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СУЧАСНИЙ СТАН АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РЕСПУБЛІЦІ ІРЛАНДІЯ

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування англійської мови в Ірландії. 
Аналіз англійсько-ірландської лінгвокультурної взаємодії показав, що контакт між англо-саксон-
ським і кельтським компонентами призвів до формування ірландського варіанту англійської мови.

На сучасному етапі англійська мова в Ірландії є стандартизованою, офіційно визнаною, 
демонструє однакові комунікативні можливості поряд з автохтонною ірландською мовою, 
не має чіткої закріпленості за конкретними ситуаціями спілкування. Англійська мова вико-
ристовується в усіх сферах соціальної діяльності, а саме: офіційно-діловій, освітній, інфор-
маційній, культурній та розважальній.

Компетенція володіння англійською мовою перебуває на високому рівні, більшість насе-
лення Республіки Ірландія ідентифікує себе як носіїв англійської мови. Потужна дія екстра-
лінгвальних чинників та зростання етнічної свідомості мовців перешкоджає повній деваль-
вації кельтського лінгвокультурного компонента й стимулює його відродження. Фонетичні, 
граматичні та лексичні елементи ірландської мовної системи проникають та трансформу-
ють англійську мову в Ірландії.

Фонетичні особливості сучасного ірландського варіанту англійської мови відрізняються 
залежно від територіальних діалектів та зумовлені тривалим співіснуванням англійської 
мови з шотландською та ірландською, а також характеристиками діалектів центрально-
західної Англії.

На граматичному рівні англійська мова Ірландії трансформувалася під впливом продук-
тивних кельтських граматичних елементів.

Кельтські запозичення в англійській мові Ірландії є переважно реаліями, пестливими звер-
таннями та вигуками. Вони використовуються з метою стилізації, створення етнічної 
атмосфери та підсилення культурних конотацій.

У ситуації перемикання коду ірландська мова функціонує як маркер політичної самоіден-
тичності в умовах англійсько-ірландської політичної конфронтації, є символом державності.

Ключові слова: англійська мова Ірландії, лінгвокультурне контактування, калькування, 
запозичення, перемикання коду.

Постановка проблеми. Сучасне мовознавство 
характеризується особливою увагою до проблем, 
пов’язаних із взаємозв’язком між мовою, культу-
рою та етнічною свідомістю, а також з формуван-
ням національних картин світу та особливостей 
їх об’єктивації засобами різних мов. Процес роз-
витку будь-якого суспільства супроводжуються 
контактуванням мов та культур. Сучасна англій-
ська мова є результатом численних лінгвокуль-
турних контактів та характеризується значним 
різноманіттям національних варіантів, соціаль-
них і територіальних діалектів. Англійська мова 
в Республіці Ірландія формувалася в умовах три-
валої взаємодії англо-саксонського та кельтського 
елементів, що позначилося на всіх рівнях мовної 
системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Попри різноаспектне вивчення структури та 
функціонування англійської мови в Ірландії укра-

їнськими (Н. М. Бріт [2], С. В. Частник [7]) та 
зарубіжними (О. І. Абрамова [1], О. В. Власова 
[3], Т. П. Долан [12], О. О. Куреня [5], Т. Одлін 
[31], Н. Стенсон [35–36], М. Фільппула [14], 
Р. Форнейро [16], Р. Хікі [17–25], Д. О’Мюриет 
[30]) дослідниками, лише поодинокі розвідки тор-
каються англійсько-ірландської взаємодії та функ-
ціонування англійської мови в умовах сформова-
ної англійсько-ірландської двомовності.

Постановка завдання. Мовна ситуація, 
що склалася на території Республіки Ірландія, 
характеризується певною специфікою та потре-
бує детального дослідження чинників, умов та 
наслідків. Метою роботи є аналіз мовної ситуа-
ції в країні та охарактеризування сучасного стану 
англійської мови в Ірландії.

Виклад основного матеріалу. Лінгвокуль-
турне контактування між носіями англо-саксонь-
кої та кельтської культур відзначається тривалістю 
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та інтенсивністю. Завдяки взаємодії відбулися 
трансформації на всіх рівнях обох мовних систем. 
Англійська мова набула унікальних рис, що скла-
лися під впливом ірландської мови, а також збере-
гла деякі архаїчні англійські елементи.

