (OMG!): ADM! thats was so 

awesome! [www.urbandictionary.com]; 

- маркери ствердження або заперечення. Вислів No way, Jose 

вживається для позначання заперечення в АмС, наприклад: Is Mexico going to 

pay for President Trump’s “big beautiful wall” on the U.S.-Mexico border? No 

way, Jose (USA Today, June 24, 2018). Лексема Nacho! ‒ для будь-якої 

негативної відповіді, що вимагає мінімальних зусиль, як-от: Mom: Bob could 

you bring in the groceries. Me: Nacho! [www.urbandictionary.com]. 

Висловлювання Nada lotta вживається в АмС  у значенні «нічого 

більше»: What did you think of your blinda date? Nada lotta. Orale є засобом 

заохочення чи спонуканням до дії зі значенням «Давай!»: Órale, wey, we can't 

be here all day. Запозичення Andеle (ісп. ándale «ходімо») в АмС має значення 

«рушаймо»: What's wrong with you Miguel? I thought you were supposed to be 

the best driver in the unit! My old crippled grandmother can drive faster than you, 

and she only has one leg. Andele! Andele! [www.urbandictionary.com]. 

- субстативні одиниці у вигляді евфемізмів, які вживаються замість 

політично некоректних лексичних одиниць, що замінюють слова й 

словосполучення, значення яких неможливо пояснити поза межами 

конкретного контексту або «пом’якшують» їхній синонім:  adios muchachos – 

погроза вбити (букв. попрощатися с життям); I’ve got a gun aimed at your 

navel. If you move so much as one muscle, you can just say adios muchachos. 

[www.urbandictionary.com]. Gacho (gacho-bad) є негативною реакцією на 

прикру ситуацію: 

- Man, I missed 160и exam and 160и teacher’s giving me a zero and no 

chance to make it up…  

- B: Gacho! [www.urbandictionary.com]. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=What%20now
https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%A1ndale#Spanish
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Крім того, окремо виділяємо прикметники, що мають 

узагальнювальний характер і вживаються для оцінки будь-яких реалій 

дійсності: sombrero «крутий, стильний»; mexcellent, mexicantastic «чудовий, у 

мексиканському стилі», spanishified «на іспанський манер або все, що 

стосується іспанського», savvy «кмітливий». 

Отже, аналіз лексики АмС з іспанським компонентом демонструє її 

тематичну багатоаспектність, яка складає 8 тематичних груп, що охоплюють 

різні сфери життя людини, та виявляє структурну  багатогранність (слова, 

словосполучення, гібридні утворення, телескопізми, фразеологічні 

сполучення).  

 

4.2 Способи формування сленгізмів з іспанським компонентом у 

нелітературній англійській мові США 

 

4.2.1 Словотвірні способи формування сленгізмів з іспанським 

компонентом у нелітературній англійській мові США 

Сленгізми з іспанськими компонентом в АмС утворюються за 

словотвірною й семантичною моделями. Характерно, що в АмА здебільшого 

запозичуються з іспанської мови нейтральні слова, але після приєднання 

афіксів мови-реципієнта вони набувають стилістичного забарвлення й 

переходять до розряду сленгових.  

Формування сленгової лексики з іспанським компонентом в АмС 

супроводжується активними процесами словотворення. Словотвір можна 

визначити як появу нових за формою та змістом лексем, у яких джерело 

деривації змінює свою морфологічну структуру за допомогою тих чи тих 

формантів [166, c. 41]. У словотворчій системі сучасної англійської мови 

виділяють такі способи творення нових слів: афіксацію (префіксацію та 

суфіксацію), конверсію, словоскладання (і за допомогою додавання 

суфіксоїдів), скорочення (усічення, ініціальні скорочення і телескопізми), а 

також семантичне словотворення. Не всі вони продуктивні при творенні  
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сленгізмів з іспанським компонентов в АмА. Розглянемо основні способи 

словотвору в межах цієї групи лексем. 

Проведений лексико-словотвірний аналіз дозволяє виокремити 

морфологічні способи творення сленгової лексики: афіксальний, телескопія, 

словоскладання, скорочення; а також неморфологічні, зокрема конверсію. У 

словотвірній моделі літературної АмА суфіксальний спосіб є найбільш 

актуальним серед морфологічних способів словотвору. Для утворення 

сленгових слів з іспанським компонентом частіше застосовують такі 

форманти англійської мови як -ed, -ing, ay, -ey, less, -arian, -istic, -ism, які 

додаються до основи іспанського компонента, наприклад:  enchiladaless (adj.) 

«почуття, коли ви не з’їли жодної енчілади», coyotay (adj.) «вовкуватий», 

tornadoey «cтан, коли існує ризик виникнення торнадо», hombretarian 

«гомосексуальний», macholistic «схожий на мачо». 

Серед сленгізмів з іспанським компонентом виявлено поодинокі 

випадки утворення сленгізмів із суфіксоїдом -head. В англо-американській 

літературі ці одиниці позначаються термінами semi-affixes, suffix words, 

splinters, часто вживаються в англійській мові для позначення характерної 

якості людини, переважно чоловіків. Відбувається це внаслідок 

метафоричного перенесення значення першої частини складних слів. 

Прикладами є слова potatohead «невіглас», tacohead «бовдур» для особи 

мексиканського походження. 

Вплив іспанської мови простежується й у функціюванні нових 

словотворчих елементів з іспанської мови в АмС. Наприклад, у АмА з 

іспанської мови проникли такі словотворчі елементи як -aroo, -eroo, за 

аналогією до їх слова-попередника buckaroo, яке, ймовірно було запозичено з 

іспанської мови в значенні vaquero «ковбой». Цей суфікс за своєю 

семантикою найчастіше тотожний значенню суфікса «діяча» в АмА -еr. 

Суфікс -eroо(-aroo) часто додається до слів, які вже мають закінчення в АмА 

-еr (joker, diller), і за експресивно-оцінною конотацією надає слову відтінок 

жартівливості, фамільярності, зневажливості, тобто зазвичай конотує щось 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Macholistic
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негативне: flopperoo «провал, невдача», boozeroo «п'яниця, алкоголік», 

stinkeroo «погана якість» (про фільм), babyroo «дитина», switchero «різка 

зміна; сюрприз, несподіваний поворот подій»: If the movie proves to be a 

stinkeroo leave quietly or suffer in silence. She's a master at the old switcheroo. 

The past eight years have seen more economic experiments than you could shake a 

stick at, and most of them were spectacular flopperoos. 

[https://urbanthesaurus.org] 

Серед словотворчих засобів АмА слід відзначити суфікс іспанського 

походження -ateria і його варіанти -eteria -eria, -ateria. Процес творення 

нових слів із цим суфіксом  є характерним для АмА і становить досить 

активну словотвірну модель. Спочатку слова з цим суфіксом належали до 

сфери закладів швидкого й дешевого харчування, наприклад: luncheteria, 

cafeteria «закусочна» тощо. Згодом цей суфікс почали вживати при утворенні 

інших мовних одиниць для позначення таких реалій:  торгівельних закладів 

чи магазинів (chocolateria «шоколадня», candyteria, caketeria, 

«кондитерська», groceteria «бакалійна», dry goodsteria «галантерея», 

icecreamateria «магазин із продажу морозива», fruiteria «фруктовий магазин», 

carpeteria «магазин килимів», bookateria «книжковий магазин», caviarteria 

«магазин із продажу ікри», hafateria «магазин чоловічих капелюхів», 

smoketeria «магазин тютюнових виробів», shoeteria «взуттєвий магазин», 

mototeria «магазин з продажу колес»); закладів чи автоматів надання 

сервісних послуг  (cashateria «банкомат», cleaneteria «хімчистка», shaveteria 

«перукарня», bobateria «перукарня», casketeria «бюро ритуальних послуг», 

wrecketeria «автомобільне кладовище») тощо. Наголосимо, що смислова 

домінанта «самообслуговування» в цих словах  АмС уже не визначальна, що 

ілюструють наступні приклади: bobateria «салон-перукарня», wrecketeria 

«місце, де розбираються старі машини на запчастини» тощо: Church Street 

Groceteria is the best place to get them as well – delicious bread, fresh meats, and 

totally reasonable prices. Do you want your clothes spotless? For a thoroughly 
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clean clothes in Guidepost, call Washeteria on 01670820898. [www.washeteria-

guidepost.co.uk] 

Іншим сленгізмом АмС є слово sandwicheria, утворене від англійської 

основи sandwich і суфікса -eria (варіанти -teria), що позначає спеціалізований 

ресторан бутербродів, які зазвичай можна з'їсти біля прилавка. Синонімом до 

цієї лексеми в АмА є  a sandwich bar. 

З погляду стилістики уваги заслуговує іспанський суфікс  

-amundo, який додається до основ англійських прикметників з метою 

створення суперлативного ефекту: perfectamundo, correctamundo, 

exactamundo, coolamundo. Вживання прикметників з суфіксом -amundo 

проілюструємо прикладами з розмовного стилю: «Are you telling me you 

haven't been off that couch all day?» – «Correctamundo!»: Pinky: I see, so 

tonight you want to take over the world. Brain: Exactamundo. Emily is 

coolamundo. Susan is coolamundo as well. [https://urbanthesaurus.org] 

Щодо префіксації, то в кількісному співвідношенні сленгізми з 

іспанським компонентом, утворені префіксальним (undertaco, supermacho, 

non-macho), а також префіксально-суфіксальним способом (unburritoables) 

поступаються суфіксальним похідним у АмС. 

Серед морфологічних способів словотворення в АмА також необхідно 

відзначити телескопію, тобто злиття повної основи одного слова зі 

скороченою основою іншого або ж злиття скорочених основ двох слів, у 

результаті якого виникає нове слово [50. с. 82]. Для позначення цього 

феномену використовують також інші терміни: слова-злитки (Н. Амосова), 

слова-амальгами (І. Гальперін), складноскорочені слова (Р. Кисельова, 

Н.Шинський), телескопія (І. Арнольд, М. Брайант,  

І. Берман, К. Баранцев, А. Левицький, О. Кубрякова, А. Соколенко,  

Н. Шанський), блендінг (О. Хрущова, Е. Єсперсен, А. Кеннеді, Т. Пайлз), 

контамінація (Х. Вентворт, С. Ульман, Н. Лаврова, Т. Цимбалюк-Скопненко) 

тощо. У цій роботі послуговуємось терміном телескопія. За нашими 

спостереженнями, цей спосіб словотворення є вельми актуальним у 
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нелітературній формі мови, прикладом чого є такі телескопізми: simpinquity 

«сумісність поглядів, однодумців» (simpatico + propinquity), margaritarded 

«той, хто багато випив «маргарити»» (Margarita drink + bastard), borrachorexic 

«той, кого нудить від великої кількості випитого алкоголю» (borracho + 

anorexic), hastarade «Прощавайте!» (hasta la vista + laterade), mananagement 

«справа, виконання якої постійно відкладається» (manana + management), 

spictionary «іспансько-англійський словник» (Spanish + Dictionary), 

latinalicious «приваблива латиноамериканка з пишними формами» (latino + 

delicious), blacktino «людина змішаного чорного / латиноамериканського 

походження» (Black + latino), barbequeue «черга, яка стоїть за гамбургерами» 

(barbeque + queue), latingo «той, хто є і латиносом, і грінго» (latino + gringo), 

stapas «іспанський тапас» (Spanish + tapas), spicaninny «дівчина 

мексиканського походження» (spic + picaninny), butterilla «розтоплене масло 

на коржику з борошна» (butter + tortilla), hablagation «зобов’язання говорити 

іспанською мовою, якщо ти проживаєш у районі, де іспанська мова 

превалює» (habla + obligation), facenovela «драматичний діалог користувачів 

фейсбуку» (Facebook + telenovela), Locombia «гумористична назва Колумбії» 

(loco + Colombia). Цікавим прикладом є поєднання двох сленгових слів з 

англійської й іспанської мов Willnero (Williams + Dinero): The couple who 

live around the corner have known each other since high school and the key to 

their loving relationship is simpinquity; Don't give that guy free beers, he's 

Borrachorexic; Dude, just because you're from Spain and refuse to speak 

English doesn't mean I have an hablagation;  Homes, I am coming up on some 

Willnero! [https://urbanthesaurus.org]. 

Віднедавна виникають також гібридні номінації, утворені телескопією 

для позначення представників національних меншин змішаного типу: 

Hispanrican (Hispanic Puerto + Rican), Blacktino (Black + Latino), Blaxican 

(Black + Mexican), Cubxican (Cuban + Mexican), Hispasianadian (Hispanic + 

Canadian), Hispapanese (Hispanic + Japanese), Jewxican, Mexijew (Jewish + 

Mexican), Portajew (Puerto Rican + Jewish), Chilexican (Chilean + Mexican), 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=manana
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=management
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Locombia
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=around%20the%20corner
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=key
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=simpinquity
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=that%20guy
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=free
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=beers
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=speak%20English
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=speak%20English
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Jewban (Jewish + Cuban), Chinxican (Chenese + Mexican), Whexican (White + 

Mexican), Korexican (Korean + Mexican), Texmexarican (Texan + Mexican + 

Costarican), Hindexicanisian (Hindu + Mexican + Vietnamese), Armex (Armenian 

+ Mexican), Meximenian (Mexican + Armenian), Japzikan (Japanese + Mexican), 

Graxican (Greek + Mexican), Germexican (German + Mexican), Cauxican 

(Caucasian + Mexican). Ці утворення мають переважно стилістично 

нейтральне забарвлення та часто вживаються в розмовному стилі: «Jake 

Miller is a Hispasianadian or suspected of being so»; «I can't tell if that dude's 

black or latino or what; He's blacktino, which is like, both;, «That pinche 

cubexicana stole my vato»; «I suspect that the perfect hispasian would be the love 

child of Kim Jong-il and Penélope Cruz; As I drove through the parking lot, I saw 

a Hispanrican polishing his low rider»; «I did not expect that blonde guy to start 

talking in fluent spanish, he must be a whexican»; «Most of my friends at Miami 

Senior High School are Jewbans». [www.urbandictionary.com] 

Зауважимо, що значну кількість сленгізмів з іспанським компонентом у 

АмС, які утворені телескопією, складають ті одиниці, у яких відбулося 

поєднання повної основи першого компонента й кінцевого морфа / частини 

морфа другого компонента, наприклад: armadillobility, quesadillagasm, 

blacktino, borrachorexic. Проте в деяких телескопізмах вкрай важко вирізнити 

межу між двома морфами через повний (barbequeue, Hispasian) або 

частковий (margaritarded) збіг кінцевої та початкової частин морфів у вимові 

та на письмі. 

Іншим продуктивним способом словотворення сленгізмів з іспанським 

компонентом в АмА є словоскладання.  Осново- і словоскладання є одним з 

найдавніших і головних способів словотворення, який є досить 

продуктивним в англійській мові й на сучасному етапі її розвитку. 

Кількісний аналіз, проведений лінгвістами, свідчить, що більшість 

неологізмів в англійській мові була утворена саме шляхом словоскладання 

[78, с. 13]. Дослідники визначають його як морфологічний спосіб 

словотворення, у якому поява нового слова є результатом з'єднання двох 
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основ і більш у композит (compound word) [82, с. 91], наприклад: lococop 

крутий поліцейський», locoman «крутий хлопець». 

Отже, композит – це складне слово, утворене з двох або більше основ 

шляхом додавання й виділяється в потоці мовлення на підставі своєї 

цільнооформленності або монолітності. Як стверджує О. Д. Мєшков, 

«значення кожної окремої моделі словоскладання визначається і тим фактом, 

що у межах деяких моделей можуть діяти різні семантичні типи з 

різноманітними зв’язками між компонентами, інші ж моделі можуть 

породжувати лише однотипні слова, нарешті, можуть бути моделі, за якими 

створено всього кілька, а то і зовсім одне слово» [141, с. 177]. Наголосимо, 

що до складних слів, утворених словоскладанням, можуть належати не 

тільки іменники, а й інші частини мови (прикметники, дієслова). Однак 

кількість зібраних прикладів свідчить, що модель утворення складних 

іменників N + N, безсумнівно, є найбільш продуктивною. Меншою за 

кількістю складних слів є модель Adj + N. Наведемо приклади складних слів 

з іспанським компонентом в АмС, що утворюють наступні моделі 

словоскладання: 

– N + N: поєднання іменників іспанської та англійської мов:  

ponchomania (poncho + mania) «тотальне захоплення модою на носіння 

пончо», machophobia (macho + mania) «соціокультурний тренд, основою 

якого є стереотипне уявлення про мачо як взірцевої поведінки чоловіка», 

machoegotism (macho + egotism) «самозакоханість хлопців у підлітковому 

віці», burritosock (burrito + sock) «кондом», machodrama (macho + drama) 

«фільм, який звеличує агресивний чоловічий стиль поведінки», broncobuster 

(bronco + buster) «ковбой на Заході США, який приборкує диких коней»; 

– Adj + N: поєднання іспанського прикметника й англійського 

іменника: lococop (loco + cop) «крутий поліцейський», lococyclist (loco + 

cyclist) «крутий мотоцикліст», locoweed (loco + weed) «марихуана» 

blancophobia (blanco + phobia) «ненависть до білошкірих людей», 

blancophobe (blanco + phobe) «той, хто ненавидить білошкірих людей». 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=burritosock
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lococyclist
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=locoweed
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=locoweed
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=blancophobe


 

 

168 

Найменш поширеним способом словотвору нових одиниць в АмС є 

скорочення, тобто процес зменшення кількості фонем або морфем слова чи 

словосполучення без зміни їхнього лексико-граматичного значення, 

внаслідок чого з’являється нова номінативна одиниця або варіант вихідної 

одиниці [87, c. 93]. Подібні слова були представлені двома структурними 

типами: буквенними або ініціальними абревіатурами  PR (Puerto Rico), AMF 

(adios motherfucker), телескопізмами (stapas, mexicant). 

Скорочення ATM (від ісп. «a toda madre» букв. «Усе про маму») в АмС 

вживається як прикметник зі значенням «чудовий, прекрасний»: This club is 

totally ATM (Twitter 2010); абревіатура AMF ‒ для позначання прощання, 

утворена на основі іспанського компонента Adiós та англійського лайливого 

словосполучення motherfucker: Is it an AMF or what? You leaving? 

[http://onlineslangdictionary.com] 

Окремо виділимо й комбіновані способи словотвору сленгізмів з 

іспанським компонентом в АмС, у яких часто спостерігається взаємодія 

різних типів словотворення. Прикладом такого комбінованого словотвору є 

слово badassito «міцний мохіто» утворений поєднанням способів 

словоскладання й телескопії: badassito = bad + ass + mojito. 

Окрім морфологічних способів словотвору нами виявлені одиниці, 

утворені морфолого-синтаксичним способом або конверсією, коли нова 

лексема утворюється без кількісної зміни основної форми вихідного слова та 

без застосування будь-яких лінійних словотворчих засобів [161, c. 149]. Як 

стверджує Л. Сандій, при конверсії відбувається зміна морфологічних 

категорій новоутвореного слова, унаслідок чого в реченні воно виконує нові 

синтаксичні функції [166, c. 82].  Наприклад, сленгові фразові дієслова to 

cowboy up, to taco up виникли конверсійно від відповідних іменників із 

додаванням постфікса up: This year, the Boston Red Sox cowboyed up to rally 

against the Yankees in the championship series. dude, yesterday was so awesome. 

all i did was taco it up and play elevator action all day long. 

[www.daredictionary.com] 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20Boston
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Red%20Sox
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cowboyed
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=taco%20it%20up
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=elevator%20action
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=all%20day%20long
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Останнім часом в АмС поширеним є слово з іспанської мови shack. 

Стилістично нейтральне значення цього слова в АмА ‒ «хата», однак у 

розмовній мові воно отримує негативну конотацію й позначає «хижу, 

халабуду, примітивне житло, вбогу хатину», зберігаючи семантичне 

навантаження «житлове приміщення». Шляхом конверсії від цього іменника 

утворено дієслово to shack, яке, відповідно до традиції функціонування 

сленгових дієслів, вживається з постфіксом up. Дієслово to shack up в АмС 

набуває значення «тимчасово мешкати», «спільно проживати»»:  I'll shack up 

with my boyfriend whether my parents like it or not;  He only wanted to shack up 

with me; They shacked up for over a year until her parents found out and stopped 

sending her money. [idioms.thefreedictionary.com]  

Продуктивність конверсії в АмС можна пояснити майже повною 

відсутністю морфологічних показників належності сленгізмів до частин 

мови. Унаслідок конверсії виникає омонімія основних форм похідного і 

вихідного слів, тобто з’являються мовні одиниці, які збігаються за формою, 

звучанням і написанням, але мають різне значення та належать до різних 

частин мови. Наприклад, слово burrito, яким називають улюблену 

мексиканську страву серед американців, в АмС вживається як сленгове 

дієслово to burrito «загорнутися (про ковдру)»: My wife burritoed the covers 

last night and I froze my ass off. [idioms.thefreedictionary.com]  

Особливої уваги заслуговує каламбурний сленгізм з іспанським 

компонентом tequilla, утворений фонетико-графічним шляхом, тобто 

поєднання фрази «to kill ya», та у вимові подібний до лексеми tequila 

«алкогольний мексиканський напій»: Come on, a couple shots of Tequila will do 

us good. No way buddy, there's a reason why they call it tekillya... 

[https://urbanthesaurus.org] 

Отже, аналіз способів словотвору сленгізмів в АмС переконує, що 

найбільш продуктивною при творенні сленгізмів з іспанським компонентом є 

афіксація (особливо, суфіксація) та телескопія. Причиною цього є те, що 

сленг завжди прагне до економії лінгвальних засобів, мінімізації мовних 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=burritoed
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=froze
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=my%20ass%20off
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зусиль. Конверсія є менш результативною, що свідчить про низьку 

популярність традиційних усталених словотвірних моделей англійської мови.  

 

4.2.2 Семантична та фразеологічна деривація іспанських 

запозичень у нелітературній англійській мові США 

Cемантичне словотворення пов’язане з перенесенням значення слова та 

полісемантичністю [299]. Сленг часто передбачає набуття нових значень, які 

переважно відмінні від значення первинної одиниці, наприклад: tornado 

«ураган» – tornado «пересувний будинок», «людина, яка мешкає в пересувній 

домівці». Семантичний спосіб виявився найменш продуктивним, порівняно з 

іншими способами творення нових сленгізмів нелітературної розмовної мови 

США. Найпоширенішою семантичною дериваційною моделлю є 

переосмислення значення. Серед сленгізмів з іспанським компонентом в 

АмА, утворених вказаним способом, виокремлена певна кількість іменників 

та фразеологізмів. 

Відзначимо, що останнім часом норми літературного стандарту й 

нестандартної фразеології починають активно взаємодіяти, що спричиняє 

широке використання фразеологізмів у ЗМІ,  художній літературі й у 

повсякденній розмовній мові. Фразеологізми загального сленгу з'являються 

спочатку як новоутворення в лексиці нелітературної розмовної мови. І якщо 

вони не висловлюють життєво необхідні й часто вживані поняття, то нові 

словосполученяя розташовуються на периферії мовної системи; якщо ж вони 

позначають важливу для певного суспільства реалію, тоді можуть проникати 

в ядро мовної системи, незважаючи на те, що ними раніше вкрай рідко 

послуговувалися. 

