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M A R IA N  W Ó JTÓ W IC Z  
Poznań

SUBSTYTUCJA SAMOGŁOSEK W WYRAZACH ZAPOŻYCZONYCH 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ JĘZYK ROSYJSKI 

PO REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

W okresie po Rewolucji Październikowej w słownictwie rosyjskim zaszły 
istotne zmiany. Zaznacza się intensywny przypływ do języka rosyjskiego 
wyrazów zapożyczonych, a w szczególności zapożyczeń z angielskiego obszaru 
językowego. Można tu  wyróżnić dwa podokresy, w których najbardziej nasila 
się proces zapożyczania: pierwszy z nich przypada na lata trzydzieste, drugi 
rozpoczyna się u progu lat sześćdziesiątych. W wyniku kontaktu obu języków 
zasób leksykalny rosyjskiego języka literackiego powiększył się o ponad 
300 wyrazów.

Wśród wyrazów zapożyczonych najliczniej reprezentowane jest słownictwo 
sportowe (ok. 30% ogólnej liczby zapożyczeń), naukowe i techniczne (ok. 29%) 
oraz słownictwo z dziedziny kultury, sztuki, życia towarzyskiego i mody 
(ok. 23%). Mniej liczne grupy stanowią wyrazy z zakresu polityki i ekonomii 
(ok. 9%), terminologia morska (ok. 5%) i egzotyzmy (ok. 4%). Warto przy 
tym odnotować, że dla omawianego okresu charakterystyczny jest fakt, iż 
zapożyczanie wyrazów następuje w wyniku bezpośredniego kontaktu języka 
rosyjskiego z językiem angielskim. Rosyjski język literacki przejmuje je 
głównie drogą pisemną. Są to w przeważającej większości rzeczowniki repre
zentujące typ zapożyczeń właściwych, tj. wyrazy bez substytucji morfo
logicznej.

Obserwacja struktury fonetycznej rzeczowników zapożyczonych pozwala 
na wyróżnienie trzech typów zapożyczeń właściwych:

1) zapożyczenia fonetyczne, których forma dźwiękowa związana jest 
genetycznie z formą dźwiękową prototypów angielskich, пр.: комбайн (com
bine), лайнер (liner), регби (rugby) itp.;

2) zapożyczenia graficzne, których skład fonemowy jest wynikiem sub
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stytucji formy graficznej modelu angielskiego, пр.: бункер (bunker), дуст (dust), 
ралли (rally), хоккей (hockey) itp.;

3) zapożyczenia o „mieszanym” składzie fonemowym, które są wynikiem 
substytucji części elementów struktury fonetycznej i graficznej wyrazu 
angielskiego, пр.: гандбол (handball), джаз (jazz), кетгут (catgut) і in.

Dodać należy, że obydwa sposoby substytucji (substytucja formy dźwię
kowej i formy graficznej) są charakterystyczne dla języka rosyjskiego w oma
wianym okresie. Częstszą jednakże jest substytucja formy dźwiękowej wy
razów angielskich — ponad 60% wszystkich zapożyczeń stanowią zapożyczenia 
fonetyczne. Powstają one w wyniku reprodukcji struktury dźwiękowej wyra
zów angielskich przez użytkowników języka rosyjskiego. Reprodukcja modelu 
angielskiego polega na identyfikacji głosek na płaszczyźnie międzyjęzykowej 
i na substytucji określonych głosek angielskich przez głoski rosyjskie. Zjawisko 
reprodukcji związane jest ściśle z umiejętnościami artykulacyjno-percep- 
cyjnymi osobnika bilingwalnego, bowiem — jak trafnie zauważa S. I. Bern- 
sztejn — „Можно утверждать, что безусловно правильно мы слышим только 
те звуки, которые умеем произнести” h Nie mniej istotną rolę odgrywają tu 
czynniki systemowe: inwentarz fonemów, ich cechy dystynktywne, dystrybu
cja, charakter akcentu itp. Słusznie zatem twierdzi A. A. Reformatskij: 
„Звуки чужого языка человек „слышит” сквозь призму фонологической системы 
родного языка” 2.

Rozpatrzmy teraz zjawisko substytucji samogłosek w wyrazach zapo
życzonych. System wokaliczny rosyjskiego języka literackiego zawiera 5 fone
mów samogłoskowych3: [а, о, э, у, и]. Samogłoski angielskie tworzą system 
składający się z 21 fonemów4: 10 monoftongów [i, e, ε, a, a, o, o, u, з, э] і 11 
samogłosek dyftongicznych [ej, aj, oj, ij, aw, 3w, uw, іэ, εο, иэ].