На позначення англійської мови в Ірландії 
використовується низка лінгвонімів, в яких екс-
пліковано важливість обох мов-учасниць контак-
тування: Irish English (М. Фільппула [14], Р. Хікі 
[20], Н. Стенсон [35]); Hiberno-English (T. П. Долан 
[12], Р. Форнейро [16], Т. Одлін [31]); Anglo-Irish 
(Д. О’Мюриет [30]). Зазначимо, що дослідники 
не дійшли єдиної думки щодо статусу англійської 
мови Ірландії, адже він розглядається у досліджен-
нях як національний (О. О. Куреня [5]) та регіо-
нальний (О. В. Власова [3]) варіанти, а також як 
діалект (Н. М. Бріт [2]) англійської мови. Оскільки 
відмінності між варіантом мови і діалектом поляга-
ють у структурному, функціональному та соціаль-
ному аспектах, вважаємо необхідним охарактери-
зувати статус англійської мови в Ірландії.

Англійська мова в Ірландії є континуумом поді-
бних діалектів і розмовних варіантів [20; 32], най-
впливовішими з яких є дублінський, коркський 
та середньоольстерський. Вони зберігають низку 
«ключових фонетичних рис, основних параметрів 
і <...> прагматичних особливостей, очевидних у 
ситуації спілкування» [24, с. 98].

Аналізуючи обсяг функцій, закріплених за 
англійською мовою в Ірландії, відзначимо її пра-
вовий статус (як англійська, так й ірландська мови 
мають статус державної мови [9]) та стандартизова-
ність [20, с. 26–27; 38]. Крім того, викладання у шко-
лах за межами ірландськомовних регіонів (Gaeltacht) 
проводиться переважно англійською [36].

Відзначимо, що ставлення населення до 
англійської мови неоднозначне. Попри те, що 
англійська мова є рідною для більшості насе-
лення, у мовному колективі спостерігається неба-
жання відкрито це визнавати внаслідок зв’язку 
між колоніальною політикою Англії та привне-
сеною лінгвокультурою. Спадкоємність ірланд-
ської культури і зв’язок із кельтським корінням 
проявляється через автохтонну ірландську мову 
[22], саме вона є символом ірландськості (irishness 
[28]). Однаковий правовий статус мов означає від-
крите визнання та підтримку мови колишніх коло-
нізаторів [20, с. 23].

У соціальному аспекті англійська мова в Ірлан-
дії відзначається всеосяжним характером. Вона 
обслуговує всю мовну спільноту, а не її частину. 
Англійська мова в Ірландії функціонує в усіх сфе-
рах соціальної діяльності, а саме: офіційно-діло-

вій як засіб офіційного спілкування, освітній як 
засіб навчання, інформаційній як засіб масової 
інформації, культурній та розважальній як мова 
літератури й мистецтва тощо.

З огляду на особливості структурного, функ-
ціонального та соціального аспектів, вважаємо 
англійську мову, що функціонує в Ірландії, націо-
нальним варіантом англійської мови.

Англомовна лінгвокультура Ірландії сформу-
валася в результаті тривалої взаємодії кельтської 
та англо-саксонської лінгвокультур. Особливості 
її еволюції зумовлені низкою екстралінгвальних 
та лінгвальних чинників. Тривале контактування 
мало здебільшого однобічний вплив у напрямі 
ірландська мова → англійська мова, що виявля-
ється в численних фонетичних, граматичних та 
лексичних явищах.

Фонетичні особливості сучасної англійської 
мови в Ірландії різняться залежно від територіаль-
них діалектів та пояснюються впливом, який мала 
англійська мова колоністів (шотландська на пів-
ночі країни, діалекти центрально-західної Англії 
на східному узбережжі) та автохтонна ірландська 
(на південному та західному узбережжі) [25]. 

Прикладом впливу шотландської мови є пони-
ження коротких голосних переднього ряду, а саме: 
bit [bet], lid [led], riddle [redḷ], та заміна альвеоляр-
ного [ɹ] в кінцевій позиції на ретрофлексивний 
[ɻ] – born [bo:ɻn].

Вплив англійських діалектів можна проілю-
струвати ситуаціями, в яких фрикативні [θ] та [ð] 
переходять в зубні проривні [ṯ] і [ḏ] або альвео-
лярні [t] і [d]: think [tɪŋk], this [dis]; відбувається 
переломлення довгих голосних верхнього під-
йому: clean [klijən], mean [mi:ən], moon [mu:ən].

Західні та південні території Ірландії зазнали 
найбільш тривалого та активного впливу кельт-
ського елементу. Це позначилося в інтервокальній 
та кінцевій леніції [t] – cut [kʌt̼], water [‘wa: t̼ə], у 
збереженні [ʍ] в словах з <wh> – which [ʍitʃ], why 
[ʍai], а також у збереженні кінцевого [r] – board 
[bo:rd], car [ka:r].