Фразеологія сленгу – невід'ємна частина відповідної системи мови. 

Найбільший стилістичний пласт фразеології становить розмовна фразеологія, 

яка використовується переважно в нелітературній розмовній мові. Більшість 

мовознавців переконані, що для сленгу характерне активне використання 

фразеологізмів, зокрема, емоційно-забарвлених, стилістично знижених [130]. 
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Особливістю розмовних фразеологізмів є переважно їхня образність, що 

надає їм особливої експресії, а їх уживання - своєрідна протидія мовним 

штампам. Утворення сленгових одиниць фразеологічного типу має стихійний 

характер, оскільки відбувається безпосередньо в живому мовленні й часто 

передається в усній формі, зрідка потрапляючи до словників, які й не 

встигають їх фіксувати. Це властиво й для АмС. 

Беручи до уваги активну взаємодію АмС з іспанською мовою, 

зауважимо, що свідченням інтегрованості іспанських запозичень у АмС є 

поява фразеологічних неологізмів або сталих виразів з іспанським 

компонентом. Іспанські компоненти в АмС набувають метафоричного 

переосмислення, втрачаючи майже повністю своє первинне значення.  

Розглянемо детальніше явище семантичної деривації як спосіб 

утворення сленгізмів. Окрему групу становлять запозичення з іспанської 

мови, які порівняно з первинним нейтральним значенням в АмА, в АмС 

зазнають семантичних змін, набувають додаткового значення на основi 

метафоричного чи метонiмічного переосмислення. Зокрема, метафоричне 

переосмислення фаунічних та iнших номінацій з іспанської мови є особливо 

результативним в АмС. В АмА запозичене з іспанської мови слово coyote 

функціонує у літературній мові на позначення койота або дикого вовка. 

Оскільки в міфах північноамериканських індіанців койот дуже часто фігурує 

як підступне й хитре божество, то в нелітературній англійській мові 

внаслідок метафоричного переосмислення ця лексема вживається також у 

значенні «жалюгідної, нікчемної людини». Крім того, слово coyote отримало 

в АмС значення «контрабандист, що таємно перевозить іммігрантів із країн 

Латинської Америки». We paid a coyote a hundred bucks a piece to get us in to 

the united states або Juan 1: Did you make it across with a coyote? Juan 2: No 

acrossed on my own this time. [www.urbandictionary.com] 

Слово barracuda,  яке позначає  хижу рибу в англійській мові, у АмС у 

результаті метафоричного переосмислення набуває значення «підступної 
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людини»: In the world of high finance, you have to keep an eye on the 

barracudas. [www.urbandictionary.com]  

Запозичення з іспанської мови canary в літературній мові АмА  означає 

«птах, який гарно співає». Зауважимо, що це слово в АмС піддалося 

метафоричному переосмисленню, набувши значення естрадної співачки, а у 

сфері криміналу – поліцейського інформатора або злочинця, що видав своїх 

спільників: Anita O’Day started off as a canary in the Krupa band, but she really 

hit her stride later as a jazz soloist, That canary Jesse told the cops about his boy's 

stash; now he's locked up [www.urbandictionary.com]. Розглянемо більш 

детально механізм створення кожного семантичного варіанта цього слова. 

Очевидно, в основі значень «естрадна співачка», «інформатор» лежить 

порівняння зі співом канарки. Як відомо, дієслова to sing і cantar, окрім 

основного значення «співати» в англійській та іспанській мовах мають ще й 

сленгове значення «доносити», що можливо, слугувало мотивом для 

створення нової семи. 

До того ж слово canary виявляє значну фразотворчу активність. 

Оскільки слово canary полісемічне, його семантичні варіанти реалізуються у 

певних фразеологізмах. Оригінальну ж версію нового значення іменник 

canary має у вислові canary in the coal mine “привід для занепокоєння»: The 

Brexit vote is a canary in the coal mine for Europe’s economic policy makers. 

[https://idioms.thefreedictionary.com]  Цей випадок фразоутворення, очевидно,  

корелює з  шахтарськими реаліями, коли в старих копальнях мусили тримати 

канарку для того, аби вчасно спостерегти смертельну дозу отруйного газу. Зі 

словом canary пов’язане також популярне фразеологічне словосполучення 

canary pad «нотатник з жовтими аркушами», ймовірно, у його основі лежить 

метафора, тобто порівняння з жовтим кольором цієї пташки. 

Різновидом метонімічного переосмислення є антономазія (вживання 

власного імені як загального). Скажімо, сленгізми Jose, Pedro є типовими 

іменами іспанських селян або героїв іспанських серіалів, тому з цими 

іменами асоціюється позитивний образ юнака. Ім’ям Jose називають 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/finance
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/keep
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eye
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надійного чоловіка з міцними сімейними цінностями, а Pedro – привабливого 

юнака, у якого легко закохатися.  

Вияв вторинної номінації проглядає у новотворі  на позначення 

представника чоловічої статі від іспанського слова zorro зі сленговим 

значенням «джентльмен, супергерой». В його основі лежить асоціація з 

персонажем численних пригодницьких книг і фільмів – герой у масці на 

прізвисько Зорро, який приходить на допомогу знедоленим жителям Нової 

Іспанії: My sister's boyfriend is such a Zorro. He even gave her his jacket to wear 

when she was cold. [www.urbandictionary.com] 

Окремих коментарів потребують омонімічні сленгові значення 

іспанських слів в АмС. Наприклад, запозичення з іспанської мови potato, 

tomato, одночасно з основним стилістично нейтральним позначенням 

відповідних овочів у літературній мові АмМ, мають досить широкий 

діапазон сленгових значень в АмА: 1) дрібнииці; 2) нікчемна людина; 3) 

голова; 4) долар; 5) м'яч у бейсболі. У багатьох випадках не вдається 

безпомильно знайти семантичний зв’язок між усіма значеннями, тому їх 

вважаємо омонімами, а не полісемічною лексемою: Person 1: Why is the new 

girl in the lower maths? / Person 2: She’s a potato. Person 1: I'm so lucky that I'm 

not a potato; We went to this really nice Italian Restaurant in the old quarter of 

Hanoi, and it was full of potatoes [www.urbandictionary.com]. Так само не 

вдається достовірно встановити семантичний зв’язок між первісним 

значенням слова tomato та його ж уживанням для характеристики 

привабливої жінки «ягідка», «краля»: The idea that such a luscious tomato 

might be mixed in murder went square against the grain 

[www.urbandictionary.com].  

Або, наприклад, фразеологічно пов’язані значення запозичень з 

іспанської мови. Не пов’язане зі своїм первинним значенням слово potato у 

стійкому словосполученні potato quality (букв. «картопляна якість»), досить 

часто вживається в АмС на позначення поганої якості відео: Did you shot this 

video with a potato? – I agree this video has the worse kind of potato quality. 
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[https://idioms.thefreedictionary.com]. Лексема potato є складником ряду 

фразеологічних одиниць, наприклад: to drop smb. like a hot potato «бігти від 

когось як від чуми», quite the potato «саме те, що треба», not [quite] the clean 

potato «підозрі́ла осо́ба, непорядна людина». 

Зі словом tomato в АмС функціонує сталий вислів tomato can, що 

вживається для позначення дуже слабкого боксера: The up-and coming star 

boxer suffered a huge upset last night at the hands of a tomato can who everyone 

expectedto lose. [https://idioms.thefreedictionary.com]. У цій сфері широкого 

застосування набув вислів tomato juice, що має первинне значення томатний 

сік, але в переносному значенні номінує кров боксера: Look at that fool, 

leaking tomato juice all over the ring already. 

[https://idioms.thefreedictionary.com].   

У АмС змінює своє значення й запозичення з іспанської мови playa, що 

в літературній мові АмА передбачає семантику «пласка безводна частина 

суші, тимчасове озеро в пустельному басейні Америки». У розмовній 

нелітературній мові США воно функціонує з такими значеннями: «людина, 

що живе граючись і любить перемагати будь-якою ціною», «марнотратник 

життя, що користується популярністю й авторитетом у своїй компанії», 

«підступний спокусник», «інтриган»: I only got time for three types of people: 

pimps, hoes, and playas wearing Now-And-Later gators. Dayumm this gurl named 

Serril is a playa that she was able to cheat on two guys over the interwebs. Rachel 

is a playa cuz she flirts with alotta people at the same damn time. 

[www.urbandictionary.com]. В останньому випадку також неможливо 

встановити семантичний зв’язок між варіантами значень цього слова, тому 

кваліфікуємо їх як омоніми. 

Разом із використанням уже усталених фразеологізмів АмС 

відзначаємо й створення синонімічних, переважно евфемістичних 

фразеологізмів з іспанським компонентом. Наприклад, на позначення 

процесу випорожнення шлунку виявлені сленгові фразеологічні вислови з 

іспанським компонентом, які фукціюють паралельно з уже відомими в АмА:  
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toss one’s cookies = toss one’s tacos (ісп. іменник taco); на позначенні 

неприємного місця – a tacky place = taco stand; на позначенні дії «піти геть з 

набридливого місця» – blow this popsicle stand = blow this taco stand, get out of 

this taco stand:  Let's get out of this taco stand and find something else to do. I was 

making out with her while you were tossing your tacos in the bathroom. 

[https://idioms.thefreedictionary.com]  

Продуктивним при творенні фразеологічних неологізмів в АмС є 

запозичення з іспанської мови cigar. Воно входить до складу сталих виразів 

«close, but no cigar»,  «draw on a cigar»,  «cigars on ice». Фразеологічний 

вираз close, but no cigar вживається в розмовному мовленні зі значенням «не 

зовсім правильно», наприклад: What country jails the most journalists? If you 

guessed China, you were close, but no cigar. It was close but no cigar for 

Cincinnati as they fell 13-16 to Pittsburgh. [www.merriam-webster.com]. 

Фразеологічне словосполучення cigars on ice називає людину, що приймає 

холодний душ, щоб полегшити свій стан. Прикладом вживання цього 

фразеологічного виразу є пісня американської співачки Beyoncé «Drunk in 

Love»: Cigars on ice, cigars on ice… Feeling like an animal with these cameras 

all in my grill. 

Останнім часом поширеними стали фразеологічні неологізми з 

іспанськими словами ranch, breeze, enchilada, rodeo, tango наприклад: to 

fan/shoot/bat the breeze «розмовляти невимушено», the whole enchilada «усе 

без винятку», meanwhile, back at the ranch «ситуація, яка відбувається у тому 

місці, де мовець працює чи проживає»: We re just fanning the breeze, so you 

don’t interrupt. Stop fanning the breeze and get to work. Meanwhile, back at the 

ranch, we're having so much landscaping work done that the whole area feels like 

aconstruction zone! If you sign up today, you can get the whole enchilada for just 

$2,000. [https://idioms.thefreedictionary.com]   

Прикладом фразеологічного неологізму є також словосполучення raisin 

ranch, яке в АмС має негативне забарвлення «будинок для літніх». Слово 

ranch первинно номінує в АмА «одноповерховий будинок», а іменник raisin 
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(досл. ізюм) зазнає метафоричного переосмислення, в основі якого лежить 

порівняння зі зморшками людини похилого віку: I would just feel so guilty 

dropping my mother off in some raisin ranch where we'll only spend time with her 

a few times a year. [https://idioms.thefreedictionary.com] 

Відомим є фразеологічний вислів goat rodeo, який уживається в 

гумористичному контексті для позначення хаотичної або некерованої 

ситуації. Він містить алюзію до впертості кіз і непередбачуваності дійства на 

родео: The Goat Rodeo has already begun. I swear, this is the longest week ever. 

[https://idioms.thefreedictionary.com] 

Відзначимо також випадки використання позитивної конотації цього 

словосолучення для позначання якоїсь «крутої вечірки»: Perhaps it’s a 21st 

birthday bonanza or bachelor party, but if it was a goat rodeo, you know it was 

pretty lit. Цей вираз став популярним і в американській політиці: This White 

House is a freakin goat rodeo. Trump’s Whitehouse is in the Twilight zone 

controlled by Rush Limbaugh, and Anne Coulter as well as the goat Rodeo with no 

adults in the room (Jan 19, 2019 Arizona, USA). 

[www.dictionary.com/e/slang/goat-rodeo]. 

В економічному дискурсі поширеним є фразеологізм the big enchilada, 

що вживається в АмС на позначання впливової особи чи дуже цінної речі: 

The detectives were trying to identify the big enchilada who controlled the entire 

criminal network. [en.wiktionary.org/wiki/big_enchilada]. Близьким за своїм 

значенням є також іспанське стале словосполучення numero uno: The 

company's chief operating officer was the numero-uno fund-raiser for the event. 

[www.collinsdictionary.com] 

Поширеним останнім часом є сталий вислів it takes two to tango, що 

вживається на позначення інтимної ситуації, учасниками якої є дві особи. Як 

відомо, танго – це латиноамериканський танець, шо вимагає участі двох 

партнерів, які рухаються відносно один одного або в тандемі, або самостійно. 

Тобто лексема tango набула метафоричного переосмислення й стала 

позначати будь-яку ситуацію, у якій участь обох партнерів є обов’язковою. 
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Цікавим є той факт, що ця фраза набула популярності саме завдяки 

одноіменній пісні «It Takes Two to Tango», написаної американським 

композитором Елом Хофманом у 1952 р.:  

Each side is blaming the other but it takes two to tango. 

I've tried everything to stop our marriage falling apart. 

But it takes two to tango and so far our relationship has been one-sided. 

З розмовної мови військових в АмС запозичено сталий вислів tango 

down, що означає повну капітуляцію ворога. Його активно використовують у 

відеоіграх-стратегіях, де знищення терориста часто супроводжується 

реплікою Tango down «ціль досягнута»: I have a hostile in my sights. Tango 

down. [www.urbandictionary.com] 

Зафіксовано й такі фразеологізми в АмС на основі іспанських слів, які 

утворені шляхом конверсії. Здебільшого вони уживаються у стійкому 

сполученні з постпозитивами англійської мови out, up. Загальною моделлю 

семантичних змін при утворенні дієслів від іспанських іменників є 

приглушення семантики предметності й додавання ознак дії за рахунок 

предмета, що стає основою нового значення [206, с. 13]. Показовим 

прикладом можуть слугувати дієслова to ranch out «розслаблятися», to taco it 

up  «загорнутися в ковдру». Імовірно, в основі цих дієслів лежить асоціація з 

іделічною сільською місцевістю ranch, де можна не клопотатися буттям, а  

загорнутися в ковдру й сидіти на подвір’ї. 

Окремо виділяємо фразеологічні одиниці, у складі яких тільки 

іспанські компоненти. Популярним у АмС є іспанський сталий вислів plata o 

plomo, що набув широкого вжитку в іспанській мові Колумбії в 1970-х 

завдяки діяльності наркокартелю, очолюваного Пабло Ескобаром, який 

наводнив американські ринки кокаїном упродовж 1970–80-х рр. Саме 

наркобарон Ескобар часто послуговувався фразеологізмом plata o plomo 

(букв. срібло або свинцева куля), погрожуючи урядовцям і політикам за те, 

що вони не беруть його хабарі. Нині цей вислів дуже ужитковий та 

популяризований сучасними медіями, але використовується переважно в 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hostile
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sights
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Tango%20down
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Tango%20down
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іронічному контексті: If someone broke my nose it’s plata o plomo on these guy. 

[https://idioms.thefreedictionary.com]    

Ще одним прикладом іспанського фразеологічного словосполучення, є 

вислів mano a mano (букв. один на один), який є калькою англійських виразів 

eyeball-to-eyeball, face-to-face, head-on, head-to-head, one-on-one, toe-to-toe. 

Цей вислів увійшов в англійську мову завдяки американському письменнику 

Ернесту Хемінгуею, який використав mаno a mano, розповідаючи про свого 

друга – відомого матадора Антоніо Ордоньєса у книзі «The Dangerous 

Summer» («Небезпечне літо»). Нині цей вислів позначає будь-яке пряме 

протистояння, конкуренцію між двома людьми: So the two men decided to try 

the table out by arm wrestling each other, mano a mano (OrlandoSentinel.com, 7 

May 2018). 

 

4.3 Культурномаркована лексика американського сленгу з 

іспанськими етнонімічним і топонімічним компонентами  

 

Своєрідність культури того чи того народу найбільш виразно виявлено 

в лексиці та фразеології національної мови й закріплюється у вигляді 

культурного компонента в семантиці групи слів, які вважаються культурно 

маркованою лексикою. Як стверджують науковці, культурно маркована 

лексика – сукупність лексем, що є безпосередніми носіями інформації про 

специфічні ознаки культури певної мовної спільноти [62]. Оскільки сучасні 

лінгвокультурологічні студії зосереджують увагу на питанні впливу 

культурної інформації мовних одиниць на менталітет носіїв мови, то 

доречним буде  розглянути та визначити життєві пріоритети американської 

спільноти. 

Як відомо, американці – визнані патріоти, які переконані, що Америка 

є найкращою, найбагатшою й найбільш демократичною країною, 

«прикладом» для інших держав. Водночас такий патріотизм має явний 

недолік, що полягає в генеруванні переваги над іншими народами й 
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призводить до проявів націоналізму. Звідси виникає зневажливе, презирливе 

ставлення й до латиноамериканців, що віддзеркалено безпосередню в АмА. 

До того ж ряд позамовних факторів, таких як спільний кордон Мексики й 

США (де мексиканці явно програють за рівнем життя америнцям, і мешканці 

обох країн це визнають), претензії жителів південних штатів США щодо 

повернення своїх утрачених територій, незаконне часте перетинання кордону 

латиноамериканцями у пошуках заробітку й кращого життя явно 

позначається й посилює вказану тенденцію.  

Навʼязування комплексу меншовартості цілком може бути поясненням 

у тому випадку, коли для позначення чоловіків-латиноамериканців 

мексиканського походження в АмС уживається низка образливих прізвиськ, 

в основі яких лежать іспанські запозичення: chili eater, chili bean, enchilada 

chewer, taco jockey, taco folder, cilantro, meskin, mey-mey, taquito, illegal 

burrito, frijoles beaner, taco bastard, barrio boy, Mexie, taco belle. 

Наголосимо, що серед культурно маркованих словосполучень 

найбільше представлені ті, до складу яких входить етнонім Mexican, що має 

суттєве негативне навантаження. Вчені переконані, що причини утворення 

певних конотацій у етнонімів мають екстралінгвальний характер: вони 

пов'язані з історичним, політичним, релігійним і психологічним контекстом 

існування цих лексем і їхніх референтів [21]. 

В американському суспільстві міцно вкорінене уявлення, що 

мексиканець обов’язково мусить бути бідним, виявом чого є фразеологізм 

mexican breakfast, тобто сигарета й склянка води: I am so poor, I had to eat a 

Mexican Breakfast today [www.urbandictionary.com]. Американці вважають, 

що мексиканці – це вкрай бідна нація, звідси й уявлення про убогість їхнього 

життя. Схоже семантичне навантаження має й сталий вислів Mexican 

pancake, що дослівно означає «плаский маїсовий коржик зі смаженою 

квасолею»: Dude I’m so poor I had to make a mexican pancake! 

[www.urbandictionary.com]. Ці вирази відтворюють стереотипи, що 

мексиканська їжа несмачна та складається з простих і дешевих інгредієнтів. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=had%20to
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=poor
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Популярність фразеологічного сполучення mexican laundry (букв. «прання 

білизни в кухонній раковині») також пов’язана з уявленням про бідність 

мексиканців і їхню фінансову неспроможність купити собі пральну машину. 

Наприклад: 

 Steve: Ahh shit I spilled BBQ sauce on my shirt. 

Joe: No worries just Mexican Laundry it in the sink with some dish soap. 

[www.urbandictionary.com] 

Таку негативну конотацію має і сталий зворот Mexican shower, що 

означає «використання дезодоранту замість того, щоб прийняти душ». 

Очевидно, що серед більшості пересічних американців панує узагальнене 

негативне уявлення про те, що всі мексиканці неохайні й користуються 

задушливими парфумами: “I didn't have time for a shower today, so i grabbed 

my Axe and took a Mexican shower” [www.urbandictionary.com]. 

Презирливе ставлення до латиноамериканців засвідчує 

словосполучення the mexican lottery як до тих, які неспроможні інакше 

заробляти гроші, крім як сподіватися на фінансову компенсацію від позовної 

заяви або скарги до судових органів з приводу вчинення злочину стосовно 

представників їхньої етнічної спільноти: After Jose got shot by the cops, his 

mom hit the mexican lottery, when she sued the city. [www.urbandictionary.com] 

Зневажливе ставлення роботодавців до робітників-латиноамериканців 

відтворено у словосполученні Mexican promotion/rank «мексиканське 

підвищення», яке функціює в АмС зі значенням «отримання нової посади без 

підвищення платні» та унаочнює зневагу до латиноамериканців як до 

дешевої робочої сили: I was excited when the boss promoted me to busboy, but 

when I discovered I would still make $9.92 an hour, I realized it was a mexican 

promotion. [www.urbandictionary.com] 

Вислови mexican athlete, «мексиканський спортсмен»  mexican olympics 

«мексиканський олімпійський чемпіон» вживаються в АмС у переносному 

значенні «поганий гравець», що імпліфікує мексиканцям брак спортивної 

майстерності, незграбність, тотальне невезіння: It doesn't make any sense to 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=BBQ%20sauce
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20sink
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=dish%20soap
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=a%20shower
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Axe
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mexican%20shower
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20mexican
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lottery
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20mexican
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=lottery
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=sued
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=busboy
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=92
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=mexican%20promotion
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=mexican%20promotion
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play with Tommy, he is a Mexican athlete. Образ поганого гравця-мексиканця 

також недвозначно проілюстровано  американськими анекдотами, 

наприклад: 

- What's Mexicos National sport?  

- Cross Country. 

- Why is there no mexican olympics?  

- Because everyone who can run, jump, or swim is already across the 

boarder. 

Цікавим є і фразеологізм Mexican standoff «протистояння», а в  

переносному значенні – безвихідь. Украй напружена ситуація між двома 

дуелянтами, де перемагає найбільш витриманий, зробила цю фразеологічну 

одиницю ужитковою при маркуванні різних ворогувань, сімейних, 

політичних конфліктів тощо. Говорячи про «мексиканське протистояння», 

мають на увазі ситуацію, коли той, хто не витримує й починає діяти, 

неминуче наражається на смертельну небезпеку: In the battle over bedtime the 

parents and their son are at a Mexican standoff. Hagan felt like he was entering 

a Mexican standoff from an old western. [www.urbandictionary.com] 

Звісно, що рівень злочинності серед латиноамериканців порівняно 

значний через їхню занадто запальну вдачу, що й було причиною появи 

фразеологічного словосполучення Mexican knife, яке вербалізує розбиту 

пляшку як підручну зброю в бійці: Bob cheated with Steve's whore wife, so 

Steve stabbed Bob with a Mexican Knife. [www.urbandictionary.com] 

Деякі стійкі вислови з компонентом Mexican пов’язані з відсуб’єктною 

характеристикою етноніма, що є відображенням не самого представника 

цього етносу, а оцінки й ставлення до нього чи до об’єкта, який він 

символізує. Дуже часто ця оцінка реалізується поняттями «підроблений», 

«дешевий», «низької якості»: to smoke Mexican bush – палити казна-що, 

Mexican brake pedal – клаксон, Mexican credit card – шланг, який 

використовується для крадіжки бензину безпосередньо з бензобаків інших 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mexican%20knife
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Steve%27s
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людей, to work like a Mexican – важко й багато працювати за низьку 

заробітну платню, Mexican beer – вода, Mexican milk – текіла. 