На граматичному рівні в англійську мову в 
Ірландії відбулося перенесення продуктивних 
граматичних елементів. Наприклад, уживання 
типової для ірландської мови конструкції after-
perfect для вираження дії, що відбулася нещо-
давно [23, c. 102; 21; 31, c. 563]. Вона формується 
за допомогою лексеми after у поєднанні з ing-
формою: “I’m after finishing my homework” – «Я 
щойно виконав домашню роботу», “He’s after 
dropping the soup bowl” – «Він щойно впустив 
миску для супу».
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Вплив ірландської мови на англійську позна-
чився в утворенні хабітуального аспекту, який 
створюється в ірландській мові за допомогою 
лексеми bí зі значенням «бути», а в англійському 
варіанті – do+ be + ing-форма: “They do be out 
fishing often” – «Вони часто рибалять», “She did be 
weeding in the garden” – «Вона виривала бур’ян в 
саду» [23, c. 108–109].

Граматична інтерференція в напрямі ірланд-
ська ®топографічні реалії (bog – болото [12, c. 29], 
cnoc – пагорб, гора [12, c. 61], corcass – болотиста 
місцевість біля річок [12, c. 9], glen – маленька 
долина [11]);

міфологічні реалії, назви кельтських свят та 
ритуалів (banshee – жіночий дух, чий крик про-
рокує смерть [12, c. 16], Beltain – кельтське свято 
весни [12, c. 22], crochan – солом’яний матрац, на 
який клали людину, що помирає [12, c. 71], keen – 
плач за померлим [12, c. 141], leprechaun – гномо-
подібна чарівна істота [12, c. 150, 153], meitheal – 
група фермерів, які збираються для допомоги зі 
збором врожаю [12, c. 164], reel – жвавий танець, 
музика для такого танцю [12, c. 201], Samhain – 
кельтське свято зими [12, c. 208]);

найменування предметів побуту (bodhran – 
ірландський бубон [12, c. 27], losset – лоток для 
замісу тіста для хліба [12, c. 153], maddor – чаша 
для пиття [12, c. 162], sougawn – мотузка з соломи 
або сіна [12, c. 244]);

гастрономічні назви (bannock – домашній хліб 
[12, c. 15], bony clabber – кисле молоко [12, c. 32], 
panada – страва з хліба, відвареного в молоці чи 
воді з додаванням приправи [12, c. 182]);

назви тварин (boneen – порося [12, c. 31], 
puckawn – козел [12, c. 195]);

політичні терміни (ardfheis – національний 
з’їзд політичної партії [12, c. 9], cumann – частина 
політичної партії [12, c. 75], Dail – з’їзд, збори 
[12, с. 77]).

Оскільки ірландські запозичення увійшли до 
складу англійської мови в Ірландії на попередніх 
етапах лінгвокультурної взаємодії, то сучасна 
ситуація функціонування культурних реалій 
характеризується їх подальшою асиміляцією. 
Про це свідчить асиміляція правопису, напри-
клад, написання Beltaine змінилося на Beltane, 
що є випадком стереотипізації письма. У частини 
запозичень розширюються комунікативні функ-
ції. Прикладом цього є трансформація уявлення 
про leprechaun як магічного нейтрального персо-
нажа (“A wrinkled, wizen’d, and bearded Elf, // 
Spectacles stuck on his pointed nose, Silver buckles 
to his hose, // Leather apron — shoe in his lap.” 

[39]) до уявлення про негативного створіння, що 
дурить людей (“Spend all their time tricking people 
and laughing wickedly and stealing things <…>” 
[34]) та яке саме прагне стати людиною (“He was 
tired of sitting under a boring old rainbow, guarding a 
mouldy old crock of gold and making endless shoes. 
He wanted to be a human being.” [34]).

Крім використання реалій для заповнення 
лакун, носії англійської мови в Ірландії вжи-
вають автохтонні пестливі звертання (terms of 
endearment) з метою інтимізації та вираження 
внутрішньогрупової солідарності: “a-chree” – 
«мій коханий/кохана» [12, c. 2], “aroon” – «доро-
гий/дорога» [12, c. 10], “a stor” – «мій скарб» 
[30, c. 22], “avick” – «мій син, мій хлопчик» 
[12, c. 11], “bawn” – «кохана» [12, c. 18], “machree” – 
«мій/моя дорогий/дорога» [12, c. 156]).

Використання ірландських вигуків є показ-
ником стереотипної й емоційної мовної пове-
дінки ірландців: “aboo” – «за перемогу!, впе-
ред!» [12, c. 1], “arrah” – «не звертай уваги» 
[12, c. 10], “boo” – «за перемогу!, вперед!» [12, c. 1], 
“marryah” – «дійсно» [12, c. 160], “slainte” – «за 
здоров’я!» [30, c. 178], “slan leat, slan agat” – «до 
побачення» [12, c. 215].