Свідченням поширеності етноніма Mexican в АмС є, зокрема, 

утворення похідних слів: mexercise – працювати важко, як мексиканець, 

mexicanism – наслідування всього мексиканського, mexicananity – 

мексиканське походження, mexaphobia – страх усього мексиканського, 

Mexifornia – сленгова назва Каліфорнії, оскільки більшість населення 

особливо південної частини Каліфорнії, становлять мексиканці, mexi-can’t – 

невдаха, Mcxican – працівник мережі «Mcdonalds», який погано володіє 

англійською, mexitron – дуже розумний мексиканець, Mexitan – засмаглий як 

мексиканець, mexicuted – переїдання, викликане споживанням мексиканських 

страв, mexicanish – майже /або недостатньо мексиканський: They showed their 

mexicanism by walking down broadway with the Mexican flag waving up high on 

Cinco de Mayo; Hey look at those Mexicans in the car checking us out. Eww pull 

up more. I have mexiphobia!;  Sorry, I wish i could go to the party but, I have to 

go mexercise; I'm not your amigo, Mcxican. Now Get me some fries;  Holy shit, 

pablo just got an A in quantum physics! What a fuckin' mexitron!  

[www.urbandictionary.com] 

Етнонімом Mexico послуговуються в АмС також і на позначення 

вуличних перегонів у США, так званої «нелегальної їзди»: “Cleetus, what's 

with the chips and guac in the Vette?” – Cleetus: “What the Hell you think? We're 

goin' to Mexico tonight”. [www.urbandictionary.com] 

Останнім часом у зв'язку з інтенсивним розвитком інтернет-технологій 

поширеними в глобальній комп’ютерній мережі стали телескопізми mexi-troll 

– інтернет-троль, mextexting – відправка телефоном фото мексиканця(ців) або 

мексиканського контенту: “Dude, this girl totally mexted me yesterday during 

Spanish class. I hear mexting has become a real concern among French 

teachers”. [www.urbandictionary.com] 

Окремий пласт лексики з етнонімом Mexican становлять інвективи або 

пейоративні слова. Деякі науковці ототожнюють їх із табуйованою 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=flag%20waving
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Cinco%20de%20Mayo
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mexicans
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=checking
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pull%20up
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pull%20up
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Sorry
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=I%20have%20to%20go
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=I%20have%20to%20go
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=mexercise
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=fries
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Spanish%20class
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=concern
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лексикою, яка має стилістичні маркери «вульгарності» чи «лайливості» [192]. 

У нашому дослідженні інвективом вважаємо будь-який словесно виражений 

прояв негативного (агресивного) ставлення до адресата мовлення, який 

висловлений ненормативною лексикою. Наприклад, принизливим стосовно 

нелегальних іммігрантів є телескопізм Mexcrement (Mexican+excrement): 

Sorry, I noticed that the Mexcrement have low IQs – but it is a fact. 

[https://urbanthesaurus.org]  

Іспанські топоніми в поєднанні з англійськими словами в АмС також 

становлять інтерес з погляду лінгвокультурології, оскільки містять 

промовисту культурну інформацію. Зокрема, користувачі американських 

соціальних мереж почали активно використовувати висловлювання Florida 

man (букв. «Людина зі штату Флорида») з метою позначення курйозних 

новин про випадкових флоридців, які здійснюють часом дивні й безглузді 

злочини. Цей інтернет-мем став популярним у 2013 р. завдяки каналу 

«Twitter», який цитував заголовки таких новин, що містили ідіому Florida 

man, на кшталт: “Florida man run over by van after dog pushes accelerator” 

(Житель Флориди потрапив під колеса вантажівки після того, як собака 

натиснула на педаль газу) або “Florida Man attempts to steal car that isn't 

working until police arrived” (Флоридець намагався вкрасти машину до 

приїзду поліції, але вона виявилася несправною). 

Інше стійке словосполучення Colombian necktie (букв. колумбійська 

краватка) називає метод вбивства, при якому горло жертви перерізають, а 

язик витягають через розкриту рану на шиї (імовірно, в основі лежить 

асоціація з краваткою); набув популярності завдяки американським фільмам 

Game of Thrones «Гра престолів», Hannibal «Ганібал», Once Upon a Time in 

Venice, «Одного разу у Венеції». Винахід цього методу помилково 

приписується колумбійському наркобарону Пабло Ескобару. Хоча цей вид 

злочину виник значно раніше, ще під час громадянської війни в Колумбії. 

Зараз вислів можна почути в діалогах членів бандитських угруповань як 
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метод погроз чи залякувань: «What should we do with him...Lets give him a 

Columbian necktie». [https://urbanthesaurus.org] 

Прокоментуємо Tijuana Bible «Біблія Тіхуани», що позначав у АмА 

порнографічні комікси невеликого розміру з жартівливим контекстом, які 

виходили друком під час Великої депресії. Сленгізм Tijuana Bible вперше був 

використаний у Південній Каліфорнії наприкінці 1940-х років і міцно 

вкорінився у свідомості тодішніх американців як образ підробки, адже вони 

були переконані, що саме ці Біблії були виготовлені й перевезені 

контрабандистами через кордон із Тіхуани (Мексика). Значна частина ранніх 

Біблій мали фальшиві відбитки неіснуючих тодішніх американських 

видавничих компаній, зокрема «London Press» і «Tobasco Publishing Co.» у 

Лондоні, Парижі й Гавані. Наприклад, за допомогою фальшивих відбитків 

«Tobasco» було надруковано перші примірники коміксів Tijuana Bible. 

Окремого аналізу варта англомовна калька з іспанським топонімом 

California у складі фразеологічного словосполучення California widow. В 

АмС тривалий час існував фразеологізм grass widow, який номінував 

«покинуту дружину». Під час Каліфорнійської «золотої лихоманки», яка 

змусила багатьох чоловіків покинути свої оселі й податися в пошуках золота, 

з’явився вислів California widow як синонім виразу grass widow, але він у цій 

конотації був пов'язаний з історичним явищем «золотої лихоманки». З часом 

цей сли набув деякого зневажливого забарвлення стосовно покинутої 

дружини: She's a California widow – while her husband's away, she will play. 

[www.urbandictionary.com] 

За допомогою топоніма California утворено також словосполучення 

California yellow, який номінує ситуацію, коли водій їде на червоне світло 

світлофора, доводячи, що їде на жовте. Зазвичай це асоціюється з водіями 

Каліфорнії, де за статистичними данними велика кількість порушень саме 

цього правила: «Dude, as I was coming over I almost got totalled by a BMW 

doing a California Yellow». [www.urbandictionary.com] 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=with%20him
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=give
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Культурна інформація реалізована й у виразі Montezuma's revenge або в 

його синонімі Mexicali revenge, які вживаються в евфемістичному значенні 

«діарея (особливо стосовно американських туристів у Мексиці)» і є 

символічним позначенням помсти, яка вербалізується через власне ім’я (чи 

денотат) Montezuma. Цей вислів є алюзією останнього правителя ацтеків, 

який зазнав поразки й був вбитий європейцями: Remember, if you drink the 

water in Mexico, you will get Montezuma's revenge. [www.urbandictionary.com]. 

Схожим, але менш популярним, є вислів Aztec two-step, що вживається в 

сленговому значенні «діарея, на яку хворіють туристи, що відвідують 

Мексику чи Південну Америку»: I was there for only two days before I was 

struck down with the Aztec two-step. 

[https://idioms.thefreedictionary.com/Aztec+two-step] 

Наведені приклади ілюструють реалізацію культурного фактора в АмС 

та в ментальності народів США, які є його носіями, підтверджують 

беззаперечний чинник єдності менталітету народу з його культурою й мовою.  

 

4.4 Функції сленгізмів з іспанським компонентом в 

американському сленгу 

 

Іспанські запозичення складають вагому частину американського 

сленгу і зберігають тенденцію до постійного його поповнення, що можна 

вважати закономірним явищем, беручи до уваги факт зростання соціального, 

культурного й політичного значення латиноамериканців у США, які останнім 

часом стали найбільшою етнічною групою в державі. Цей вплив виявляється 

в активному вживанні іспанської мови в США, що, зі свого боку, 

опосередковано впливає на мовні моделі американців через запозичення, 

зокрема, які використовуються в АмС. Цікаво, що використання запозичень з 

іспанської мови не обмежується мовою латиноамериканських іммігрантів або 

їхніх нащадків і все частіше переходить у розмовну мову інших соціальних і 

національних верств США. Таке широке використання сленгізмів з 
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іспанським компонентом зумовлює необхідність з’ясувати питання 

функційного призначення іспанських запозичень у АмС.  

Наголосимо, що досі немає єдиної думки щодо функцій, які виконує 

АмС. Стилістично забарвлена мова АмС відрізняється від нормативної АмА 

наявністю лексики з вираженою конотацією. Функції сленгу є 

багатогранними, але однією з основних вважаємо вираження певного 

емоційного ставлення, яке залежить від мети висловлювання. 

Найбільш повну характеристику молодіжного сленгу з погляду його 

функційного навантаження втілює класифікація мовознавця                      

М. Солодкого, яка охоплює максимальне функційне навантаження 

сленгізмів, враховуючи когерентну, дейктичну, номінативну, інвективну, 

психологічну, ідентифікаційну, експресивну й естетичну функції [176]. 

Дослідниця В. Ковальчук, яка аналізувала іспанські запозичення в 

американському сленгу, пропонує виокремити збагачувальну, 

диверсифікаційну, культурну, соціальну, експресивну, евфемістичну й 

поетичну функції іспанських запозичень в АмС [297]. 

Фактичний матеріал нашого дослідження свідчить про те, що сленгізми 

з іспанським компонентом в АмС виконують різні функції, які тісно 

пов’язані між собою. Отже, до головних функцій сленгової лексики з 

іспанським компонентом в АмС належить: номінативна (культурна й 

соціальна), експресивна, емотивна, конспіративна, евфемістична,  функція 

мовної економії. Розглянемо детальніше кожну з них. 

Особливості номінативної функції полягають в тому, що сленгові 

одиниці збагачують англійську мову США лексемами, які заповнюють мовні 

лакуни. Латиноамериканська й американська культури не є однаковими, 

тому, безумовно, в одній культурі є і завжди будуть слова й вирази, які не 

мають аналогів в іншій. У зв’язку з цим ми виділяємо номінативну функцію 

іспанських запозичень в АмС, яка полягає в тому,  що запозичення називають 

нові культурні явища, характерні для розмовного мовлення, наприклад: 

ponchomania (poncho + mania) «тотальне захоплення модою на носіння 
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пончо», machomania (macho + mania) «соціокультурний тренд, основою 

якого є стереотипно позитивне уявлення про мачо як взірцевої поведінки 

чоловіка», machoegotism (macho + egotism) «самозакоханість хлопців у 

підлітковому віці»: It’s poncho mania! Considering how cold winter months can 

be, there’s no better way to cope with them if not with a warm, enveloping and 

trendy poncho. [https//ivanbellanovablog.wordpress.com] 

Ця функція реалізується тоді, коли узвичаєної англійської лексики 

виявляється недостатньою для позначення або вираження певних понять, 

узятих з інших мов [355, c. 69]. Фактично номінативну функцію можна 

поділити на культурну й соціальну.  

Відомо, що мова, зокрема і некодифікована лексика, а саме сленг, є 

одним із доказових чинників культурної ідентичності. Іспанські запозичення 

в АмС ‒ засіб вираження культурної самобутності латиноамериканських 

іммігрантів і їхніх нащадків у США, тому тут реалізується культурна 

функція. У цьому контексті активно вживаними є культурні номінації на 

позначення стилів музики: rariachi (rap + mariachi) «поєднання стилів репу й 

маріачі», kariachi (karaoke + mariachi) «той, хто співає під заздалегідь 

записану музику маріячі в мексиканському ресторані», technorachi (techno + 

mariachi) «поєднання музикальних стилів техно й маріачі». Водночас 

наголосимо на тому, що такі запозичення настільки специфічні для 

американської культури, що вони можуть бути незрозумілими для тих, хто не 

знається на латиноамериканській культурі.  

У процесі аналізу сленгізмів з іспанським компонентом виявилося, що 

сленг використовують для підкреслення соціального статусу, своєї переваги 

над кимось, у нашому випадку над латиноамериканцями. Д. Крістал (Crystal) 

називає це явище «проявом індивідуальності», який вказує на важливість 

належності до певної соціальної групи [262, с. 466]. Отже, іспанські 

запозичення в АмС виконують також соціальну функцію. 

Детальний аналіз складу  тематичних груп дозволяє констатувати, що 

численними сленгізмами з іспанським компонентом американці 
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послуговуються для того, щоб номінувати й диференціювати конкретні 

соціальні групи, а також виокремити їхніх членів. Аналізовані лексеми 

порівняно успішніше виконують цю функцію, ніж слова загального 

американського сленгу. Проілюструємо сказане на прикладах, до складу яких 

входять слова з іспанським компонентом, що окреслюють, наприклад: 

- вікові особливості ‒ spickaninny, picaninny  «темношкіра дитина 

мексиканського походження», spiclet «молодий латиноамериканець»; 

- гендерні особливості ‒ meximom «латиноамериканка, яка доглядає 

дітей білих американців», pocha «американізована мексиканка», mamacita, 

Biridiana «дівчина латиноамериканського походження приємної 

зовнішності», enchilady «латиноамеринка з сильним мексиканським 

акцентом»; 

- етнічні особливості ‒ chico bread «білошкірий американець, який має 

латиноамериканське/іспанське походження», latinaboo «особа, яка не має 

латиноамериканського чи іспанського походження, але видає себе за 

латиноамериканця», whitino «білошкірий американець мексиканського 

походження», blacktino latino «американець африканського і мексиканського 

похоження»; 

- соціально-економічні особливості ‒ Rico Suave «заможний 

мексиканець», pobre rico «латиноамериканець з низьким соціальним 

статусом, який намагається видавати себе з себе заможного», big enchilada  

«впливова людина»: The guy hitting on my friend in the bar was a real Rico 

Suave type, and she was falling for it. We have invited many North Korean 

defectors over the years, but he is the big enchilada we have always wanted. 

They're pobre ricos. They built a new garage for their Dodge Durango, but the 

fools don't even have central heat and air. [www.urbandictionary.com] 

Як відомо, сленгізми ефективно передають емоції чи емоційні стани, ця 

ж ознака властива й сленговим словам з іспанським компонетном в АмА. 

Тому слід окремо виділити важливу функцію слегізмів в АмА  – емотивну. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pobre%20rico
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20bar
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=falling%20for
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=ricos
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Dodge%20Durango
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Наприклад, сленгізми в АмС яскраво вербалізують різні емоційні стани й 

реакції, такі як здивування, роздратування або хвилювання та ін.: 

- роздратування – “Caramba (Чорт!, Дідька лихого!) I missed it again!” 

[www.urbandictionary.com]; 

- здивування ‒ “Mrs. Lampert, your husband just sent you these flowers for 

your anniversary”. “Ooh, nachos!” [www.urbandictionary.com]; 

- заперечення ‒ “Shorties, are you coming?” “No way, Jose” (Безумовно, 

ні!) [www.urbandictionary.com]; 

- стверження ‒ “Maybe she’s fine, like ‒ ay carajo (Так, насправді) ‒ like 

your sister!” (Fresh Prince of Bel-Air, фільм, 1990). 

Іншою не менш важливою функцією, яка тісно пов’язана з емотивною, 

є експресивна. Серед сленгізмів з іспанським компонентом фукціює значна 

кількість слів і виразів, які можуть бути віднесені до цієї групи сленгової 

лексики та фразеології. Хоча за формою вони вже експресивні, та все ж 

максимальна експресивність виявляється якраз у сполученні іспанських слів 

з елементами англійської мови. Це особливо стосується так званих 

телескопізмів: mexcellent, mexicantastic «чудовий», frijoled «розлючений», 

enchiladaist  «той, хто дотримується виключно латиноамериканських 

традицій та звичаїв»: This tequila is mexcellent. Today, I was frijoled by 

Juanita and her 7 children. They cut me off in the grocery line and proceeded to 

pay with food stamps, W.I.C., and coupons. Oh jesus christ, dont get me started on 

the greasiest, enchiladaist little spic of all time. [https://urbanthesaurus.org] 

Показовим виявом експресивності є вживання в АмС словосполучення 

з іспанської мови pocos pero locos і гібридного утворення gacho-bad. Ідіома 

pocos pero locos зазвичай використовується для опису малочисельного 

латиноамериканського вуличного угруповання, що характеризується 

особливою зухвалістю. Наприклад, у наступному фрагменті один із членів 

угруповання висловлює своє зухвале ставлення до учасників іншої банди: «I 

don't give a shit if there's 30 of them and only 10 of us, fuck it, somos pocos pero 

locos». [https://www.urbandictionary.com]. Гібридне утворення gacho-bad 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=enchiladaist
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=tequila
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=frijoled
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Juanita
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=coupons
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=jesus%20fucking%20christ
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=spic
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називає «неймовірно круту або край складну ситуацію, людину чи групу 

осіб»: “Dude, remember when you crashed your new truck into your house and 

ended up in the living room. Man that was gacho-bad. Wow! That tatoo is gacho-

bad!” [https://www.urbandictionary.com]. 

Важливою функцією сленгізмів з іспанським компонентом в АмС є 

також евфемістична функція. Результати дослідження значної кількості 

сленгізмів з іспанським компонентом демонструють, що іспанські 

запозичення використовуються в АмС як ефективний засіб номінації 

табуйованих номінацій, які складають значну частину в АмС. У нашому 

розумінні табуйована лексика  ‒ це лексико-фразеологічні номінації, 

пов'язані з такими табу-темами як людське тіло та його фізіологія, секс і 

сексуальність, хвороба або смерть, що є головними лексичними сферами 

позначення сленгу. Тобто вони слугують «захисною мовою, яка приховує 

неприємну реальність» [234, c. 221], створюють позитивну атмосферу в 

протилежній реальності, виконуючи евфемістичну функцію. Наприклад, для 

позначення чоловічого статевого органу в Амс вживається нейтральне 

іспанське слово bicho (тварина), «діареї» ‒ іспанське слово turista (турист): 

He was rough with her in the bed, and punished her with his bicho. Everyone 

ended up with touristas. [https://urbanthesaurus.org]. Дуже часто евфемістисна 

функція здійснюється через уживання гібридних дериватів, особливо сталих 

словосполучень і  шляхом поєднання англійських та іспанських компонентів. 

Скажімо, на основі іспанського слова taco створюються евфемістичні 

гібридні словосполучення: tossed his tacos (блювати), two tacos short of a 

combination plate (невіглас), taco basket (спідня білизна): 

The guy drank too much tequila and tossed his tacos. 

[https://urbanthesaurus.org]; 

This taco basket is really comfy. [www.urbandictionary.com];  

I think this guy is two tacos short of a combination plate. 

[https://urbanthesaurus.org] 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=taco%20basket
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=taco%20basket
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=comfy


 

 

191 

Найбільш представлена з усіх функцій сленгізмов з іспанським 

компонентом є  конспіративна, суть якої полягає в кодуванні інформації, що  

дозволена лише певній групі людей. На позначення різних видів наркотичних 

речовин в АмС часто вживаються слова з іспанської мови з нейтральною 

конотацією, у такий спосіб приховується й кодується інформація, доступна 

лише  для «необізнаних».  

До них можна віднести слова й словосполучення АмС, які містять такі 

іспанські компоненти: власні імена ‒ Don Juan, Dona Juanita, Santa Maria; 

флористичні номінації ‒ rosa, roca, yerba mala; фаунічні номінації ‒ caballo, 

el perico, gato; теїстичні номінації ‒ polvo de angel, el Diablo; предмети 

неживої природи ‒ talco, perlas, bombita; гастрономічні номінації – carne, 

bollo, manteca, enchilada; гібридні словосполучення з іспанським 

топонімічним компонентом ‒ california cornflakes, california sunshine, 

colorado cocktail, florida snow; гібридні словосполучення з іспанським 

етнонімом mexican ‒  mexican locoweed, mexican mushrooms, mexican valium, 

mexican horse, mexican speedballs, mexican reds, fly mexican airlines. Окремо 

слід виокремити прикметники іспанської мови на позначення героїну ‒ 

bonita, blanco, rubia, buena, loco: “Wanna go spark a bowl of yerba mala...El 

diablo ruined my life. [https://www.noslang.com]; Hey, you got some roca; Last 

night we got so high on perico; Oh shit, that's some good enchilada! My partner in 

crime got me a bag full of California cornflakes for breakfast”. 

[https://www.urbandictionary] 

Найменш очевидною у сленгізмах в іспанським компонентом в АмС 

виявилася функція мовної економії. Більшість науковців зазначають, що 

сленг сприяє економії часу й місця [75]. В АмС ця функція реалізується за 

рахунок поодиноків випадків вживання скорочень, абревіацій, а також різних 

написів-скорочень з іспанським компонентом, що уживаться в писемній мові 

(PR (Puerto Rico), AMF (adios motherfucker), taco (Toyota Tacoma), Gallo 

(усічення назви торгового центру  The Galleria)). 

 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=spark
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=a%20bowl
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=yerba
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=we%20got
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=high%20on
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=a%20bag
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=for%20breakfast
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Висновки до розділу 4 

 

1. Іспанські запозичення а також їх гібридні утворення мають важливе 

значення для американського сленгу, що пов’язано з низкою соціально-

лінгвістичних факторів. Причини запозичень слів з іспанської мови в АмС ‒ 

екстралінгвальні: по-перше, популяризація латиноамериканської культури в 

США; по-друге, бажання оригінально номінувати поняття, що є 

стереотипними для образу людини латиноамериканського походження, 

підкреслює через слово зв'язок з латиноамериканськими реаліями.  

2. З метою виявлення культурних особливостей функціювання 

сленгізмів з іспанським компонентом виокремлено такі тематичні групи, у 

яких зосереджена основна кількість лексичних одиниць, що належать до 

АмС: «Людина», «Дозвілля і відпочинок», «Їжа і харчування», «Емоції», 

«Інтимні стосунки», «Кіно і музика», «Наркотики», «Розмовні формули 

етикету». Аналіз сленгової лексики АмА дозволив виявити її зв’язок з 

негативними стереотипами стосовно верств населення, із мови яких 

запозичуються слова або частини слів. Доведено також, що на 

функціонування сленгізмів АмС впливають культурні, демографічні та інші 

суспільні процеси. З іншого боку, окремі елементи сленгу сприяють 

консервації стереотипів, які застаріли через еволюцію тих чи тих соціальних 

явищ.  

3. З метою з’ясування лінгвальних особливостей сленгізмів АмА з 

іспанським компонентом було проаналізовано їх словотворний потенціал. У 

процесі дослідження виявилося, що найбільш продуктивними є афіксація 

(насамперед суфіксація), телескопія, словоскладання. Це пояснюється тим, 

що сленг завжди прагне до економії лінгвістичних засобів, мінімізації 

мовних зусиль. Встановлено, що для сленгізмів з іспанським компонентом 

характерними є також складні слова, утворені за моделями  N + N, Adj+N. 

4.  Свідченням інтегрованості іспанських запозичень в АмС є поява 

фразеологізмів з іспанським компонентом. Останній набуває в АмС 
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метафоричного й метонімічного переосмислення, втрачаючи майже повністю 

своє первинне значення.  

5. Прагматичний потенціал запозичень реалізується через такі основні 

соціолінгвальні функції: номінативна (культурна, соціальна), експресивна, 

емотивна, евфемістична, конспіративна, функція мовної економії.  

          Основні положення розділу висвітлено в публікаціях авторки [220, 

216]. 
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ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

 

Дослідження лінгвокультурологічних особливостей іспанського впливу 

на сучасну англійську мову США дозволяє зробити висновок, що  

американське суспільство поступово рухалося від монолінгвального стану 

через диглосію до ситуації незбалансованого англо-іспанського білінгвізму. 

Визначено, що теоретичне підґрунтя розвідки соціокультурної 

специфіки мовних явищ у контексті лінгвокультурології та соціолінгвістики 

ґрунтується на засадах антропології, культурології, соціології, 

етнолінгвістики та доводить міждисциплінарність проблеми взаємодії та 

взаємного впливу мови й культури. Серед зовнішніх чинників розвитку мови 

особливе місце посідають мовні контакти, в результаті яких різні підсистеми 

контактуючих мов зазнають певних змін. 

З’ясовано, що англо-іспанські мовні контакти в США характеризується 

відносною неспорідненістю мов, їхньою внутрішньою регіональною 

варіативністю. Встановлено, що наслідки контактування між англійською та 

іспанською мовами мають постійний інтенсивний  характер і виявляються в 

інтерференції, запозиченні й у виникненні такого мовного феномену як 

спенгліш. 

Виокремлено чотири основних періоди впливу іспанської мови на 

англійську мову США: доколоніальний, колоніальний,  постколоніальний, 

новітній періоди. Новітній період характеризується істотним впливом 

лінгвокультурологічних чинників, зокрема, статусним вирівнюванням 

контактуючих мов та зростанням етнічної свідомості латиноамериканців, що 

стимулює подальше надходження іспанської лексики до вокабулару 

англійської мови США. 

За етимологічною ознакою запозичення з іспанської мови неодноріді, 

але більшість запозичень становлять все ж іспанізми з латинськими 

коренями. Опосередкованим шляхом в АмА і АмС прийшли запозичення з 

арабської мови, мови ацтеків, аравакської мови, мови Кечуа. 
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Іспанські запозичення в англійській мові США згруповано за 

тематичним критерієм: «Гастрономія», «Флора і фауна», «Економіка та 

промисловість», «Культура та мистецтво»  «Природні явища», з яких перші 

дві представлені найбільшою кількістю лексем на позначення реалій, 

відсутніх у мові-реципієнті.  

Усі запозичення з іспанської мови в літературну англійську мову США 

класифіковано за структурним критерієм   на первинні елементи (лексичні 

запозичення, кальки (семантичні)  і вторинні (гібридні),  у тому числі 

оформлені іспанськими словотворчими формантами.   

Уставновлено найбільш поширені стереотипи у свідомості носіїв 

англійської мови стосовно латиноамериканців: нелегальний іммігрант; 

робітник із низьким рівнем кваліфікації; легкодоступна латиноамериканка; 

злочинець. Останній стереотип є найбільш деструктивним для 

латиноамериканського населення, оскільки зменшує шанси на вдале 

працевлаштування й підриває довіру до цієї нації в галузі економічного 

співробітництва.  

Запозичення з іспанської мови в літературній АмА характеризуються 

різним ступенем фонетико-графічної, граматичної та семантичної асиміляції. 

Зафіксовано повністю асимільовані, частково асимільовані та неасимільовані 

запозичення з іспанської мови в АмА. Серед частково асимільованих 

виокремлено підгрупи запозичень, що є фонетико-графічно, семантично та 

граматично неасимільованими. Серед неасимільованих іспанізмів в АмА 

окреме місце посідають екзотизми й варваризми. 

Розкрито суть процесу подальшої інтеграції іспанських запозичень і 

визначено критерії входження їх до лексико-семантичної системи 

літературної англійської мови США: семантична еволюція іспанських 

запозичень, їхня участь у словотворчих, лексико-дериваційних, 

фразеотворчих процесах англійської мови. 

Основним способом словотворення іспанських запозичень в 

літературній англійській мові США є неморфологічний спосіб, а саме 
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конверсія, зокрема вербалізація та ад'єктивація. Субстантивація є менш 

продуктивним способом творення нових лексем з іспанським компонентом у 

літературній АмА. 

За допомогою таких процесів як генералізація, спеціалізація, 

метафоричне та метонімічне переосмислення реалізується семантичне 

засвоєння іспанізмів у літературній АмА. Набуття іспанізмами образно-

переносних значень – це характерний спосіб розширення їхньої семантики й 

одна з найсуттєвіших ознак інтеграції в лексико-семантичну систему АмА.  

Зміни в семантичній структурі іспанізмів простежуються також і при 

утворенні фразеологізмів термінологічного характеру, що свідчить про 

високий рівень інтегрованності іспанських запозичень в системі мови-

реципієнта і може становити потенціал для подальших етапів словотворення 

за їх участі.  

Іспанські запозичення або їх компоненти становлять суттєву й дуже 

важливу частку американського сленгу, що пов’язано з низкою соціально-

лінгвістичних факторів. Американський сленг запозичує слова з іспанської 

мови через екстралінгвальні причини: по-перше, популяризація 

латиноамериканської культури в США; по-друге, вживання іспанізмів в АмС 

можна пояснити бажанням оригінально номінувати поняття, що є 

стереотипними для образу людини латиноамериканського походження, і 

позначити словом зв'язок з латиноамериканськими реаліями.  

Значна частина сленгізмів з іспанським компонентом характеризує 

саме людину або реалії дійсності, тісно пов'язані з нею, а тому на 

тематичному рівні відзначається антропоцентрична спрямованість 

іспанських запозичень АмС. Ґрунтуючись на стереотипних уявленнях, 

сленгова лексика АмС демонструє свою приналежність до певної етнічної 

групи (у нашому випадку ‒ латиноамериканців). Тематичні групи сленгізмів 

віддзеркалюють різні сфери життєдіяльності людей, де емоційне 

навантаження слова диктується матеріальними умовами, ідеологією, освітнім 

цензом та індивідуальними нормами мовної поведінки. Виокремлено такі 
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тематичні групи, у яких зосереджена значна кількість лексичних одиниць, що 

належать до АмС: «Людина», «Дозвілля і відпочинок», «Їжа і харчування», 

«Ємоції», «Інтимні стосунки», «Кіно і музика», «Наркотики», «Розмовні 

формули етикету».  

Аналіз лексичної деривації сленгізмів з іспанським компонентом 

розширює розуміння лінгвальних і культурних особливостей функціювання 

іспанських запозичень в американському сленгу. Найбільш продуктивними 

способами словотворення сленгізмів з іспанським компонентом в 

американському сленгу є афіксація (особливо суфіксація), телескопія, 

словоскладання. У переліку сленгізмів з іспанським компонентом 

представлено  приклади телескопії та проаналізовано їхню структурну 

будову.  

До продуктивних способів творення сленгової лексики й фразеології 

АмА з іспанським компонентом належить семантичний, актуалізований 

метафоричною й метонімічною транспозицією значення цих одиниць або їх 

компонентів. Разом із поширеними та загальновідомими фразеологічними 

одиницями АмА з іспанським компонентом з’являються також синонімічні, 

що є переважно евфемістичними фразеологізмами. 

Іспанські запозичення та їх компоненти уживаються в різний спосіб в 

американському сленгу. На підставі значної бази даних з реальних 

контекстуальних прикладів із сучасних американських джерел у цьому 

дослідженні представлені головні функції сленгових запозичень з іспанської 

мови: номінативна (культурна, соціальна), експресивна, конспіративна, 

функція мовної економії, евфемістична. Названі функції також притаманні й 

стандартній мові, вони частіше реалізуються й більш помітні в сленгових 

запозиченнях, особливо в іспанських, які зафіксовано в АмС. 

Перспективи подальших студій вбачаємо у дослідженні лінгво-

синергетичних характеристик гібридних утворень з іспанським компонентом 

в літературній та нелітературній англійській мові США, а також зворотній 

вплив англійської мови на іспанську в країнах Латинської Америки.  



 

 

198 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Айдукович Й. Контактологический словарь адаптации русизмов в 

восьми славянских языках. Белград : Фото Футура, 2004, 771 с. 

2. Айрапетян А. Г., Пронькина А. А. Испанские заимствования в 

английском языке. Молодой ученый. 2016. №7. С. 1132–1134. URL: 

https://moluch.ru/archive/111/27670/ (дата звернення: 23.04.2018). 

3. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология : ценностно-смысловое 

пространство языка : учеб. пособ. Москва : Флинта, 2010.  288 с. 

4. Алпатов В.М. О прогнозах в лингвистике и социолингвистике. Язык. 

Теория, история, типология. Москва : Эдиториал УРСС. 2000. С.74–82. 

5. Америка: Энциклопедия повседневной жизни / под общ. ред.  

Л. М. Гейман. Москва : Транскнига, 1998.  416 с. 

6. Англо-русский лингвострановедческий словарь / под ред. Г.В. Чернова.  

Смоленск : Полиграмма, 1996. 1185 с. 

7. Англо-русский толковый словарь американского разговорного языка / 

сост. R. M. Harmon; перевод под ред. Ельдырина К. Л., Харина Л.А.  

Москва : Видар, 1999.  416 с.  

8. Антонюк Е. В. Испанский язик на територии США (штат Флорида) : дис. 

… канд. филол. наук : 10.02.05. / Рос. ун-т дружбы народов. Москва, 

2007. 150 с. 

9. Антонюк Е. В. О вариативности испанского языка (на примере штата 

Флорида, США). Полилингвиальность и транскультурные практики. 

2015.  № 2. С. 7–13. 

10. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка : попытка системного 

описания.  Вопросы языкознания.  1995.  № 1. С. 38–42. 

11. Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты (англизмы в русском 

языке). Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1978. 151 с. 

https://moluch.ru/archive/111/27670/
https://cyberleninka.ru/journal/n/polilingvialnost-i-transkulturnye-praktiki


 

 

199 

12. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. Москва : Языки русской 

культуры, 1998.  896 с. 

13. Архипенко Л.М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: 

етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 

«Українська мова», 2005. – 20 с 

14. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва : 

Энциклопедия, 2009. 605 с. 

15. Багана Ж., Хапилина Е. В. Контактная лингвистика : Взаимодействие 

языков и билингвизм : монография. Москва : Флинта; Наука, 2010. 128 с. 

16. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник. Київ : 

Знання, 2005.  1056 с.  

17. Баркарь У. Я. Мова і культура у взаємодії: підходи до вирішення. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. 

№10. С.182–184. 

18. Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания : ономастика. Киев : 

Изд-во Киев. ун-та, 1972. 209 с. 

19. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика : учебник. Москва : Рос. 

гос. гуманит. ун-т, 2001. 439 с. 

20. Береговская Э. М. Арго и язык французской художественной прозы 

XX века (50–70-е годы) : монография. Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2009. 

356 с. 

21. Березович Е. Л., Гулик Д. П. Ономасиологический портрет «человека 

этнического»: принципы построения и интерпретации. Встречи 

этнических культур в зеркале языка в сопоставительном 

лингвокультурологическом аспекте. Москва : Наука, 2002. С. 232–253. 

22. Берри Д. В., Пуртинга А. X., Сигалл М. X. Кросс-культурная психология. 

Исследования и применение. Харьков : Гуманитарный центр, 2007.  

560 с. 



 

 

200 

23. Бертагаев Т. А. Билингвизм и его разновидности в системе 

употребления. Проблемы двуязычия и многоязычия. Москва, 1972.  

С. 82–85. 

24. Бестолкова Г. В. Средства массовой информации США как способ 

формирования и тиражирования образов и стереотипов 

латиноамериканцев. Вестник Новосибирского государственного 

университета. История, филология. 2018. № 17 (6). С. 54–67. 

25. Білецька І. О. Багатомовність та соціально-педагогічні засади мовної 

політики США. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : зб. 

наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2012. Вип. 26. С. 19–24. 

26. Білецький А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. Київ : АртЕк, 

1996.  222 с. 

27. Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. Очерки по исторической 

лексикологи XVIII в.: Языковые контакты и заимствования. Ленинград : 

Наука, 1972. 431 с. 

28. Блумфилд Л. Язык. Mосква : Прогресс, 1968. 608 с. 

29. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. 

Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1963.  384 с. 

30. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика : учеб. пособ. Москва : 

Просвещение, 1987. 160 с. 

31. Бондаренко К. Л. Лінгвокультурні особливості українського та 

англійського сленгу: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17. Київ, 

2007. 19 с. 

32. Босак Я. Разговорность как динамический фактор. Новое в зарубежной 

лингвистике. Москва : Прогресс 1988. Вып. ХХ. С. 243–252. 

33. Бридко Т. В., Митина Е. А. Языковые проблемы межкультурной 

коммуникации на территории англоговорящих стран. Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

Филологические науки. 2015. Т. 1(67). № 1.  С. 110–114. 



 

 

201 

34. Брутян Г. А. Теория общей семантики. Ереван : Изд-во АН Арм. ССР, 

1959. 319 с. 

35. Будагов Р. А. Введение в науку о языке. Москва : Добросвет, 2003. 544 с. 

36. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов : словарь. Москва : 

Мартин, 2008. 704 с. 

37. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования / 

пер. с англ. Ю. А. Жлуктенко. Киев : Вища школа, 1979. 264с. 

38. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа : монография. Изд.  

2-е, испр. и доп / пер. с нем. O. A. Радченко. Москва : Едиториал УРСС, 

2004. 232 с.  

39. Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. и общ. ред.  

Ю. Н. Давыдова. Москва : Прогресс, 1990. 808 с. 

40. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов : 

монография.  Москва : Языки славянской культуры, 2001.  288 с. 

41. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / пер. с 

англ. А. Д. Шмелева; под ред. Т. В. Булыгиной.  Москва : Языки русской 

культуры, 1999. 780 с. 

42. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / пер. с англ., отв. ред.  

М. А. Кронгауз. Москва : Русские словари, 1996. 416 с. 

43. Верещагин Е. M, Костомаров В. Г. Язык и культура: 

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 

4- изд., перераб. доп. Москва : Русский язык, 1990. 246 с. 

44. Вершинина Е. Г. Влияние субстратных и адстратных факторов на 

формирование лексики национальных вариантов испанского языка 

Кубы, Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики : дисс. ... канд. филол. 

н. : 10.02.05. Москва, 2002. 194 с. 

45. Виноградов В. А. Интерференция. Лингвистический энциклопедический 

словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва : Сов. энциклопедия, 1990.  С. 197. 



 

 

202 

46. Волошин Ю. К. Американский сленг в разговорной речи. 

Лингвистические единицы разных уровней и их функциональные 

характеристики. Краснодар, 1982. С. 13–17. 

47. Воробьёв В. В. Лингвокультурология : монография. Москва : РУДН, 

2008.  336 с. 

48. Гавранек Б.К. К проблеме смешения языков. Новое в лингвистике.  

Москва : Прогрес, 1972.  № 6.  С. 94–112. 

49. Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и 

культура. Москва : Наука, 1990.  240 с. 

50. Галишин І. М. Телескопія як один із новітніх способів словотвору в 

англійській мові. Науковий вісник Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2011. № 3. Ч. 2. С. 82–87. 

51. Гашимов Э. А., Куровская А. Е. Язык и культура. От общего к частному. 

Современный лингвистический взгляд. Современные наукоемкие 

технологии. Москва, 2010. № 7. С. 324–327. URL: http://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=25151 (дата звернення: 12.09.2013). 

52. Глазырина А. И. Английские контактные элементы в русском 

компьютерном подъязыке: дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. 

Екатеринбург, 2006. 330 с. URL: http://www.dslib.net/sravnit-

jazykoved/anglijskie-kontaktnye-jelementy-v-russkom-kompjuternom-

podjazyke.html (дата звернення: 18.12.2018). 

53. Глущук Н. Лінгвопрагматика сучасного англомовного сленгу: витоки, 

класифікаційні та семантичні ознаки. Вісник Львівського університету. 

Серія: Іноземні мови. 2013. Вип. 21. С. 22–36. URL: 

http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk21/articles/4Hlushchuk.pdf 

(дата звернення: 21.11.2018). 

54. Гнатенко П. И., Павленко В. Н. Этнические установки и этнические 

стереотипы. Днепропетровск : ДГУ, 1995. 200 с. 

http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25151
http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=25151
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/anglijskie-kontaktnye-jelementy-v-russkom-kompjuternom-podjazyke.html
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/anglijskie-kontaktnye-jelementy-v-russkom-kompjuternom-podjazyke.html
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/anglijskie-kontaktnye-jelementy-v-russkom-kompjuternom-podjazyke.html
http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk21/articles/4Hlushchuk.pdf


 

 

203 

55. Голованивская М. К. Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые 

концепты в представлении французов и русских. Москва : Языки 

славянской культуры, 2009. 510 с. 

56. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості: дис. … 

д-р. филол. наук : 10.02.15. Київ, 2004. 346 с. 

57. Граудина Л. К. Статистический критерий грамматической нормы. 

Языковая норма и статистка / редкол. Р.Г. Пиотровский и др. Москва : 

Наука, 1977.  С. 135–157. 

58. Григорьев В.П. Культура языка и языковая политика. Общественные 

науки и современность. 2003. № 1. С. 143–157. URL: http://ecsocman. 

hse.ru/data/061/769/1219/011Grigorev.pdf (дата звернення: 12.09.2013). 

59. Гумбольдт В. фон. Характер языка и характер народа. Язык и философия 

культуры / пер. с нем. М. И. Левиной и др.; общ. ред. А. В. Гулига. 

Москва : Прогресс, 1985. С. 370–381. 

60. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / пер. с нем. 

М. И. Левиной и др.; общ. ред. А. В. Гулига. Москва : Прогресс, 1985. 

452 с. 

61. Гухман М. К типологии германских литературных языков 

донационального периода. Типология германских литературных языков / 

отв. ред. В. Н. Ярцева. Москва : Наука, 1976. С. 5–8. 

62. Давыдова С.А., Литвинчук А.И. Культурно-маркированная лексика как 

отражение национальной самобытности. Международный научный 

журнал. Серия: Филология. Минск : Научное обозрение, 2017. URL: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/182745/1/КУЛЬТУРНО-

МАРКИРОВАННАЯ%20ЛЕКСИКА%20%20КАК%20ОТРАЖЕНИЕ%20

НАЦИОНАЛЬНОЙ%20САМОБЫТНОСТИ%20КУЛЬТУРЫ.pdf (дата 

звернення: 12.03.2018). 

63. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории : 

монография. Москва : Наука, 1977. 382 с. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/182745/1/КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ%20ЛЕКСИКА%20%20КАК%20ОТРАЖЕНИЕ%20НАЦИОНАЛЬНОЙ%20САМОБЫТНОСТИ%20КУЛЬТУРЫ.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/182745/1/КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ%20ЛЕКСИКА%20%20КАК%20ОТРАЖЕНИЕ%20НАЦИОНАЛЬНОЙ%20САМОБЫТНОСТИ%20КУЛЬТУРЫ.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/182745/1/КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННАЯ%20ЛЕКСИКА%20%20КАК%20ОТРАЖЕНИЕ%20НАЦИОНАЛЬНОЙ%20САМОБЫТНОСТИ%20КУЛЬТУРЫ.pdf


 

 

204 

64. Домброван Т. Лингвосинергетика: Язык как синергетическая система. 

Saarbrüken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 300 c. C. 144-153. 

65. Домброван Т.И. Синергетическая модель развития английского языка. 

Одесса : КП ОГТ, 2014. 400 с. 

66. Добродомов И. Г. Заимствование. Лингвистический энциклопедический 

словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва : Сов. энцикл., 1990. С. 158–159. 

67. Елисеева В. В. Лексикология английского языка: учебник. Санкт-

Петербург : СПбГУ, 2003. 44 с. 

68. Єнікєєва С. М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської 

мови: монографія. Запоріжжя : ЗНУ. 2006. 303 с.  

69. Єнікєєва С. М. Скорочені слова як механізм формотворення та 

словотворення в сучасній англійській мові. Вісник Житомирського 

державного ун-ту. Житомир, 2006. Вип. 27. С. 93–96.  

70. Єнікєєва С. М., Єнікєєв Д. С. Роль телескопії в збагаченні лексикону 

сучасної англійської мови. Науковий вісник Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2010. С. 420–426. 

71. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации : монография. Москва : 

Наука, 1982. 159 с. 

72. Жлуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев : Вища 

шк., 1974. 176 с. 

73. Жлуктенко Ю. А. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики, Київ : 

Вид-во Київ. ун-ту 1966. 135 с. 

74. Жукова И.Н., Лебедько М.Г., Прошина З.Г., Юзефович Н.Г. Словарь 

терминов межкультурной коммуникации / под ред. М. Г. Лебедько и  

З. Г. Прошиной. Москва: ФЛИНТА: Наука, 2013. 632 с. 

75. Захарченко Т. Е. Английский и американский сленг. Москва : Изд-во 

АСТ, 2009. 133 с. 

76. Зацний Ю. А. О некоторых инновационных процессах и механизмах в 

лексико-семантической системе английского языка. Нова філологія. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2013. № 58. С. 64–76.  



 

 

205 

77. Зацний Ю. А. Про деякі тенденції в словотвірних процесах сучасної 

англійської мови. Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2014. № 64. С.  

162–170.  

78. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. 

Запоріжжя : ЗДУ, 1998. 431 с. 

79. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового 

складу. Львів: ПАЇС, 2007. 228 с.  

80. Зіноватна О. М. Мовна освіта у США в контексті мовної ситуації та 

мовної політики. Вісник Житомирського державного університету імені 

І. Франка. 2010. Вип. 53. С. 158–163. 

81. Знаменская Т. А. Формирование двуязычной компетенции при изучении 

иностранного языка. Образование и наука. 2013. № 1. С. 94–106. 

82. Ильина А. Н., Кибасова С. Г. Словообразование в современном 

английском языке : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 

2012. 90 с. 

83. Їжакевич Г. П. Стилістична класифікація фразеологічних одиниць. 

Українська мова і література в школі. 1971. №10. С. 13–21. 

84. Калугина Е. Н. Понятийно-теоретический аспект исследования 

языкового субстандарта. Научный диалог. 2013. №5 (17): Филология.  

С. 261–269. URL: http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/1630/Kalugina_ 

Elena_Nikolaevna.pdf (дата звернення: 21.09.2017). 

85. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс : монография. 

Волгоград : Перемена, 2002. 477 с. 

86. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Наука, 

1987.  262 с. 

87. Каращук П. М. Словообразование английского языка : учеб. пособ. 

Москва : Высшая школа, 1977. 303 с.  