Активний розвиток науки і техніки вимагає 
появи слів на позначення нових предметів та 
явищ. Внаслідок запровадження політики під-
тримки ірландської мови з’являються неологізми 
на ірландській основі. До таких неологізмів нале-
жать, наприклад, лексеми “gluaisteán” – «автомо-
біль» [10, c. 81], “guthán póca” – «мобільний теле-
фон»[13].

Вплив мовної політики також позначився на 
активізації процесів перемикання коду, особливо 
в публіцистичному дискурсі та в контексті полі-
тичних дискусій. Адекватне сприйняття ірланд-
ських лексем в англійському мовленні забезпечує 
достатній рівень політичної та соціальної свідо-
мості членів суспільства, ірландська мова функці-
онує як маркер політичної ідентичності в умовах 
англійсько-ірландської політичної конфронтації, 
є символом державності. Перехід з англійської 
мови на ірландську відбувається в ситуаціях 
використання найменувань органів управління 
(“Údarás” – «адміністрація, влада» [29]), посад 
(“Teachta Dála” – «член нижнього парламенту 
Ірландії» [33], “Tánaiste” – «прем’єр-міністр Ірлан-
дії» [12, c. 247], “Taoiseach” – «голова уряду чи 
прем’єр-міністр Ірландії» [12, c. 248]), назв полі-
тичних організацій (“Fianna Fáil”, “Sinn Féin”).

Найбільш частотними є випадки перемикання 
коду в інтернет-дискурсі внаслідок його дина-
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мічності та низької стандартизації. Типовим є 
використання традиційних форм звертання (“Dia 
dhuit” – дослівно «Бог з тобою» [8]), подяки (“Go 
raibh míle maith agat” – «дуже дякую» [29]) як 
консолідуючого елемента розмови, що створює 
ефект дружньої атмосфери та забезпечує взаємо-
розуміння у процесі спілкування.

Водночас перемикання коду із включенням 
метафор та прислів’їв слугує для диференціації 
суспільства, оскільки потребує глибокої обізна-
ності з ірландською культурою та мовою. Напри-
клад, буквальне значення метафоричного виразу 
“béal bocht” – «бідний рот» («той, хто прикида-
ється бідним») [12, c. 20] та прислів’я “Aithníonn 
ciaróg ciaróg eile” [27] букв. «один жук розпізнає 
іншого жука» («Рибалка рибалку бачить здалеку») 
[29] буде незрозумілим без знання ірландської 

мови. У такому контексті мовний код використо-
вується з метою виявлення свого та чужого.

Отже, лексичні запозичення та перемикання 
коду у процесі комунікації носіїв англійської мови 
в Ірландії, як правило, є вмотивованим. Перехід 
здійснюється з метою етнокультурної та соціаль-
ної диференціації та консолідації.

Висновки і пропозиції. На сучасному етапі 
англійська мова є стандартизованою, офіційно 
визнаною мовою з широким колом комуніка-
тивних можливостей. Тривалий вплив та висока 
культурна значимість кельтського компоненту 
вплинули на фонетичні, граматичні та лексичні 
особливості ірландського варіанту англійської 
мови. Лексичні запозичення та перемикання коду 
є вмотивованими та експлікують культурну, полі-
тичну, релігійну диференціацію чи консолідацію. 
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Polhorodnyk D. V. MODERN STATUS OF THE ENGLISH LANGUAGE  
IN THE REPUBLIC OF IRELAND

The article focuses on the analysis of the English language in Ireland. The research of the continuous 
linguistic and cultural interaction of autochthonous Celtic and imported Anglo-Saxon linguocultures showed 
the formation of the Irish variant of the English language.

English is a standardized, officially recognized language in Ireland, it demonstrates the same communicative 
capabilities as the autochthonous Irish language, and can be used in any communication situations. English is 
used in all spheres of social activity: officialise, educational, informational, cultural and entertaining.

The English language competence is high, with the majority of the population of the Republic of Ireland 
identifying themselves as native English speakers. The powerful effect of extralinguistic factors and the growth 
of the ethnic consciousness of the speakers impedes the complete devaluation of the Celtic linguistic and 
cultural component and stimulates its revival. The phonetic, grammatical and lexical elements of the Irish 
language system penetrate and transform the English language of Ireland.

The phonetic features of modern Irish English vary depending on the territorial dialects and are caused by 
the prolonged coexistence of English with Scottish and Irish, as well as the characteristics of the dialects of 
Central and West England.

At the grammar level, the English language of Ireland was transformed by the influence of productive Celtic 
grammatical elements.

Celtic borrowings in the English language of Ireland are mostly realia, terms of endearment and 
exclamations. They are used for creating an ethnic atmosphere and enhancing cultural connotations.

In a code-switching situation, the Irish language functions as a marker of political self-identity and is a 
symbol of statehood.

Key words: Hiberno-English, linguocultural contact, calque, borrowing, code switching.