88. Карлинский А. Е. Основы теории взаимодействия языков и проблема 

интерференции: автореф. дисс. ... д-р. филол. наук. Киев, 1980. 48 с. 

http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/1630/Kalugina_%20Elena_Nikolaevna.pdf
http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/1630/Kalugina_%20Elena_Nikolaevna.pdf


 

 

206 

89. Касьяненко Л.С. Взаимодействие языка и культуры. Актуальные 

проблемы науки и образования. Серия «Гуманитарные науки». 

Ставрополь : СевКавГТУ, 2009. Вып. 1. С. 72–79. 

90. Кестер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт. Русистика. Берлин, 

1993. № 2. С. 15–31. URL : http://www.philology.ru/linguistics2/koester-

93.htm (дата звернення: 18.05.2018). 

91. Клименко О. Л. Деякі особливості мовної норми американського 

варіанта англійської мови. Вісник Запорізького державного 

університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 1999. №2. С. 1–3. URL: 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1447.pdf (дата 

звернення: 12.09.2013). 

92. Клименко О. Л. Лінгвістичні чинники запозичення субстандартних 

одиниць до мовного «стандарту». Вісник Запорізького державного 

університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2001. №4. C. 1–3.  

93. Клименко О. Л. Сленг і американський мовний стандарт: особливості 

взаємодії. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні 

науки. Запоріжжя, 2015.  № 2.  С. 246-251. 

94. Козловская Т. П. Лексические испанизмы в английском языке США: 

дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Киев, 1984. 296 с. URL: https://www. 

dissercat.com/content/leksicheskie-ispanizmy-v-angliiskom-yazyke-ssha 

(дата звернення: 15.10.2018). 

95. Колесниченко А. Н. Тематические группы сленга в повести 

Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Вопросы теории языка и 

методики преподавания иностранных языков. Таганрог : Таганрог. гос. 

пед. ин-т, 2007. Часть 2. С. 92–96.  

96. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. 3-е изд. 

Москва : Издательство ЛКИ, 2007. 176 с.   

97. Кондакова М.Ф. Языковые контакты как объект лингвистического 

исследования. Уральские лингвистические чтения. Екатеринбург : 

УрГПУ. 2001. № 14. С. 50. 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1447.pdf


 

 

207 

98. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных 

менталитетов : монография. Москва : ЧеРо, 2003.  349 с. 

99. Коровушкин В. П. Основы контрастивной социолектологии : автореф. 

дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.20. Пятигорск, 2005. 50 с. 

100. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой 

практикой масс-медиа : монография. Санкт-Петербург : Златоуст, 1999. 

320 с. 

101. Коцур М. Ф. Этнонимические названия образного характера в 

современном английском языке. Культура народов Причерноморья.  

2006.  № 79.  С. 103–106. 

102. Кочерган М. П. Загальне мовознавство.  Київ : Академія, 1999.  288 с. 

103. Кошарная С. А. Лингвокультурологическая реконструкция 

мифологического комплекса «человек – природа» в русской языковой 

картине мира: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01.  Белгород, 2003. 452 с. 

104. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология Москва : 

Гнозис, 2002.  284 с. 

105. Красса С. И., Калугина Е. Н. Гендерные лингвоконцентры субстандарта. 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия : 

Лингвистика. 2012. № 25 (284). С. 27–31. 

106. Кріцберг Р. Я. Дивергенція та конвергенція регіональних варіантів 

англійської мови : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.04. Київ, 

2001. 33 с.  

107. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика : 

монографія / пер. с ит. В. Яковенко. Москва : Intrada, 2000. 160 с. 

108. Крысин Л. П. Иноязычное слово в контексте современной общественной 

жизни. Русский язык конца ХХ столетия. Москва, 1996. С. 147–154.  

109. Крысин Л.П. Языковое заимствование как проблема диахронической 

социолингвистики. Диахроническая социолингвистика / ред.  

В. К. Журавлев. М., 1993. С. 132–146. 



 

 

208 

110. Кубрякова Е. С., Гиреев В. А. Конверсия в современном английском 

языке. Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 2002. № 2. С. 33–38. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/ 

lingvo/2002/02/kubryakova.pdf (дата звернення: 12.09.2018). 

111. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине 

XX в. (Опыт парадигмального анализа). Язык и наука конца XX в. / под 

ред. Ю. С. Степанова. Москва : Рос. Гуманитарный Ун-т, 1995.  

С. 144–238.  

112. Кубрякова Е. С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке. 

Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. 

Москва : Языки славянской культуры, 2004. 560 c.  

113. Кубрякова Е.С. Языковое сознание и языковая картина мира. Филология 

и культура : материалы 2-й междунар. конф. Тамбов : Изд-во ТГУ  

им. Г.Р. Державина, 1999. Ч.1. С. 3–5.  

114. Кудинова Т. А. Стандарт и субстандарт в языке: к обоснованию понятий. 

Научная мысль Кавказа. Рубрика: Языкознание. Ростов-на-Дону : 

Южный федеральный университет, 2010. №3. С. 136–140. 

115. Кудряшова С. Механизмы морфологической адаптации англо-

американских заимствований в испанском языке. Международный 

научно-исследовательский журнал. Филологические науки. 2012. Вип. 5. 

С. 91–93. URL: https://research-journal.org/languages/mexanizmy-morfolo 

gicheskoj-adaptacii-anglo-amerikanskix-zaimstvovanij-v-ispanskom-yazyke/ 

(дата звернення: 12.02.2019). 

116. Кукушкина Е. И. Познание, язык, культура: Некоторые 

гносеологические и социологические аспекты проблемы. Москва : 

Издательcтво Московского университета, 1984. 264 с.  

117. Леви-Строс К. Первобытное мышление / пер. с франц.  

А. Б. Островского. Москва : Республика, 1994.  384 с. 

118. Лейчик В. М. Предмет, методы и структура терминоведения. 4-е изд., 

испр. и доп. Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. 254 с. 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/%20lingvo/2002/02/kubryakova.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/%20lingvo/2002/02/kubryakova.pdf
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnaya-mysl-kavkaza
https://research-journal.org/languages/mexanizmy-morfolo%20gicheskoj-adaptacii-anglo-amerikanskix-zaimstvovanij-v-ispanskom-yazyke/
https://research-journal.org/languages/mexanizmy-morfolo%20gicheskoj-adaptacii-anglo-amerikanskix-zaimstvovanij-v-ispanskom-yazyke/


 

 

209 

119. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке: Образ жизни и мыслей в 

США сегодня: В 2 т. Москва : Радуга, 1992. Т. 1.  671 с. 

120. Лингвистика и межкультурная коммуникация : проблемы и перспектив. 

Москва : МАКС Пресс, 2009. 325 с. 

121. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 

Москва : Энциклопедия, 2010. 685 с. 

122. Лисинюк М. В. Мова як універсальна форма буття культури. Культура і 

сучасність. 2018. № 1. С. 330–333. 

123. Лычаная С. А. Американский произносительный стандарт и 

региональные типы американского произношения. Социально-

экономические явления и процессы. 2011. №10 (032). С. 276–280. 

124. Макарук Л.Л. Мультимодальність сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04. 

Запоріжжя, 2019. 43 с.  

125. Маковский М.М. Английские социальные диалекты: (онтология, 

структура, этимология) : учеб. пособ. Москва : Высшая школа, 1982.  

137 с. 

126. Малыгина И. В. Проблема взаимодействия культуры и национального 

самосознания: дис. … канд. филос. наук : 24.00.01 / Моск. гос. ин-т 

культуры. Москва, 1993. 146 с. 

127. Манакін В. М. Мова і загальна симетрія універсуму. Мовознавство.  

2011.  № 3.  С. 26−40. 

128. Маркарян О. С. Теория культуры и современная наука (логико-

методологический анализ). Москва : Мысль, 1983.  284 с. 

129. Мартос С.  А. Молодіжний сленг: міф чи реальність? Культура слова,  

2003. Вип. 62.  С. 39–44. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/ 

894 (дата звернення: 25.10.2013). 

130. Мартос С. А. Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. 

Шевченка. Луганськ, 2006. 21 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/%20894
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/%20894


 

 

210 

131. Маслов Ю. С. Введение в языкознание : учеб. Москва : Академия, 2005. 

304 c. 

132. Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособ. Москва : Академия, 

2001.  208 с. 

133. Маслова В. А. Homo lingualis в культуре: монография. Москва : Гнозис, 

2007. 320 с. 

134. Масляков В. С. Спанглиш как явление языковой межкультурной 

коммуникации. Язык и культура. 2011. № 1. С. 59–61. URL: http://doc 

player.ru/82656612-Spanglish-kak-yavlenie-yazykovoy-mezhkulturnoy-

kommunikacii-v-s-maslyakov.html (дата звернення: 12.03.2019). 

135. Матюшенков В. С. Особенности употребления разговорного стиля речи 

в Северной Америке, Великобритании, Австралии : монография. Москва 

: Наука, 2015. 176 с. 

136. Mатюшенков В. С. Dictionary of Slang in North America, Great Britain and 

Australia. Словарь английского сленга. Особенности употребления 

сленга в Северной Америке, Великобритании и Австралии. Москва : 

Флинта, 2002. 176 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/456089 (дата 

звернення: 12.03.2019). 

137. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : 

навч. посіб. Львів : Каравела, 2005. URL: https://pidruchniki.com/ 

1770071247604/dokumentoznavstvo/ukrayinskiy_movlennyeviy_etiket (дата 

звернення: 12.03.2019). 

138. Мелерович А. М. Проблема семантического анализа фразеологических 

единиц современного русского языка : учеб. пособ. Ярославль : Изд-во 

Ярославского гос. педагог. ин-т, 1979.  80 с. 

139. Мельничук М. В. Особенности формирования испанокультурной 

лексики в современном английском языке : дис. … канд. филол. наук : 

10.02.04 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2002. 

188 с. 

https://pidruchniki.com/


 

 

211 

140. Мечковская Н. Социальная лингвистика : учеб. пособ. 2 изд. Москва : 

Аспект Пресс, 1996. 207 с. 

141. Мешков О. Д. Семантические аспекты словосложения английского 

языка. Москва : Наука, 1986. 208 с. 

142. Михальченко В. Ю. Словарь социолингвистических терминов / отв. 

ред.В. Ю. Михайльченко. Москва : Институт языкознания РАН. 2006. 

312 с. 

143. Мірошник С. О. Використання іспанської лексики в американській 

лінгвокультурі. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної 

лінгвістики. Київ : Логос, 2012. Вип. 21. С. 362–368. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2012_21_50 (дата звернення: 12.02.2019). 

144. Михайлов М. М. Двуязычие и взаимовлияние языков. Проблемы 

двуязычия и многоязычия : сборник статей / отв. ред. П. А. Азимов. 

Москва : Наука, 1972. С. 197–203. 

145. Михеева Н. Ф. Национально-культурная специфика употребления ЯЕ в 

испанском языке на территории юго-западных штатов Америки. 

Вестник РУДН. Серия : Лингвистика. 2003. № 4. С. 15–25. 

146. Молодкин A. M. Spanglish и African American English в социально-

коммуникативной системе США. Контакты языков и культур на 

Американском континенте. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006.  

С. 29–33. 

147. Мороховський О.М. Деякі питання теорії (іншомовних) запозичень. 

Мовознавство. 1984. № 1. С. 19–25. 

148. Мунгалов Д. В. О некоторых особенностях испанского языка в США. 

Язык, сознание, коммуникация: сб. статей / ред. В. В. Красных, А. И. 

Изотов. Москва : Диалог-МГУ, 2000. Вып. 12. С. 109–116. URL: 

http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_12_16mungalov.pdf (дата 

звернення: 12.09.2018). 

149. Наумов В. В. Государство и язык: Формулы власти и безвластия. Москва 

: КомКнига, 2010. 184 c. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=psptkl_2012_21_50


 

 

212 

150. Новікова Ю.О. До проблеми лексико-семантичної адаптації іспанських 

запозичень в американському варіанті англійської мови. Нова філологія : 

зб.  наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2012. № 51. С. 48–52. 

151. Норенко О. Антропоцентризм як вектор розвитку сучасного 

мовознавства. Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 2014.  Вип. 20. С. 128–134. 

152. Общее языкознание: Внутренняя структура языка : монография / отв. 

ред. Б. Н. Серебренников. Москва : Наука, 1972. 564 с. 

153. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва 

: Азбуковник, 1999. 944 с.  

154. Орлова Н. Сленг vs жаргон: проблема дефиниции. Ярославский 

педагогический вестник. 2004. №3 (40). URL: http://vestnik.yspu.org/ 

releases/novye_Issledovaniy/24_6/ (дата звернення: 20.02.2019). 

155. Панькин М. Языковые контакты: краткий словарь. Москва : Флинта; 

Наука, 2011. 160 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pankin-v-m-

filippov-a-v-yazykovye-kontakty-kratkiy-slovar-m-flinta-nauka-2011-160-s 

(дата звернення: 12.09.2013). 

156. Першукова О. О. Державна мовна політика США з навчання іноземних 

мов у контексті формування світогляду школярів. Педагогіка і психологія. 

2011. № 3 (72).  С. 103–112. 

157. Петросян Е. А. Англо-американские заимствования в современном 

немецком языке. URL : www.orenport.ru/docs/174/mat_conf/html/33.pdf. 

(дата звернення: 12.11.2018). 

158. Пименова М. В. Языковая картина мира : учеб. пособ. 3-е изд., доп. 

Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011.  106 с. 

159. Подолянська Н. О. Білінгвальна освіта. Роль англійської та етнічних мов 

у системі шкільної освіти Сполучених Штатів Америки. Science and 

Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2014. Vol. II (10), 

Issue 20. P. 93–96. URL: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ 

podolyanska_n.o._bilingual_education._the_role_of_the_english_and_heritag

http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/24_6/
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/24_6/
https://cyberleninka.ru/article/n/pankin-v-m-filippov-a-v-yazykovye-kontakty-kratkiy-slovar-m-flinta-nauka-2011-160-s
https://cyberleninka.ru/article/n/pankin-v-m-filippov-a-v-yazykovye-kontakty-kratkiy-slovar-m-flinta-nauka-2011-160-s
http://www.orenport.ru/docs/174/mat_conf/html/33.pdf


 

 

213 

e_languages_in_school_education_system_of_the_united_states_of_america.

pdf (дата звернення: 12.11.2018).  

160. Потятиник У. О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти 

функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США) : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Львівський національний 

ун-т ім. І.Франка. Львів, 2003.  246 с. 

161. Разуваева Т. Сленгизмы в американском варианте современного 

английского языка: особенности образования и функционирования. 

Вопросы теории и практики. Филологические науки. Тамбов : Грамота, 

2016. №12 (66): в 4-х ч. Ч. 3. С. 149–152. 

162. Ричард А. Спиерс. Словарь американського сленга / ред.  

В. Ю. Гремитских. Москва : Рус. яз., 1991.  528 с.  

163. Розенцвейг В. Ю. Основные вопросы теории языковых контактов. Новое 

в лингвистике. Москва : Прогресс, 1972.  Вып. 6. Языковые контакты.  

С. 5–24. 

164. Русско-американский сленговый разговорник. Киев : УСХА, 1993. 231 с.  

165. Савицкий В. М. Английская фразеология: проблемы моделирования. 

Самара: Изд-во «Самарский университет», 1993. 172 с. 

166. Сандій Л. В. Англомовна актуалізація феномену «економіка знань»: 

лінгвальний і соціолінгвальний параметри : дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.04. Запоріжжя, 2014. 264 с. 

167. Свойкина Л. Ф. Педагогические условия формирования межкультурной 

коммуникации у иностранных студентов-филологов : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.08. Белгород, 2005. 213 с. URL: http://nauka-pedagogika.com/ 

pedagogika-13-00-08/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-

mezhkulturnoy-kommunikatsii-u-inostrannyh-studentov-filologov (дата 

звернення: 12.09.2013). 

168. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми. Полтава : 

Довкілля-К, 2008.  712 с. 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-mezhkulturnoy-kommunikatsii-u-inostrannyh-studentov-filologov
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-mezhkulturnoy-kommunikatsii-u-inostrannyh-studentov-filologov
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-mezhkulturnoy-kommunikatsii-u-inostrannyh-studentov-filologov


 

 

214 

169. Семчинський С. В. Загальне мовознавство : підручник. Київ : Вища 

школа, 1988. 327 с. 

170. Семченский С. В. Семантическая интерференция языков (на материале 

славяновосточнороманских языковых контактов): автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук. Киев, 1973.  34 с. 

171. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / пер. с англ. 

А. Е. Кибрика. Москва : Прогресс, 1993. 653 с. 

172. Скворцов Л. И. Литературный язык, просторечие и жаргоны в их 

взаимодействии. Литературная норма и просторечие. Москва, 1977.  

С. 29–57. 

173. Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи : монография / отв. 

ред. Ф. П. Филин. Москва : Наука, 1980. 352 с. 

174. Скроб Т. В. Особенности билингвизма и диглоссии в территориальном 

варианте национального языка: автореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.02.19. Саратов, 2017. 22 с. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/ 

dissertation/synopsis/2017/04/20/avtoreferat_skrob.pdf (дата звернення: 

12.07.2019). 

175. Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/ures/book/ 

index.shtml (дата звернення: 12.09.2018). 

176. Солодкий М. В. Сниженная лексика в современном немецком языке; 

источники пополнения и особенности функционирования в 86 

молодежном сленге: автореф. дис. … канд. филол. наук : 033200.00. 

Славянск-на-Кубани, 2004. 43 с. 

177. Сорокин П. А. Социокультурная динамика. Москва : Директ-Медиа, 

2007. 344 с. 

178. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 

исследования. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1997.  824 с. 

URL: https://books.google.com.ua/books?id=ebMoAgAAQBAJ&pg=PA3& 

source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата 

звернення: 15.08.2018). 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/%20dissertation/synopsis/2017/04/20/avtoreferat_skrob.pdf
https://www.sgu.ru/sites/default/files/%20dissertation/synopsis/2017/04/20/avtoreferat_skrob.pdf
https://www.jnsm.com.ua/ures/book/%20index.shtml
https://www.jnsm.com.ua/ures/book/%20index.shtml
https://books.google.com.ua/books?id=ebMoAgAAQBAJ&pg=PA3&%20source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=ebMoAgAAQBAJ&pg=PA3&%20source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


 

 

215 

179. Степанов Ю. С. Методы и  принципы современной лингвистики.  

Москва : Наука, 1975. 313 с.  

180. Стефаненко Т. Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения. 

Общение и оптимизация совместной деятельности / под ред.  

Г. М. Андреевой, Я. Яноушека. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1987. 

С. 242–250.  

181. Страны Соединенного Королевства: Лингвострановедческий справочник 

/ сост. Г.Д.Томахин. Москва : Просвещение, 1999.  

182. Судзиловский Г. А. Сленг – что это такое? Английская просторечная 

военная лексика : Англо-русский словарь военного сленга. Москва : 

Воениздат, 1973.  182 с.  

183. Таганова Т. А. Заимствования в американский вариант английского 

языка: Культурологический и лексикографический аспекты: дис. ... канд. 

филол. наук : 10.02.04. Иваново, 2003. 222 с. URL: https://www.dissercat. 

com/content/zaimstvovaniya-v-amerikanskii-variant-angliiskogo-yazyka-

kulturologicheskii-i-leksikografich (дата звернення: 12.10.2013). 

184. Таловиря Г. Сучасні тенденції поповнення словникового запасу 

англійської мови: зовнішні запозичення. Філологічні науки. 2017. № 26. 

С. 73–77. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9793/1/ 

Talovyria.pdf (дата звернення: 12.09.2018). 

185. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. Москва : Школа «Языки русской 

культуры», 1996. 288 с.   

186. Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. Вопросы теории и 

практики межъязыковой коммуникации : монография. Москва : Слово, 

2008. 344 с.  

187. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособ. 

Москва : Слово, 2000. 264 с. URL: http://www.ffl.msu.ru/research/ 

publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf 

(дата звернення: 20.09.2013). 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9793/1/Talovyria.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9793/1/Talovyria.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/%20publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf
http://www.ffl.msu.ru/research/%20publications/ter-minasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf


 

 

216 

188. Тимашева О. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации : 

учеб. пособ. Москва : УРАО, 2004. 190 с. 

189. Ткаченко Л. Л., Лебедєва Н. М. Спангліш як мовне явище зміни коду. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : 

Лінгвістика : зб. наук. праць. Херсон : ХДУ, 2017. Випуск 27. С. 78–82. 

190. Тойнби А. Дж. Постижение истории / пер. с англ. Е. Д. Жаркова. Москва 

: Айрис-пресс, 2006. 640с. URL: http://lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history. 

txt_with-big-pictures.html (дата звернення: 11.11.2013). 

191. Токвиль А. де. Демократия в Америке / пер. с франц. В. Т. Олейника и 

др. Москва : Весь Мир, 2000. 560 с. URL: https://www.gumer.info/ 

bibliotek_Buks/Sociolog/tokv/index.php (дата звернення: 12.09.2017). 

192. Топчий Л. Специфіка використання кодифікованої лексики з 

інвективним змістом у мові ЗМІ. Південний архів. Філологічні науки. 

2018. Вип. 72(1). С. 49–52. URL: http://pa.stateuniversity.ks.ua/archive/ 

72_2018/part_1/12.pdf (дата звернення: 12.02.2019). 

193. Торн Т. Словарь современного сленга. Dictionary of Modern Slang. 

Москва : Вече Персей, 1996.  592 с. 

194. Третьякова Л. Н. Проблемы лингвокультурологии: военная 

концептосфера русского языка и языковая картина мира. Культура 

жизнь юга России. 2013. №2 (49). С. 62–66. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/problemy-lingvokulturologii-voennaya-kontseptosfera-russkogo-

yazyka-i-yazykovaya-kartina-mira (дата звернення: 24.10.2018). 

195. Трубецкой Н. С. Основы фонологии : учебник / пер с нем.  

А. А. Холодовича; под ред С. Д. Кацнельсона. Москва : Аспект Пресс, 

2000.  352 с. 

196. Тэйлор Д. О классификации креолизованных языков. Новое в 

лингвистике. Москва, 1972.  Вып. 6 : Языковые контакты. С. 245–375. 

197. Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Новое в 

лингвистике. Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. Вып.1. С. 157–201. 

URL: http://lingvotech.com/otnoshenienor (дата звернення: 10.12.2012). 

http://lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history.%20txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history.%20txt_with-big-pictures.html
https://www.gumer.info/%20bibliotek_Buks/Sociolog/tokv/index.php
https://www.gumer.info/%20bibliotek_Buks/Sociolog/tokv/index.php
http://pa.stateuniversity.ks.ua/archive/%2072_2018/part_1/12.pdf
http://pa.stateuniversity.ks.ua/archive/%2072_2018/part_1/12.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-lingvokulturologii-voennaya-kontseptosfera-russkogo-yazyka-i-yazykovaya-kartina-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-lingvokulturologii-voennaya-kontseptosfera-russkogo-yazyka-i-yazykovaya-kartina-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-lingvokulturologii-voennaya-kontseptosfera-russkogo-yazyka-i-yazykovaya-kartina-mira
http://lingvotech.com/otnoshenienor


 

 

217 

198. Усмоналиев Х. М. Слова английского языка, заимствованные из 

испанского. Молодой учёный.  2018.  № 27 (213).  C. 184–189. 

199. Федоров М.А. От лингвистической относительности к относительности 

культурной. Вестн. ИГЛУ. 2013. № 2(23). С. 181–85. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ot-lingvisticheskoy-otnositelnosti-k-

otnositelnosti-kulturnoy.pdf  (дата звернення: 12.03.2014). 

200. Фирсова Н. М. Языковая вариативность и национально-культурная 

специфика речевого общения в испанском языке : учеб. пособ. Москва : 

РУДН, 2000. 128 с. 

201. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной 

идентичности / пер. с англ. А. Башкирова. Москва : ООО «Издательство 

ACT»; ООО «Транзиткнига», 2004.  635 с.  

202. Хауген Э. Процесс заимствования. Новое в лингвистике. Москва : Изд-во 

«Прогресс», 1972  Вып. VI. Языковые контакты. С. 344–382. 

203. Холл Р. А. Креолизованные языки и «генеалогическое роСтво» Текст. 

Новое в лингвистике. Москва, 1972. Вып. 6 : Языковые контакты. С. 304–

326. 

204. Царев П. В. Сложные слова в английском языке : учеб. пособ. Москва : 

Изд-во Москов. ун-та, 1980. 125 с. 

205. Чередниченко О. Про мову та переклад. Київ : Либідь, 2007.  247 с. 

206. Швейцер А. Д. Американский вариант английского языка : Пути 

формирования и современный статус. Вопросы языкознания.  1995.  № 6.  

С. 3–16.  

207. Швейцер А. Д. Литературный английский язык в США и Англии : 

монография. Москва : Едиториал УРСС, 2003. 200 с. 

208. Швейцер А. Д. Очерк современного английского языка в США. Москва : 

Высш. школа, 1963.  216 с.  

209. Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США : 

монография. Москва : Наука, 1983. 216 с.  

http://cyberleninka.ru/article/n/ot-lingvisticheskoy-otnositelnosti-k-otnositelnosti-kulturnoy.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/ot-lingvisticheskoy-otnositelnosti-k-otnositelnosti-kulturnoy.pdf


 

 

218 

210. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / отв. ред. 

М. И. Матусевич. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1958.  Т. 1. 182 с. 

211. Шовкопляс Ю. А. Анализ языковой ситуации и языковой политики в 

США: история, проблемы, приоритеты. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Сер. «Філологія» : зб. наук. пр. / гол. ред.  

І. В. Ступак. Одеса, 2018. № 36. Том 2. С. 119–122. URL: http://vestnik-

philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_2/35.pdf 

212. Шовкопляс Ю.О. Аспекти вивчення впливу іспанської мови на 

англійську мову США (порівняльний аналіз українських та зарубіжних 

досліджень). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні 

науки». Мовознавство. № 11. 2019. С. 167–171. URL : http://ddpu-

filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_11/35.pdf 

213. Шовкопляс Ю.О. Іспанські запозичення на позначення продуктів 

харчування і кулінарії в англійській мові США. Романо-германські мови 

в сучасному міджкультурному просторі : матеріали IV Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції (Полтава-Старобільськ, 15 

квітня 2019 р.) / за заг. ред. Т.А. Кокнової; Держ.заклад. «Луган. нац. ун-

т. імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2019. С. 118–121. 

214. Шовкопляс Ю.О. Історико-культурологічні чинники іспанського впливу 

на англійську мову США. Актуальні питання розвитку філологічних 

наук у XXI столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференція (Одеса, 22-23 березня 2019). Одеса : Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних досліджень», 2019.  С. 70–73. 

215. Шовкопляс Ю.О. Лінгвальні особливості засвоєння іспанських 

запозичень англійською мовою США. Science and Education a New 

Dimension. Philology. VII (56). Issue 190. 2019. Feb. Р. 48–52. 

216. Шовкопляс Ю.О. Лінгвальні та культурні особливості функціонування 

іспанських запозичень в американському сленгу. Науковий вісник 

http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_2/35.pdf
http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_2/35.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_11/35.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_11/35.pdf


 

 

219 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Філологія» : зб. наук. 

пр. / гол. ред. І. В. Ступак.  Одеса, 2018. № 37. Том 2. С. 167–171. 

217. Шовкопляс Ю.О. Мовний феномен Spanglish як результат іспано-

англійських мовних контактів на території США. Нова філологія : зб. 

наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. № 71. 166–170. 

218. Шовкопляс Ю.О. Особливості реалізації етнічних стереотипів щодо 

латиноамериканців у сучасних ЗМІ США. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Філологія» : зб. наук. 

пр./гол.ред. І. В. Ступак.  Одеса, 2018. № 38. Том 2. С. 172–177 

219. Шовкопляс Ю.О. Проблема визначення поняття літературної і 

нелітературної розмовної мови США (на прикладі англійської мови 

США).  East European Scientific Journal: зб.нак.праць. Вип. 8(48).  

Варшава, Польща, 2019. P. 22–26. 

220. Шовкопляс Ю. Фразеологічні одиниці з іспанським компонентом у 

нелітературній англійській мові США. Переяславська мовознавча 

толока : тези I міжнародної науково-практичної конференції. ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди (Переяслав-Хмельницький, 19-20 вересня 2019 р.). 

Переяслав-Хмельницький, 2019. С.107–109. 

221. Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию / пер. с нем.  

А. С. Бобовича; ред., предисл. и примеч. проф. Р. А. Будагова. Москва : 

Эдиториал УРСС, 2003.  296 с.  

222. Эйто Дж. Словарь новых слов английского языка. The Longman Register 

of new words. Москва : Рус. яз., 1990.  434 с.  

223. Юнацкая А. Б. Этнические стереотипы и изменения в денотации и 

коннотации испанских заимствований в английском языке CША. Вісник 

Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки. 

2004. № 4. С. 204–208. 

224. Юнацька А. Б. Про лексико-семантичну асиміляцію іспанських 

запозичень в американському варіанті англійської мови. Вісник 



 

 

220 

Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. 2004.  

№ 4 (63). С. 230–235.  

225. Язык, сознание, коммуникация : сб. статей / ред. В. В. Красных,  

А. И. Изотов. Москва : Диалог-МГУ, 2000.  Вып.12. 148 с. 

226. Языкознание: Большой энциклопедический словарь / ред. В.Н. Ярцева. 

Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с. 

227. Ярцева В. Н. О теоретической основе социальных диалектов. Норма и 

социальная дифференциация языка. Москва : Наука, 1969. С. 26–46. 

228. Яшина М.Г. Культурно-маркированная лексика как междисциплинарная 

область исследования : материалы докладов XVI Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2009». 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация / МАКС Пресс. 

Москва, 2009. С. 35–36. 

229. A study of Spaniards living in the US. URL: https://transferwise.com/us/ 

blog/a-study-of-spaniards-living-in-the-us (дата звернення: 12.04.2018). 

230. ABBYY Lingo. URL: www.abbyy.com 

231. Adams M. Slang: The People’s Poetry. New York : Oxford University Press. 

2009. 257 р. 

232. Alba R. Remaking the American Mainstream: assimilation and contemporary 

immigration. Cambridge, Harvard : Harvard University Press, 2003. 384 p. 

233. Algeo J. Spanish loanwords in English by 1900. Topics in English linguistics, 

1996. No.18. P.13–40. 

234. Algeo J., Pyles T. The Origins and Development of the English Language. 

Boston : Thomson Wadsworth. 2005. URL: http://ekladata.com/LP-Dow 

GWP2jGZ75kxCZ9PrGnUEg/The-Origins-and-Development-of-the-English-

Language-6th-ed.-J.-Algeo-Cengage-2010-BBS.pdf (дата звернення: 

12.10.2012). 

235. Appel R., Muysken P. Language contact and bilingualism. London and 

Baltimore, MD: Edward Arnold, 1987. URL: https://www.cambridge. 

org/core/journals/language-in-society/article/bilingualism-r-appel-and-p-

https://transferwise.com/us/%20blog/a-study-of-spaniards-living-in-the-us
https://transferwise.com/us/%20blog/a-study-of-spaniards-living-in-the-us
http://ekladata.com/LP-Dow%20GWP2jGZ75kxCZ9PrGnUEg/The-Origins-and-Development-of-the-English-Language-6th-ed.-J.-Algeo-Cengage-2010-BBS.pdf
http://ekladata.com/LP-Dow%20GWP2jGZ75kxCZ9PrGnUEg/The-Origins-and-Development-of-the-English-Language-6th-ed.-J.-Algeo-Cengage-2010-BBS.pdf
http://ekladata.com/LP-Dow%20GWP2jGZ75kxCZ9PrGnUEg/The-Origins-and-Development-of-the-English-Language-6th-ed.-J.-Algeo-Cengage-2010-BBS.pdf


 

 

221 

muysken-language-contact-and-bilingualism-london-and-baltimore-md-

edward-arnold-1987-pp-213/6F044608DCA7D2749359ABB14DB0D136 

(дата звернення: 12.11.2013). 

236. Ardila A. Spanglish: An Anglicized Spanish Dialect. Hispanic Journal of 

Behavioral Sciences, 2005. 27(1), 60–81. 

237. Ayto J., Simpson J. The Oxford Dictionary of Modern Slang. Oxford : Oxford 

UP, 1996.  299 р. 

238. Barreto M., Manzano S., Segura G. The impact of media stereotypes on 

opinions and attitudes towards Latinos. Pasadena, CA: National Hispanic 

Media Coalition and Latino Decisions, 2012. 82 с. 

239. Bartlett J. R. Dictionary of Americanisms. J. Wiley & Sons Boston : Little, 

Brown, and company, 2003. URL: http://www.ebooksread.com/authors-

eng/john-russell-bartlett/dictionary-of americanisms-ala.shtml (дата 

звернення: 12.09.2018). 

240. Blanchette J. A sociolinguistic study of a two-way bilingual program. 

Bilingual Research Journal. 2000. Vol. 24. № 4. P. 55–58. 

241. Bloom A. The Closing of the American Mind. New York : Touchstone, 1988.  

392 p.  

242. Boas F. Linguistics and Ethnology Text. Language in Culture and Society / 

Dell Hymes. NY. : Harper and Row, Publishers. 1964. P. 250–261. 

243. Boileau A. Le probleme du bilinguisme et la theorie des substrats langues 

vivantes. Bruxelles, 1946. 

244. Brown A., Patten E. Hispanics of Spanish Origin in the United States, 2011.  

Pew Research Center Hispanic Trends. 2013. Рp. 1–4. URL: 

http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/5/2013/06/Spaniard 

Factsheet.pdf. (дата звернення: 13.09.2018). 

245. Buades L. A. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid, 1997. 

246. Bühler K. The Theory of Language (translation of Sprachtheorie from 1934). 

Amsterdam : John Benjamins, 1990. 

http://www.ebooksread.com/authors-eng/john-russell-bartlett/dictionary-of%20americanisms-ala.shtml
http://www.ebooksread.com/authors-eng/john-russell-bartlett/dictionary-of%20americanisms-ala.shtml
http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/5/2013/06/%20SpaniardFactsheet.pdf
http://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/5/2013/06/%20SpaniardFactsheet.pdf


 

 

222 

247. Bullfighting. URL: http://shssenorsilva.tripod.com/id4.html (дата звернення: 

12.09.2019). 

248. Bureau U. Census 2010 News A New Portrait of America, First 2010 Census 

Results. 2019. URL: http://web.archive.org/web/20101225031107/http://2010. 

census.gov/news/press-kits/apportionment/apport.html. (дата звернення: 

17.09.2019). 

249. Campbell N. American Cultural Studies: an introduction to American culture.  

London : Routledge, 2012.  352 p.  

250. Cannon G. Recent borrowings from Spanish into English. Topics in English 

Linguistics, 1996. Р. 41-60. 

251. Chatsky J. Guarding Your Identity. Time.  2003.  Sept. 15. Р. 90. 

252. Claus A. Spanish Loanwords in American English. Seminar Paper, Publisher: 

GRIN Publishing, 16 Jan. 2015. 20 p. 

253. Coleman J. The Life of Slang. New York : Oxford University Press. 2012. 

254. Colibricenter.org. U.S. Customs and Border Protection (2017) - Colibri. URL:  

http://www.colibricenter.org/testimonials/u-s-border-patrol-2014/ (дата 

звернення: 18.10.2018). 

255. Comprehensive Immigration Reform Act of 2006, Title VII-Miscellaneous, 

Subtitle F-Other matters, Sec. 767.  

256. Сorpus of Contamporary American English. URL: https://corpus. 

byu.edu/coca (дата звернення: 17.09.2019). 

257. Crystal D. The English Language. London : Penguin Books, 1990. 325 р. 

258. Crystal D. How Language Works, New York, Avery and Penguin Group. 

2005. 512 р. 

259. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge 

: Cambridge University Press. 1999. 

260. Dalzell Tom. The Routledge Dictionary of Modern American Slang and 

Unconventional English offers the ultimate record of modern American Slang. 

2018. 

http://shssenorsilva.tripod.com/id4.html
http://web.archive.org/web/20101225031107/http:/2010.%20census.gov/news/press-kits/apportionment/apport.html
http://web.archive.org/web/20101225031107/http:/2010.%20census.gov/news/press-kits/apportionment/apport.html
http://www.colibricenter.org/testimonials/u-s-border-patrol-2014/


 

 

223 

261. Dennis R. Preston., Roger W. Shuy. Varieties of American English. 

Washington, D.C., 1988. 97 p.  

262. Dombrovan T. An Introduction to Linguistic Synergetics. Cambridge Scholars 

Publishing, 2018. 152 p. P.33-37. 

263. Donald Trump's border wall – BBC News. 2019. URL: https://www.bbc. 

com/news/topics/c2gzednyvjkt/donald-trumps-border-wall (дата звернення: 

07.12.2019). 

264. Duran R. Latino language and communicative behavior. Norwood, N. J. : 

Ablex, 1981. 

265. Duranti A. Linguistic Anthropology. Cambridge University Press, 1992.  p. 3.  

266. Durkin P. Borrowed Words: A history of Loanwords in English. New York : 

Oxford University Press. 2014. 365 p. 

267. Eble C.C. Slang & Sociability: In-group Languages among College Students. 

Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1996. 240 p. 

268. English as National Language: Ch. 6 Language of the Government.  Sec. 162. 

269. Ferguson C. Language in the USA. New York : Cambridge U.P., 1982. 

270. Finegan E. Language: Its Structure and USA. Boston : Thomson Higher 

Education, 2008.  573 р. 

271. Flexner S.B. New Dictionary of American Slang / Comp. by R.Chapman. 

New York : Harper and Row, 1986. 498 p.  

272. Fought C. Chicano English in Context. New York : Palgrave Macmillan. 

2003. 

273. Gardner-Chloros P. The Metaphor of Borrowing: Implications for a Theory of 

Language Evolution. A Response to Henriette Walter.  Current Issues In 

Language and Society, 2010. P. 224–226. 

274. Gil Paul. «What Is a ‘Meme’? What Are Examples of Modern Internet 

Memes?» AboutTech. About.com, 2015. Web. 2 Oct. 2014. URL: 

http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/What-Is-an-Internet 

Meme.htm (дата звернення: 29.08.2015). 

http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/What-Is-an-Internet


 

 

224 

275. Gilliam Jr., Iyengar S. Prime suspects: The influence of local television news 

on the viewing public. American Journal of Political Science. 2000. № 1.  

Р. 560–573. 

276. Glazer N. We Are All Multiculturalists Now. Harvard Univ. Press, 1997. 

277. Goldberg D. T. (ed.) Multiculturalilsm. A Critical Reader. Balckwell. 1994. 

278. González F. R. Spanish influence on English word-formation: the suffix-ista. 

American speech. 1995. Т. 70. №. 4. P. 421–429. 

279. González F. R., Gonzalez, F. R. (Eds.). Spanish loanwords in the English 

language: a tendency towards hegemony reversal. Walter de Gruyter. 1996. 

Vol. 18. 

280. Gonzalez-Barrera A., Krogstad J. M. What we know about illegal 

immigration from Mexico. Latino Times. URL: 

http://latinotimes.org/2019/01/10/what-we-know-about-illegal-immigration-

from-mexico-2/ (дата звернення: 20.03.2019). 

281. Gramley S. Pätzold, K-M. A Survey of Modern English. London : Routledge. 

2004. 

282. Gutiérrez Y. Reinforcing a Ranking Algorithm with Sense Frequencies and 

Multidimensional Semantic Resources to solve Multilingual Word Sense 

Disambiguation. Second Joint Conference on Lexical and Computational 

Semantics. 2013. 

283. Hall J. A. Is America Breaking Apart? Princeton, NJ : Princeton University 

Press, 2001.  184 p.  

284. Hall E. Intercultural communication: a Guide to Men of Action. The 

Intercultural Executive. 2000. Volume. №2. URL: http://www.csun.edu/-

sm60012/Intercultural/Key%20Concept. (дата звернення: 12.09.2018). 

285. Haugen E. The Analysis of Linguistic Borrowing. Lingua 2. 1950. 210–231.  

286. Hill J. Is it really «No Problem?» Junk Spanish and Anglo-Racism. Texas 

Linguistics Forum. 1993. № 33. Р. 1–12. 

http://latinotimes.org/2019/01/10/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico-2/
http://latinotimes.org/2019/01/10/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico-2/
http://csun.edu/-
http://csun.edu/-


 

 

225 

287. Hispanic vs. Latino vs. Latinx: A Brief History of How These Words Originated. 

URL:  https://remezcla.com/features/culture/latino-vs-hispanic-vs-latinx-how-

these-words-originated/ (дата звернення: 18.08.2018). 

288. Hoffer B. L. Language Borrowing and Language Diffusion: an Overview.  

Intercultural Communication Studies. № XI:4. 2002. URL: 

http://web.uri.edu/iaics/files/01-Bates-L.-Hoffer.pdf. (дата звернення: 

12.11.2013). 

289. Holder R. W. Dictionary of Modern Slang. U.K. : Oxford University Press, 

1995.  194 p.  

290. Hymes D. H. A Perspective for Linguistic Anthropology. Horizons of 

Anthropology.  Chicago, 1964. 93 p. 

291. Hymes D. H. Objectives and Concepts of Linguistic Anthropology. The 

Teaching of Anthropology. University of California Press, 1963.  p. 277. 

292. Ismagilova A., Palutina O. Mutual Word Borrowings between the English and 

the Spanish Languages. Journal of History Culture and Art Research. 2017. 

6(4). P. 571–579. 

293. Jakobson R. Closing Statement: Linguistics and Poetics. Style in Language. 

1960. Р. 350–377.  

294. Jenkins P. A History of the United States. London : Macmillan-Palgrave, 

2003.  368 p. 

295. Kang J. Trojan horses of race. Harvard Law Review. 2005. Vol. 118. No. 5. Р. 

1489–1593. 

296. Kipfer B., Chapman R. Dictionary of American Slang. New York : Harper 

Collins. 2007. 

297. Kowalczyk M. Ay caramba! Functions of Spanish borrowings in American 

slang. Kwartalnik Neofilologiczny 1. 2015, P. 42–54. URL : http://journals. 

pan.pl/dlibra/publication/102805/edition/88817/content (дата звернення: 

20.02.2019). 

https://remezcla.com/features/culture/latino-vs-hispanic-vs-latinx-how-these-words-originated/
https://remezcla.com/features/culture/latino-vs-hispanic-vs-latinx-how-these-words-originated/
http://web.uri.edu/iaics/files/01-Bates-L.-Hoffer.pdf


 

 

226 

298. Latino Times. What we know about illegal immigration from Mexico. URL: 

http://latinotimes.org/2019/01/10/what-we-know-about-illegal-immigration-

from-mexico-2/ (дата звернення: 12.09.2019). 

299. Leech G. Semantics. London: Penguin Books, 1990. 383 p. 

300. Leonard I., Williams A. The Spanish Background of American Literature 

(Book Review). Pacific Historical Review. 1955. № 24(4). Р. 397. 

301. Levy J.T. The Multiculturalism of Fear. Oxford Univ. Press, 2000. 

302. Libertin D. Word-Formation Processes in Contemporary English Slang. 

Prague, 2011. URL : https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120054325 

(дата звернення: 20.02.2019). 

303. Lipski J. M. La lengua espanola en los Estados Unidos: avanza a la vez que 

retrocede. Revista Espanola de Lingiii'stica 33, 2004.  Р. 231–260. 

304. Losh C. S. NORC General Social Surveys Representative Samples of the 

Continental U.S. Florida State University : Department of Educational 

Psychology and Learning Systems. 2002. 

305. MacGregor M. P. Stories of linguistic repression in Southwest schools. 

Bilingual Research Journal. 2000. Vol. 24. № 4. P. 114–118. 

306. MacNeil R., Cran W. Hispanic Immigration: Reconquest or Assimilation. Do 

You Speak American? New York: a Division of Random House, Inc., 2005. 

P. 89–114. 

307. Makkai Adam. A dictionary of American idioms. New York : BARRON”S, 

2004.  396 p.  

308. Marcos-Mann F. De lenguas у fronteras: el espanglish у el portunol. Nueva 

Revista de PoHtica, Cultura у Arte.  2001. № 74. Р. 70–79. 

309. Melika G. Spracherhaltung und Sprachwechsel bei den deutschen 

Minderheiten von Transkarpatien. Sprachinselforschung: Eine Gedenkschrift 

für Hugo Jedig.  Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien; 

Lang, 1994.  S. 289–301. 

310. Merriam-Webster Dictionary. URL: www.merriam-webster.com. 

http://latinotimes.org/2019/01/10/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico-2/
http://latinotimes.org/2019/01/10/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico-2/
http://www.merriam-webster.com/


 

 

227 

311. Moreno Fernandez F. El future de la Iengua espanola en los EE.UU. ARI. № 

69. Madrid: Real Instituto Elcano, 15.04.2004. P. 6. 

312. Mubarik Ali. Chili (Capsicum spp.) Food Chain Analysis: Setting Research 

Priorities in Asia. AVRDC-WorldVegetableCenter, 2006. 245 p. 

313. Murray T. E. Spanish loanwords in contemporary American English slang. 

Spanish Loanwords in the English Language. A Tendency towards Hegemony 

Reversal / by Gonzáles F. R. 1996. P. 105–137. 

314. Muysken P. Bilingual speech: a typology of code-mixing. Cambridge : 

Cambridge University Press. 2000.  324 p. 

315. Otheguy R., Stern N. On so-called Spanglish. International Journal of 

Bilingualism, 2010. № 15(1). Р. 85–100. 

316. Oxford English Dictionary. URL: http://public.oed.com/resources/the-oed-in-

two-minutes/ (дата звернення: 26.08.2019). 

317. Pac T. The English-only movement in the US and the world in the 21st 

century. Perspectives on Global Development and Technology. 2012. № 11. 

Р. 192–210. 

318. Parekh B. Pas d’integration sans lien affectif. Сourier International. 2005.  

№783.  P. 32. 

319. Parekh B. Common Citizenship in Multicultural Societies. The Round Table.  

1999.  Vol. 88. Iss. 351. P. 449–460. 

320. Parekh B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political 

Theory.  Cambridge : Harvard University Press, 2000.  379 p. 

321. Partridge E. Slang Today and Yesterday. London: Routledge and Kegan Paul. 

1979.  

322. Pew Research Center's Hispanic Trends Project. A Portrait of Unauthorized 

Immigrants in the United States. 2019. URL: http://www.pewhispanic.org/ 

2009/04/14/a-portrait-of-unauthorized-immigrants-in-the-united-states/ (дата 

звернення: 12.04.2019). 

323. Pfaff C. W. Constraints on Language Mixing: Intrasentential Code-Switching 

and Borrowing in Spanish English. Language, 1979.  P. 291–318.  

http://public.oed.com/resources/the-oed-in-two-minutes/
http://public.oed.com/resources/the-oed-in-two-minutes/
http://www.pewhispanic.org/%202009/04/14/a-portrait-of-unauthorized-immigrants-in-the-united-states/
http://www.pewhispanic.org/%202009/04/14/a-portrait-of-unauthorized-immigrants-in-the-united-states/


 

 

228 

324. Polenz P. von. Sprachnorm, Sprachnormung, Sprachnormenkritik.  

Linguistische Berichte 17, 1972.  S. 52–77.  

325. Poplack Sh. Sometimes I'll start a sentence in Spanish у termino en espanol: 

toward a typology of code-switching. The bilingualism reader, ed. Li Wei. 

London: Routledge, 2000. Р. 221–256. 

326. Pyles T. The Origins and Development of the English Language. N.Y.: 

Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971. 413 p. 

327. Quasthoff U.M Social Prejudice as a Resourse of Power: Towards the 

Functional Ambivalense of Stereotypes  Language? Power and Ideology: 

Studies in Poliyical Diacourse / Ed. By R. Wodak.  Amsterdam: Philadelphia: 

J. Benjamins Publ. Co., 1989. 

328. Redfield R., Linton R., Herskovits M. J. Memorandum for the Study of 

Acculturation. American Anthropologist. 1936. Vol. 38, No. 1. Р.149–152. 

329. Reny T., Manzano S. The negative effects of mass media stereotypes of 

Latinos and immigrants. Media and Minorities. 2016. № 4. Р. 195–212. 

330. Risking death to reach the United States. The Economist. 2005. P. 25–27. 

331. Robert L. Chapman. Dictionary of American Slang. USA: New York : Harper 

Collins Publishers, 1995. 617 p.  

332. Rodriguez R. Aria: A Memoir of a Bilingual Childhood. Multitude. Cross–

Cultural Readings for Writers / by Chitra B. Divakaruni. New York : 

McGraw–Hill, Inc., 1993. P. 307–322. 

333. Roth-Gordon J. F. Slang and the Struggle over Meaning: Race, Language and 

Power in Brazil : Ph.D. Dissertation. Stanford University : Department of 

Cultural and Social Anthropology, 2002.  270 p. 

334. Rubin M. Evolution and influence of the Spanish language in us English. 

URL: http://researchomnia.blogspot.com/2014/07/evolution-and-influence-of-

spanish.html. (дата звернення: 21.03.2019). 

335. Schmidt A. J. The Menace of Multiculturalism: the Trojan Horse in America. 

Westport, Connecticut; London: Praeger, 1997.  Р. 228. 

336. Schuchardt H. Kreolische Studien. Wien, 1888. 

http://researchomnia.blogspot.com/2014/07/evolution-and-influence-of-spanish.html
http://researchomnia.blogspot.com/2014/07/evolution-and-influence-of-spanish.html


 

 

229 

337. Schultz J. The Influence of Spanish on the English Language since 1801: A 

Lexical Investigation. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018.  

327 p. 

338. Scott J. In Simple Pronouns, Clues to Shifting Latino Identity. Power, Pride 

and Politics in American English. New York Times. 2002. P. 15–18. 

339. Smitherman G. Black Talk: Words and Phrases from the Hood to the Amen 

Corner, Boston, Houghton Mifflin. 2000. 

340. Spears R. A. NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial 

Expressions. N. Y. : McGraw Hill, 2000.  3rd ed.  560 p.  

341. Stavans I. The Gravitas of Spanglish. The Chronicle Review. October 13, 

2000. URL: http://chronicle.com/free/v47/i07/07b00701.htm. (дата 

звернення: 12.05.2019). 

342. Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Prinzipien und ihr 

Verhältniss zueinander. Hildensheim: Olms, 1968.  528 р. 

343. Storey J. Inventing Popular Culture. From Folklore to Globalization.  Malden 

: Blackwell Publishing, 2003.  148 p. 

344. Suárez–Orozco M. M., Paez M. M. The Research Agenda. Latinos. 

Remarking America. Berkeley & Los Angeles: Un. Of Cal. Press, 2002.  

P. 1–37. 

345. The divergent dymamics of economic grouth: studies in adaptive 

economizing, techniological change and economic development / Richard 

H.Day. Cambridge University Press 2003. 256 р. 

346. The New Oxford Thesaurus of English. Oxford : Oxford University Press, 

2000. 1087 p.  

347. The Oxford Dictionary of Modern Slang. Oxford: Oxford University Press, 

2005.  336 p.  

348. The TV corpus. 2019. URL: https://www.english-corpora.org/tv/ (дата 

звернення: 21.03.2019). 

349. Thomason G., Kaufman T. Language contact, Creolization, and Genetic 

Linguistics. Berkley, 1988. 

http://chronicle.com/free/v47/i07/07b00701.htm
https://www.english-corpora.org/tv/


 

 

230 

350. Thomason S.G. Language contact, Creolization, and Genetic Linguistics: 

University of California Press, 1988.  411 p. 

351. U.S. Customs and Border Protection. URL: http://www.colibricenter.org/ 

testimonials/u-s-border-patrol-2014/ (дата звернення: 11.03.2019). 

352. Urban Dictionary URL: https://urbandictionary.com (дата звернення: 

20.02.2019). 

353. Watts Karen. 21st century Dictionary of Slang. The Prinston Language 

Institute, 1994. 384 p.  

354. Webster’s New World Dictionary of the American Language Online. URL:  

www.websters-online-dictionary.org/ (дата звернення: 21.03.2019). 

355. Widawski M., Kowalczyk, M. Black Lexicon, Gdańsk, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego. 2012. 

356. Widawski M., Kowalczyk M. The Dictionary of Spanish Loanwords in 

American Slang. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. 

166 s. 

357. Wiley T. G. Language Planning, Language Policy and the English-Only 

Movement. Language in the USA: Themes for the Twenty-first Century. New 

York : Cambridge University Press, 2008. Р. 329. 

358. Winford D. An Introduction to Contact Linguistics. Publication City/Country 

Oxford, United Kingdom, 2003. 440 p. 

359. Zentella A. El impacto de la realidad socio-económica en las comunidades 

hispanoparlantes de los Estados Unidos. Spanish in the United States: 

Sociolingüística Issues. Washington : GUP, 1990. 157 p. 

360. Zhang A. Language switches among Chinese / English bilinguals. English 

Today. 2000. № 1. Р. 53–56. 

361. Zhou Li-na Loan Words in Modern English and Their Features. Bulletin of 

the China Youth University of Political Studies, Beijing, China Sino-US 

English Teaching. 2016. Vol. 13. No. 3. Р. 209–212. 

 

 

http://www.websters-online-dictionary.org/


 

 

231 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

362. 7 Day Menu. 2017. 21 September. 

363. ACAD. 2010. 21 June. 

364. ACAD: Journal of drug issues. 2005. 12 October. 

365. Albuquerque Journal. 2000. 23 August. 

366. Arizona Daily Star. 2017. 16 April. 

367. Azcentral. 2019. 16 July. 

368. Baltimoresun. 2019. 12 July. 

369. Bazaar. 2011. 22 January. 

370. Business Insider. 2016. 7 April. 

371. Car and Driver. 2019. 21 May. 

372. Colorado Springs Gazette. 2019. 30 June. 

373. Daily Intelligencer. 2018. 20 March. 

374. Dallas Observer. 2010. 30 December. 

375. Detroit Free Press. 2019. 12 June. 

376. FIC. 2017. 19 February. 

377. FIC: Fantasy & Science Fiction. 2010. 21 January. 

378. FIC: Mighty Morphin Power Rangers. 2010. 2 August. 

379. FIC: Southwest Review. 2009. 18 January. 

380. FIC: Southwest Review. 2017. 12 October. 

381. FIC: Texas Review. 2014. 12 August. 

382. FIC: Texas Review. 2014. 2 October. 

383. Fox News. 2018. 23 May. 

384. Fox News. 2018. 7 June. 

385. Fresh Prince of Bel-Air. Фільм. 1990. 

386. Gadsden Times. 2002. 22 January. 

387. Harper’s BAZAAR. 2019. 12 March. 

388. Houston Chronicle. 2014. 12 February. 

389. http://dailycaller.com (дата звернення: 05.04.2018). 



 

 

232 

390. http://e-watchman.com/ (дата звернення: 28.01.2018). 

391. http://onlineslangdictionary.com (дата звернення: 24.06.2018). 

392. http://time.com (дата звернення: 03.12.2018). 

393. https://en.wiktionary.org/ (дата звернення: 14.08.2018). 

394. https://en.wiktionary.org/wiki/Pythonista (дата звернення: 

22.10.2018). 

395. https://halfheartedninja.com/ (дата звернення: 22.11.2018). 

396. https://idioms.thefreedictionary.com. (дата звернення: 07.03.2018). 

397. https://missouri.hometownlocator.com (дата звернення: 16.12.2018). 

398. https://montreal.ctvnews.ca (дата звернення: 25.02.2018). 

399. https://qz.com (дата звернення: 11.04.2018). 

400. https://shop.panamleathers.com (дата звернення: 03.01.2019). 

401. https://urbanthesaurus.org (дата звернення: 02.02.2019). 

402. https://www.boston.com (дата звернення: 07.11.2018). 

403. https://www.chainsawjournal.com (дата звернення: 06.09.2018). 

404. https://www.collinsdictionary.com (дата звернення: 02.05.2018). 

405. https://www.daredictionary.com. (дата звернення: 19.11.2018). 

406. https://www.definitions.net (дата звернення: 01.02.2019). 

407. https://www.delish.com (дата звернення: 24.03.2018). 

408. https://www.english-corpora.org/coca/ (дата звернення: 07.02.2018). 

409. https://www.imdb.com/title/tt0437005 (дата звернення: 15.05.2018). 

410. https://www.management-issues.com/news/2602/macho (дата 

звернення: 04.10.2018). 

411. https://www.merriam-webster.com (дата звернення: 04.07.2018). 

412. https://www.noslang.com (дата звернення: 09.01.2019). 

413. https://www.politifact.com (дата звернення: 09.01.2018). 

414. https://www.reuters.com (дата звернення: 06.07.2018). 

415. https://www.rotoballer.com (дата звернення: 12.07.2018). 

416. https://www.tulsaworld.com (дата звернення: 12.06.2018). 

417. https://www.urbandictionary.com (дата звернення: 30.06.2018). 



 

 

233 

418. https://www.vice.com/en_asia/article (дата звернення: 17.02.2018). 

419. https://www.washeteria-guidepost.co.uk (дата звернення: 

15.03.2018). 

420. https://www.youtube.com (дата звернення: 25.09.2018). 

421. Journal of Modern Literature. 2012. 1 April. 

422. Journal of Modern Literature. 2014. 24 November.  

423. Journal of Modern Literature. 2016. 24 April. 

424. Los Angeles Times. 2019. 11 August. 

425. Los Angeles Times. 2018. 24 March. URL: https://www.latimes.com 

(дата звернення: 05.08.2018). 

426. MAG. 2009. 12 October. 

427. MAG. 2013. 23 September. 

428. MAG. State Magazine. 2017. 15 June. 

429. Milwaukee Journal Sentinel. 2018. 29 June. 

430. Minneapolis Star Tribune. 2017. 6 September. 

431. MySA. 2016. 23 February. 

432. New Republic. 2017. 28 July. 

433. NEWS. 2017. 12 June. 

434. NEWS: San Francisco Chronicle. 2003. 12 November. 

435. NEWS: San Francisco Chronicle. 2006. 12 February. 

436. NEWS: San Francisco Chronicle. 2007. 17 May. 

437. Orange County Business Journal Calif. 2001. 17 February.  

438. PEOPLE. 2019. 2 July. 

439. Philadelphia Inquirer. 2018. 23 April. 

440. Popular Mechanics. 2019. 14 March. 

441. Publishers Weekly. 2001. 8 January 

442. Reading Eagle. 2002. 21 January 

443. San Antonio Express-News. 2018. 13 April. 

444. SPOK. 2007. 22 October. 

445. SPOK. 2012. 16 July. 



 

 

234 

446. SPOK. 2014. 12 April. 

447. SPOK. 2017. 21 June. 

448. Television after TV. Essays on a mediun in Transition, Duke 

University press. Duke University Press, 2004, 465 pgs 

449. The Boston Globe. 2016. 16 January. 

450. The Detroit News. 2017. 21 February. 

451. The Guardian. 2019. 10  January. 

452. The New York Times. 2008. 22 May. 

453. The New York Times. 2019. February. 

454. The New York Times. 2019. 4 May. 

455. The New York Times. 2019. May. 

456. The New York Times. 2019. 8 June. 

457. The Oxford Companion to Cheese. 2016. 22 May. 

458. The Rolling Stone. 2015. 16 November. 

459. The Sacramento Bee. 2018. 20 April. 

460. The Seattle Times. 2018. 21 October. 

461. Toronto Star. 2010. 22 January. 

462. USA TODAY. 2018. 22 April. 

463. USA TODAY. 2019. 26 June.  

464. Washington Post. 2019. 25 March. 

465. Washington Post. 2019. 25 July. 

466. WSJ. 2017. 2 July.  

467. WSJ. 2018. 28 December. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/lostinshowbiz/2019/jan/10/life-a-beach-party-lindsay-lohan-reality-tv-queen-of-cabanas


 

 

235 

ДОДАТКИ 

Додаток  А  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1 Шовкопляс Ю. А. Анализ языковой ситуации и языковой политики в 

США: история, проблемы, приоритеты. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Сер. «Філологія» : зб. наук. пр. / гол. ред.  

І. В. Ступак. Одеса, 2018. № 36. Том 2. С. 119–122. 

2. Шовкопляс Ю.О. Лінгвальні та культурні особливості 

функціонування іспанських запозичень в американському сленгу. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Філологія» : зб. 

наук. пр. / гол. ред. І. В. Ступак.  Одеса, 2018. № 37. Том 2. С. 167–171. 

3. Шовкопляс Ю.О. Особливості реалізації етнічних стереотипів щодо 

латиноамериканців у сучасних ЗМІ США. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Сер. «Філологія» : зб. наук. пр. / гол. ред.  

І. В. Ступак.  Одеса, 2018. № 38. Том 2. С. 172–177. 

4. Новікова Ю.О. До проблеми лексико-семантичної адаптації 

іспанських запозичень в американському варіанті англійської мови. Нова 

філологія : зб.  наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2012. № 51. С. 48–52. 

5. Шовкопляс Ю.О. Аспекти вивчення впливу іспанської мови на 

англійську мову США (порівняльний аналіз українських та зарубіжних 

досліджень). Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні 

науки». Мовознавство. № 11. 2019. С. 167–171. URL : http://ddpu-

filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_11/35.pdf   

6. Шовкопляс Ю.О. Проблема мовного явища Spanglish у контексті 

феномена білінгвізму. Актуальні проблеми іноземної філології : наук. журн. / 

редкол. : І.П. Біскуб (гол.ред.) та ін. Луцьк : Східноєвроп.нац. ун-т. ім. Лесі 

Українки, 2018. № 8. С. 310–314. 

http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_11/35.pdf
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2019/NV_2019_11/35.pdf


 

 

236 

7. Шовкопляс Ю.О. Мовний феномен Spanglish як результат іспано-

англійських мовних контактів на території США. Нова філологія : зб. наук. 

пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. № 71. 166–170. 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації у зарубіжних спеціалізованих виданнях: 

8. Шовкопляс Ю.О. Проблема визначення поняття літературної і 

нелітературної розмовної мови США (на прикладі англійської мови США).  

East European Scientific Journal: зб.нак.праць. Вип. 8(48).  Варшава, Польща, 

2019. P. 22–26. 

9. Шовкопляс Ю.О. Лінгвальні особливості засвоєння іспанських 

запозичень англійською мовою США. Science and Education a New Dimension. 

Philology. VII (56). Issue 190. 2019. Feb. Р. 48–52. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дослідження: 

10. Шовкопляс Ю.О. Культурні моделі американської цивілізаціїї 

(історична парадигма). Філософія мови та нові тенденції в 

перекладознавстві й лінгвістиці : матеріали II Міжнародної науково-

практичної конференції. Київ, 2019. С. 192–195. 

11. Шовкопляс Ю.О. Історико-культурологічні чинники іспанського 

впливу на англійську мову США. Актуальні питання розвитку філологічних 

наук у XXI столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференція (Одеса, 22-23 березня 2019). Одеса : Південноукраїнська 

організація «Центр філологічних досліджень», 2019.  С. 70–73. 

12. Shovkoplias Yu. Lexical aspects of Spanish borrowings in American 

slang. Young Researches in the global world : Vistas and challenges: book of 

papers of the Internatiional forum for young researchers (Kharkiv, April 11, 2019 

yr.) / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Tesol-

Ukraine [and oth.].  Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2019. 301 p. 

13. Шовкопляс Ю.О. Іспанські запозичення на позначення продуктів 

харчування і кулінарії в англійській мові США. Романо-германські мови в 

сучасному міджкультурному просторі : матеріали IV Всеукраїнської 



 

 

237 

студентської науково-практичної конференції (Полтава-Старобільськ, 15 

квітня 2019 р.) / за заг. ред. Т.А. Кокнової; Держ.заклад. «Луган. нац. ун-т. 

імені Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2019. С. 118–121. 

14. Шовкопляс Ю. О. Фразеологічні одиниці з іспанським компонентом 

у нелітературній англійській мові США. Переяславська мовознавча толока : 

тези I міжнародної науково-практичної конференції. ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди (Переяслав-Хмельницький, 19-20 вересня 2019 р.). Переяслав-

Хмельницький, 2019. С.107–109. 

15. Новикова Ю.О. Особенности отображения этнических стереотипов 

во фразеологии испанского языка. Нова філологія : зб. наук. пр. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2011.  №46. 125–128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

238 

 Додаток  B 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ СЛЕНГІЗМІВ З ІСПАНСЬКИМ 

КОМПОНЕНТОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ США 

 

No. Word/word 

combination 

Meaning Context 

1 Acapulco 

gold, n 

Powerful Mexican 

marijuana. 

Wow, this Acapulco gold is the 

best stuff I have ever smoked! 

2 Alligator 

arms, n 

A situation when the bill 

sits in the middle of the 

table and nobody reaches 

for it. 

I’ll get it, all of you guys have 

alligator arms. 

3 Alligator 

blood, n 

A complete lack of 

concern for other 

people’s well being at the 

poker table. 

The kid’s got alligator blood. 

4 AMF, interj An acronym of “adios 

mother fucker”. 

There goes that ball... AMF! 

5 Arizona otter 

pop, n 

To take one’s feces and 

use it to fuck one with. 

That bitch let me Arizona otter 

pop her. 

6 Avocado, n A gentleman. This man is such an avocado. 

He’s so sweet. 

7 Ay te wacho, 

v 

See you later. Take it easy; ay te wacho. 

8 Aztec two 

step, n 

Diarrhea. Twelve hours after I arrived in 

Tijuana, I had the Aztec two step 

real bad. 

9 Baja bug, n A type of old 

Volkswagen Beetle. 

My Toyota Supra is cooler than 

your Baja bug. 

10 Banana, n 1. An acronym for “Build 

Absolutely Nothing 

Anywhere Near 

Anybody”. 

2. A penis. 

3. An Americanized 

Asian person. 

Ning came to the States with 

very traditional Chinese values, 

but capitalism has turned him 

into a total banana. 

11 Banana 

hammock, n 

A brief male bikini. A member of the band roused 

himself from his lounge chair, 

gut jiggling out over his banana 

hammock, and strutted lazily to 

the edge of the water. 

12 Banana horse, 

n 

A penis. I've been on three dates with her. 

I'm thinking by the next one, I 

can get her to take a wild ride on 
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the ol' banana horse. 

13 Barracuda, n A promiscuous woman. Don’t get emotionally hung up 

on her, she’s a real barracuda. 

14 Barrio 

Guy/Girl 

A person from a Latin 

low-end community. 

Now isn’t that person a Barrio 

Guy/Girl? 

15 Beaner, n A Mexican or Mexican-

American. 

When he made the canteen cart, 

the beaners ripped off his 

zuuzuus and whamwhams. 

16 Beanmobile, 

n 

A car embellished with 

bright colors, chrome and 

other accessories 

associated with Mexican-

American car enthusiasts. 

I ditched the beanmobile at the 

Ford lot and dropped the keys 

and repo order with the sales 

manager. 

17 Big 

enchilada, n 

The most important 

person or thing. 

Clinton was the big enchilada, 

so everyone wanted to know 

what she thought. 

18 Blanca, n A stylish sexy girl. Damn Blanca, you look sexy! 

19 Bollo, adj Extremely drunk. John was completely bollo at the 

gig last night. 

20 Bombilla, n An ampule filled with a 

drug. 

“Absolutely!” he said 

emphatically and opened the 

second refrigerator, which was 

filled to overflowing with row 

upon row of small bombillas 

(glass ampules) filled with 

methedrine. 

21 Breeze, n 1. Talking rubbish. 

2. A female. 

3. Something easy. 

4. To leave. 

That test was a breeze. 

22 Breezer, n A convertible car. Let's rent a breezer and take the 

1 down to San Francisco. 

23 Breezie, n A spelling variant of 

breezy. 

Dude, check out the ass on that 

breezie. 

24 Breezy, n A female. I love my breezy! 

25 Cabana, n A quarter ounce (or 7 

grams) of coke or other 

drugs. 

I bought a cabana of ketamine 

this weekend off my dealer. 

26 Cabana girl, n A woman in a tropical or 

pool setting that serve 

drinks or food to their 

loved ones with a huge 

smile and without 

hesitation. 

Hey Cabana girl, this drink 

won't refill itself! 
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27 Cabana 

Sunday, n 

A long day of partying, 

by a pool/cabana. 

Dude is so cabana Sunday, he 

can’t even stand. 

28 Cabello, n  The kind of hair that 

grows in between your 

toes. 

There is this really long cabello 

that has been growing in my 

mom’s foot. 

29 Cabeza, n A fellatio. I’d rather get cabeza from a 

snapping turtle. 

30 Calaboose, n A jail. I had a few, picked a fight, and 

ended up in the calaboose. 

31 Cali, n A nickname for the state 

of California. 

We are going to Cali on 

vacation. 

32 Califas, n California. Some had ended up in Texas and 

others in Califas. 

33 California, n People who are happy all 

the time, smile a lot, are 

cheery and hyper. 

I hate cheerleaders, they just 

smile and act California. 

34 California 

Asshole, n 

A typical Californian. Honey, oh look, we’re stuck 

behind another California 

Asshole. 

35 California 

barking 

spider, n 

A fart. Oh no it’s one of those 

California barking spiders. 

36 California 

cornflakes, n 

Cocaine. My partner in crime got me a bag 

full of California cornflakes for 

breakfast. 

37 California 

potato chip, n 

Dried sperm. I woke up with California 

potato chips all over myself. 

38 California 

stop, n 

Not a stop, but rather a 

slight deceleration before 

driving past a stop sign. 

Nice California stop, asshole. 

39 California 

sunshine, n 

LSD. Dude, I love this california 

sunshine! 

40 California 

Widow, n 

A woman separated from 

her husband, but not 

divorced. 

California Widow remains 

married but is separated. 

41 California 

Yellow, n 

A situation when a driver 

comes up to traffic light 

that just turned red, but 

proceeds to go anyways. 

Dude, as I was coming over I 

almost got totaled by a BMW 

doing a California Yellow. 

42 Canary, n Someone that you let go 

first to make sure it is 

safe. 

Looks dangerous in there, let the 

canary go first. 

43 Canary in the 

coal mine 

Someone/something that 

is an early warning of 

The melting glacier is a canary 

in the coal mine for global 
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danger. warming. 

44 Carga, n Heroin. Hey Holmes, who’s got the 

carga? 

45 Carnal, n A very close male friend. A carnal had to be prepared to 

fight at all times. 

46 Cha cha cha, 

n 

 

Diarrhea. I was late to work today because 

I had the cha cha cha all night 

long. 

47 Chale, interj A term to show 

disagreement or 

disapproval. 

Chale, homes! I'm not into new 

cars 

48 Cheapo, adj Inexpensive. With cheapo bullets like these it 

don’t all the time go clear 

around. 

49 Chica, n A female. Check out that chica over there. 

50 Chicano, n A Mexican-American. A few frames of Chicano heroes 

highlighted the corners: Cesar 

Chavez, the father of the United 

Farm Workers. 

51 Chicano time, 

n 

Used for denoting a lack 

of punctuality. 

I got there “Chicano time,” late. 

52 Chili, adj Mexican. “No es un problema, chiquita,” 

he said confidently, flashing a 

little chili chatter. 

53 Chili choker, 

n 

A Mexican or Mexican-

American. 

That same night the niggers and 

chilichokers dragged that boy 

back to the showers. 

54 Chili eater, n A Mexican or Mexican-

American. 

Mexican officials accused the 

Canadian catcher, Alex 

Andreopoulos, of provoking their 

players by calling them “chili-

eaters.” 

55 Chiquita, n A small or petite girl. That chiquita looks like a kid, 

small figured female at least. 

56 Chiva, n Heroin. Next to the highgrade chiva he 

dealt, La Barba was proudest of 

his lowrider. 

57 Chocha, n Female genitalia. Tell her to shave her chocha! 

58 Chochie, n An idiot moron. Look at that G driving he’s such 

a chochie. 

59 Cho-cho, n A vagina. Eat my cho-cho. 

60 Cholo, n A young, tough Mexican-

American. 

The cholo shaded his eyes 

squinting into the Mission 

forenoon. 
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61 Chorizo, n A penis. One girl said Castro had a 12" 

chorizo. 

62 Chuco, n A tough, urban Mexican-

American youth. 

You frikin chucos ain’t worth a 

shit. 

63 Chuntaro, n A tacky Mexican. Look at that farmer boy walking 

down the street, what a 

chuntaro. 

64 Close but no 

cigar 

Almost but not quite 

successful. 

They didn’t catch him in the car 

– close but no cigar. 

65 Cojones, n Testicles. He got kicked right in the 

cojones. 

66 Colitas, n Marijuana buds. Warm smell of colitas rising up 

through the air. 

67 Colombian 

marching 

powder, n 

Cocaine. Look at him running around, he 

must be on the Colombian 

marching powder. 

68 Colombian 

necklace, n 

A form of execution 

intended to set an 

example in which the 

victim’s throat is slit. 

If I’d given them what they 

wanted I’d have been found in 

my cell wearing a very drippy 

Colombian Necklace years ago. 

69 Colombian 

necktie, n 

A form of execution 

intended to set an 

example in which the 

victim’s throat is slit and 

the tongue pulled down 

through the gaping 

wound. 

Just before she kneed him in the 

balls and tried to give him a 

Colombian necktie. 

70 Colombian 

red, n 

A strain of marijuana. The kidnappings were nothing 

fancy: a young surfer at the 

Pompano Pier, lured to a waiting 

Cadillac with a lid of fresh 

Colombian red. 

71 Colorado, n A red barbiturate capsule, 

especially if branded 

Seconal™. 

Got any colorados, chico? 

72 Colorado 

cocktail, n 

Marijuana. Let's chill with a Colorado 

cocktail! 

73 Compadre, n A close and trusted male 

friend. 

The slim blond boy continued to 

run like a streak toward his 

friends, his long lost compadres, 

his School pals. 

74 Correctamun

do, adj 

Correct. “We need to take a left on 

Evergreen, right?” 

“Correctamundo!” 
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75 Coyote, n A person who smuggles 

undocumented aliens 

across the Mexico-US 

border into the United 

States. 

Did you make it across with a 

coyote? 

76 Coyote date, 

n 

A date with an ugly 

woman. 

Has anyone out there ever had a 

coyote date? 

77 Coyote ugly, 

adj 

Extremely ugly. Holy shit, man, that chick is 

coyote ugly! 

78 Dab of ranch Diamonds on an object 

like a watch or a chain. 

I just got a watch with a dab of 

ranch. 

79 Dama blanca, 

n 

Cocaine. I got the best conection whenever 

you want some dama blanca... 

80 Danza slap, n One of many “sex 

moves” that involve 

physical abuse of women. 

I gave her a hard danza slap 

after she said I was the boss. 

81 Desperado, n An outlaw. Desperados have been depicted 

in Western literature and film for 

decades. 

82 Desperado 

attempt, n 

A situation when you 

would do almost anything 

to win. 

Time for my Desperado 

Attempt! 

83 En fuego Used as a humorous 

observation that 

somebody is performing 

very well. 

That boy was en fuego! 

84 EPA East Palo Alto, San 

Mateo County, 

California. A black 

ghetto surrounded by 

Silicon Valley wealth. 

Needless to say, East Palo Alto 

(EPA) has gotten it share of the 

innercity blues. 

85 Fanny 

hammock, n 

Sanitary towel/napkin. Look at that woman’s fanny 

hammock peeping out from 

under her pussy pelmet. 

86 Fashionista, n A person obsessed with 

fashion. 

“Look at that girl wearing a top 

hat with pink hair!” 

“Oh yeah, that’s Xenia, she’s a 

fashionista.” 

87 First banana, 

n 

The leader or superior. Barack Obama is the first 

banana; Joseph Biden is the 

second banana. 

88 Fish taco, n A vulva. I can’t believe you ate that fish 

taco! 

89 Florida Hilton The federal prison camp The place where the Watergate 
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at Eglin Air Force Base, 

Eglin, Florida 

burglars spent much of their time 

in confinement is a white collar 

prison dubbed “The Florida 

Hilton.” 

90 Florida Man, 

n 

A key word used to 

describe all the weird 

news stories about 

random Floridians 

committing weird crimes. 

Florida Man lights off fireworks 

inside Wendy’s restaurant. 

91 Florida snow, 

n 

Cocaine. Hey, got any of that florida 

snow. 

92 Fly mexican 

airlines 

To smoke pot. Yo homez, you wanna fly 

mexican airlines? 

93 Frajo, n A cigarette. Hey homes, you want to smoke 

some frajos? 

94 Frisco, n San Francisco. I’m going to a club in Frisco 

tonight. 

95 Fromunda, n A slimy residue 

commonly found under 

testicles. 

You want some fromunda 

cheese? 

96 Frugalista, n A thrift shopper. Black Friday saw the emergence 

of a new breed of shopper, the 

frugalistas. 

97 Gacho-bad, 

adj 

A situation, person or 

group that is exceedingly 

difficult to deal with. 

Dude, remember when you 

crashed your new truck into your 

house and ended up in the living 

room. Man that was gacho-bad. 

98 Gallo, n Marijuana. Bring the gallo with you. 

99 Ganja, n Marijuana. Let’s go smoke some ganja. 

100 Garbanzos, n A woman’s breasts Her garbanzos jiggled as she 

moved. 

101 Goat Rodeo A situation that is 

hopelessly bad. 

Ready to go to this Goat Rodeo? 

102 Grifa, n Marijuana. I’ve found grifa in your 

bedroom! 

103 Hastarade Good-bye, be well. “Aight, I’m out, Laterade.” 

“Hastarade.” 

104 Hola Abuelo The term that can be 

substituted for any phrase 

or word not wanted to be 

recognized by one's 

overseer(s). 

I just Hola Abuelo’d in my pants. 

105 Hoosegow, n A jail or prison. The hit just ordered on the 

hooker in the hoosegow proved 
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that. 

106 Indica, n A species of marijuana. My Aurora Indica is budding 

nicely in my grow room. 

107 It takes two to 

tango, interj 

A bad situation when 

both people involved in it 

are to be blamed. 

She may want to argue, but it 

takes two to tango and I won't 

stoop to her level. 

108 La-La Land, 

n 

Los Angeles, California. “And you’re in El-A?” 

“Yeah, La-La Land.” 

109 Lobo, n A wolf. The lobo resembled a wolf. 

110 Loco, adj Crazy. He went loco when they saw 

what he did to his car. 

111 Loco, n Marijuana. You know I’m like a loco man. 

112 Locoweed, n Marijuana. Yo, that locoweed is tripping! 

113 Macho, n A cheerful man. 

 

Everyday, machos celebrate 

their masculinity. 

114 Mafu, n Marijuana. Where’s the mafu? I want to 

take a bong hit. 

115 Mamasita, n A very attractive young 

woman/girl. 

Look at the mamasitas over 

there! 

116 Mano a 

mano, n 

A one-on-one 

confrontation 

North did issue a crowd-pleasing 

challenge to terrorist Abu Nidal 

to meet anywhere, anytime and 

on equal terms – mano a mano. 

117 Manteca, n Heroin. I like to get a hold of some 

manteca. 

118 Matador 

money, n 

A large amount of cash 

given to avoid an 

unpleasant situation. 

My angry ex-girlfriend came b-

lining towards my table, so I 

quickly threw down some 

matador money and took off. 

119 Mato, n Marijuana. He’s smoking mato. 

120 Mexican 

bankroll, n 

A high-denomination bill 

wrapped around low-

denomination bills or 

plain paper. 

There’s no envelope full of 

money, just a bunch of napkins 

wadded up into a Mexican 

bankroll. 

121 Mexican 

Bath, n 

A situation when a 

person uses a bunch of 

baby wipes to clean their 

body instead of taking a 

shower. 

Just get some of those baby 

wipes and take a Mexican Bath! 

122 Mexican 

breakfast, n 

Any combination of a 

glass of water, a 

cigarette, and the chance 

to urinate. 

If I only stopped for a Mexican 

breakfast. Coffee and piss. 

123 Mexican Inferior heroin that Where you could get top-grade 
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brown, n originates in Mexico. smack when everybody else was 

dealing that Mexican brown. 

124 Mexican 

crack, n 

Crack usually mixed with 

beans and spices. 

Sorry, man, I only use Mexican 

crack. 

125 Mexican dirt 

weed, n 

A strain of low-quality 

marijuana. 

All he sells is Mexican dirt 

weed. 

126 Mexican 

mud, n 

Brown heroin that 

originates in the Sierra 

Madre mountains of 

Mexico; heroin. 

It brushes up against the 

competition, including Mexican-

produced Black Tar, known 

derisively as Mexican Mud 

because of its poor quality; the 

more superior Mexican Brown in 

powder form; and especially 

high-grade Colombian White, its 

biggest rival. 

127 Mexican red, 

n 

A capsule of 

secobarbitral sodium 

(trade name Seconal™), a 

central nervous system 

depressant 

The only way we made it was 

with a great big old bag of 

Mexican reds and two gallons of 

Robitussin HC [a branded cough 

medicine]. 

128 Mexican 

shower, n 

When you don’t have 

enough time for a shower 

and you just use 

deoderant to cover the 

smell. 

Man, I was in such a hurry this 

morning so I just had a Mexican 

shower. 

129 Mexican 

speedballs 

Crack and 

methamphetamine. 

In Denver, crack is often used  

with methamphetamine 

(“Mexican speedballs”). 

130 Mexican 

standoff, n 

A situation in which no 

one can emerge as a clear 

winner. 

That dude had a gun pointed to 

my head but I had a knife in his 

gut – we were in a Mexican 

standoff. 

131 Mexican two 

step, n 

Diarrhea. Ya sorry man, I had a terrible 

case of Mexican two step last 

night. Those enchiladas really 

messed my shit up 

132 Mexican 

Valium, n 

Rohypnol™ 

(flunitrazepam), 

popularly known as the 

“daterape drug”. 

The drug is called rope, rophies, 

roofies, roche and Mexican 

Valium on the streets and is 

marketed as Rohypnol in South 

America. 

133 Mexico, n Street racing. We’re goin’ to Mexico tonight. 

134 Mexico del 

Norte, n 

Canada “Where are the Olympics in 

2010?” 
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“In Vancouver in el Mexico del 

Norte.” 

135 Migra, n The US Border Patrol. Look out, la migra’s everywhere 

right now. 

136 Mofo, n Short for mother fucker. Out of my way, mofo. 

137 Mojo, n 1. A magical charm, hex 

or power. 

2. Sexuality, libido, 

sexual attraction. 

3. Enthusiasm, 

motivation. 

Felix Carter has worked his mojo 

on a weak-at-the-knees makeup 

girl and the day is over. 

138 Mojo juice, n Liquid dolophine, a drug 

commonly known as 

methadone, used for the 

rehabilitation of heroin 

addicts. 

Mrs. Toto at the door gives me a 

polite shove and tells me I can 

start tomorrow morning on the 

mojo juice. 

139 Montezuma’s 

revenge, n 

Diarrhea suffered by 

tourists in Mexico. 

Children face bigger threat from 

Montezuma’s revenge. 

140 Mota, n Marijuana. Man, we’ve got some good mota 

tonight! 

141 Nevado, n A marihuana cigarette 

with bits of cocaine. 

Let’s make a nevado. 

142 No 

comprende 

An illegal immigrant 

worker who, by his own 

claim, does not 

understand anything. 

His vocabulary consists of two 

words, no, and comprende. 

143 No way Jose, 

interj 

An emphatic way of 

saying "no". 

“What did you say?” 

“No way Jose!” 

144 Numero uno, 

n 

The very best. That moves Cush solidly up to 

numero uno in the draft. 

145 Panama Red, 

n 

A strain of marijuana. Panama Red is expensive, man. 

146 P’cola, 

abbrev+n 

Pensacola, Florida, home 

to a naval air station 

known as the “cradle of 

Navy aviation”. 

He had tried the old “We who are 

about to ...” line and failed. The 

blonde had been around P’cola 

too long and had heard that 

bullshit too often. 

147 Perico, n Cocaine. Last night we got so high on 

perico... 

148 Picasso Arse, 

n 

The posterior of an 

imposing woman who 

appears to be endowed 

with multiple buttocks. 

I’d love to have her fine Picasso 

Arse on my face whole day! 

149 Placa, n A nickname, especially These gang members call their 



 

 

248 

the artistic representation 

of the nickname on a 

public wall. 

inscriptions plaquesos, or placas. 

150 Pocos pero 

locos 

A term usually used 

when describing a 

Hispanic streetgang that 

is few in numbers. 

I don't give a shit if there's 30 of 

them and only 10 of us, fuck it 

ey, somos pocos pero locos! 

151 Potato jack, n Whiskey made from 

potato scrapings. 

He won’t get enough potato jack 

in the can to kill him. 

152 Potato 

quality, adj 

Poor quality. Sorry for the potato quality 

photos of the birthday party. 

153 Pronto, adv Immediately. We’re in a car, we gotta get off 

the road pronto! 

154 Puma, n An attractive woman in 

her late 20s or early 30s. 

I think that puma just grabbed 

my ass. 

155 Raisin ranch, 

n 

A place where old people 

go to live. 

You’re headed straight for the 

raisin ranch when you retire. 

156 Rico suave, n A good-looking, well-

dressed man. 

The guy hitting on my friend in 

the bar was a real Rico suave 

type. 

157 Roca, n Cocaine. Hey, you got some roca? 

158 Rosa, n A very beautiful amazing 

woman. 

She is trying to be a rosa. 

159 Salmon taco, 

n 

An unattractive (fish) 

odor from a vagina. 

She’s smelling like a salmon 

taco again! 

160 Sancho, n A lover that a woman has 

on the side. 

She sees her Sancho when her 

husband’s out of town. 

161 Sandoz, n LSD. Nothing we get will ever be as 

good as Sandoz. 

162 Santa 

Barbara, n 

An ace and a king as the 

first two cards dealt a 

player. 

An ace and a king are a Santa 

Barbara. The older term for that 

is big slick, but a few years ago 

there was an oil spill off the coast 

and the California players started 

called it Santa Barbara. 

163 Santa Marta Marijuana. Got any Santa Marta? 

164 Sassafras, n MDA. I ran into some righteous 

Sassafras at Rothbury. 

165 Taco, adj Mexican. By the time she was twenty-six, 

she was scaly legging the taco 

trade; rented a trailer next to the 

wetback camp. 

166 Taco, v To collapse a wheel so 

that it assumes a saddle 

I tacoed my rear wheel in a crash 

today. 
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shape. 

167 Taco Bell, n The beginnings of 

explosive diarrhea. 

Man, Taco Bell always gives me 

the shits. 

168 Taco bender, 

n 

A Mexican or Mexican-

American. 

Feature Dudley’s going to film 

all those taco benders fucking 

and sell the movies to geeks like 

himself who dig all that 

voyeuristic horseshit. 

169 Taco fiesta, n A party where females 

significantly outnumber 

males. 

Jim cleverly served Corona Light 

at his throwdown last Friday, 

ensuring that the party would be 

a taco fiesta. 

170 Taco Hell, n A Taco Bell™ fast-food 

restaurant. 

Mingus was tending counter at 

Taco Hell. 

171 Taco kick, n A kick delivered to a 

female’s taco (i.e. 

genitals). 

Erika was in class and I gave her 

a taco kick. 

172 Taco party, n A party where there are a 

lot more girls than guys. 

I really hope tonight isn't another 

taco party. 

173 Taco stand, n Some place that one 

desires to leave. 

This is boring. Let’s blow this 

taco stand and find something 

else to do. 

174 Taco taster, n A mouth. Shut your taco taster. 

175 Tacoland, n A Mexican or Mexican-

American neighborhood. 

It’s 1983 Vendome. That’s in 

Silverlake. Tacoland. 

176 Takillya, n Tequila. I drank so much takillya last 

night. 

177 Tango, v To have sex. Let’s tango, Mango. 

178 Tango cash, n A huge amount of 

money. 

Did you get the tango cash? 

179 Tango down, 

interj 

An expression meaning 

“a target has been injured 

or killed” 

I have a hostile in my sights. 

Tango down. 

180 Tango 

Foxtrot, interj 

An acronym for “totally 

fucked”. 

The vehicle was Tango Foxtrot. 

181 Tango 

Uniform, 

interj 

Army radio letters for “T. 

U.” which means “tits 

up” 

I'd join you in a game of UT, but 

my vid card went tango uniform 

on me. 

182 Tango 

Yankee, interj 

Thank you. Tango Yankee, I really like 

these socks you gave me. 

183 Tatas, n A female breasts. Great view of her little tatas 

waking up on a stretcher. 

184 Tecata, n A female drug user. Minerva is such a tecata! 

185 Texas head Starting a race before the Miles coralled a nearby skier to 
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start, n starting gun. count off the start, and jumped 

between three and go – a Texas 

head start. 

186 Texas 

shoeshine, n 

The aftereffects of 

sniffing an inhalant. 

My friends and I would come 

home from the party with a 

Texas shoeshine. 

187 Texas tea, n A mixture of chemicals 

used to execute a prisoner 

by lethal injection. 

Similar findings have led eight 

states to suspend used of the 

chemical mixture – sometimes 

called Texas Tea – employed in 

most of the death-penalty states, 

including California. 

188 Texas 

toothbrush, n 

A toilet brush. Homer scrubbed his toilet pot 

with a Texas toothbrush before 

his parents came to visit. 

189 Tex-Mex, adj A word used to describe 

Mexican food of Texas. 

We’re going out for some Tex-

Mex food tonight in San 

Antonio. 

190 Tigre, n A very cool person from 

the Dominican Republic. 

Charlie is a tigre. He’s the man, 

and he’s so cool. 

191 Tijuana 

Bible, n 

A pornographic comic 

book. 

Sex in the Comics will be a 

faithful representation of the old-

time Tijuana bibles – it’s funny 

as hell. 

192 Tijuana credit 

card, n 

A long piece of hose used 

to siphon gas from other 

people's cars. 

I got my Tijuana credit card, 

and there’s a mall right over 

there. 

193 Tijuana no-

step, n 

Diarrhea. Those burritos gave me the 

tijuana no-step. 

194 Tio Taco, n A Mexican-American 

who curries favor with 

the dominant white 

culture. 

He’s such a Tio Taco he puts 

ketchup on enchiladas. 

195 Tio Tom, n A Latino who makes an 

extraordinary effort to 

deny his own culture and 

adopt another one. 

“I hate Kid Frost and Cypress 

Hill. I prefer Shania Twain.” 

“You are a Tio Tom.” 

196 Tomato, n Someone who is denial of 

his homosexuality. 

What a tomato, he definitely 

likes guys. 

197 Tomato can, 

n 

A mediocre boxer. In those days, the industry 

designated victims “guys named 

Joe” in sly tribute to Stribling. 

Today, “tomato cans” is the 

most popular term. 
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198 Tomato juice, 

v 

To cut someone’s jugular 

vein. 

I’m going to tomato juice you if 

you don’t shut up! 

199 Tornado, n A variation on a deep 

throat blowjob. 

I was going to break up with her, 

but after she gave me a tornado, 

I forgot how ugly she is. 

200 Toss one’s 

tacos 

To vomit, especially 

violently or profusely. 

I felt like I was going to toss my 

tacos. 

201 Too-da-loo, 

interj 

Good-bye. Too-da-loo, see you later! 

202 Tuna, n A female There’s some serious tuna at the 

Delta House. 

203 Tuna boat, n A large car. Do you still drive that old tuna 

boat? 

204 Tuna fest, n A party where the 

females greatly 

outnumber the males. 

Where’s all the guys? It’s a tuna 

fest in here! 

205 Tuna taco, n 

 

A vagina with odor. I wish my wife would douche 

that tuna taco of hers. 

206 Vamoose, v To leave. I've gotta vamoose or I'll be late. 

207 Vanilla, n Bland, boring, normal. That was pretty vanilla. I think it 

needed more flair. 

208 Vanilla 

valley, n 

A community lacking 

diversity. 

Everyone looked the same; it was 

like vanilla valley. 

209 Vato, n A guy. My vatos are locos, and their 

gonna kill your family. 

210 Veggie del 

norte, n 

Any kind of frozen 

vegetable. 

Bottom doesn’t have any fresh 

salad fixings, but he can serve 

veggie del norte anytime. 

211 Whole 

enchilada, n 

The whole situation; 

everything. 

High-tech gadgetry is the spice, 

but not the whole enchilada. 

212 Yayo, n Cocaine. I needed some skrill, so I started 

slangin' that yayo powder. 

213 Yerba, n Marijuana. Wanna go spark a bowl of 

yerba? 

 

 

 