Substytucja samogłosek w wyrazach zapożyczonych przedstawia się nastę
pująco (znak -* czyta się „jest zastępowane” ):
[i] -* [и] Np.: бизнес (business ['biznis]), бридж (bridge [brid^]), пикап (pick

up ['pikap]), паблисити (publicity fpab'lišiti]), чипсы (chips [tjips]).
И -*■ И  Np.: менеджер (manager ['menidgo]), стек (stick [stik]), буклет 

(booklet ['buklit]).
[e] -> [и] Np.: свитер (sweater ['sweto]).
[e] -*■ [з] Np.: пенальти (penalty ['peniti]), мотель (motel [mo'tel]), просперити 

(prosperity [pros'periti]), тустеп (two-step ['tuwstep]), хедер (header 
['hedo]).

1 С. И. Бернш тейн, Вопросы обучения произношению, Москва 1937, s. 15.
2 А. А. Реф орм атский , Фонология на службе обучения произношению неродного языка. 

W: А. А. Реформатский, Из истории отечественной фонологии, Москва 1970, s. 508.
3 Р. И. А ванесов, Фонетика современного русского литературного языка, Москва 1956, 

s. 88.
* В. А. Васильев, English Phonetics, Москва 1970, s. 195.
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[ε] -» [э] Np.: бек (back [bsk]), кемпинг (camping ['kcmpiq]), джем (jam 
[dgern]), стенд (stand [stend]), хепенинг (happening ['hepeniq]).

[a] -»· [a] Np.: акваланг (aqualung ['ekwo,laq]), бампер (bumper ['bampo]), 
манки (monkey ['maqki]), паблисити (publicity [pab'lisiti]), пикап (pick-up 
['pikap]).

[a] -► [э] Np.: демпинг (dumping ['dampiq]), джемпер (jumper ['dgampo]), 
регби (rugby ['ragbi]).

[α] [a] Np.: баскетбол (basket-ball ['baskitbol]), базука (bazooka [ba'zuwko]),
дансинг (dancing-hall ['dansiqhol]), хавтайм (half-time ['haf'tajm]).

[a] -> [ap] Np.: бармен (barman ['Ьатэп]), чарльстон (Charleston ['t jalston]). 
[o] -> [o]Np.: коктейль (cocktail ['koktejl]), покетбук (pocket-book ['pokitbuk]) 

просперити (prosperity [pros'periti]), смог (smog [smog]).
[o] -> [o] Np.: баскетбол (basket-ball ['baskitbol]), бейсбол (baseball ['bejsbol]), 

кроль (crawl [krol]).
[o] -> [op] Np.: аутборт (outboard ['awtbod]), корт (court [kot]), форсинг 

(forcing ['fosiq]).
[u] -> [y] Np.: буклет (booklet ['buklit]), пуловер (pull-over ['pul,3wvo]), 

пушбол (push-ball ['pujbol]).
[3] -> [op] Np.: гёрлс (girls [g3lz]), минискёрт (miniskirt ['minisk3t]).
[о] -> [э] Np.: бармен (barman ['Ьатэп]), рефери (referee [,refo'rij]), тендем 

tandem ['tendom]).
[o] -► [o] Np.: бекон (bacon ['bejkon]), нейлон (nylon ['najlon]).
[о] -* [эр] Np.: аутсайдер (outsider ['awt'sajdo]), голкипер (goalkeeper ['g3wl- 

jkijpe]).
[ej] И  Np.: бекон (bacon ['bejkon]), тренер (trainer ['trejno]), фединг

(fading ['fejdiq]).
[ej] t3j] Np.: бейсбол (baseball ['bejsbol]), гейм (game [gejm]), грейдер

(grader ['grejdo]), сейф (safe [sejf]).
[aj] taj] Np.: баттерфляй (butterfly ['batoflaj]), драйв (drive [drajv]), офсайд 

(off side ['of'sajd]), комбайн (combine ['kombajn]), снайпер (sniper ['snajpo]). 
[°j] [°j] Np.: бойлер (boilor ['bojle]), плейбой (play-boy ['plejboj]).
[ij] -* [и] Np.: голкипер (goalkeeper ['g3wl,kijpo]), стриптиз (strip-tease

['strip,tijz]), титестер (tea-taster ['tij'tejsto]), фидер (feeder ['fijdo]).
[aw] -> [ay] Np.: нокаут (knock-out ['nokawt]), раунд (round [rawnd]), тайм-аут 

(time-out ['tajm,awt]).
[3w] ->■ [o] Np.: гол (goal [g3wl]), нотис (notice ['n3wtis]), пуловер (pull-over 

['pul,3wvo])} тост (toast [t3wst]).
[sw] -»· [oy] Np.: шоу (show []Vw]).
[uw] -̂ · [у] Np.: базука (bazooka [ba'zuwko]), блюмс (blooms [bluwmz]), 

брудер (brooder ['bruwdo]), бум (boom [buwm]), бутсы (boots [buwts]), 
тюбинг (tubing ['tjuwbiq]).

[io] -> [и] Np.: клиренс (clearance ['kliorons]), клиринг (clearing ['klioriq]).
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[іэ] -> [ир] Np.: пирс (piers [pi oz]), рэкетир (racketeer [,rski'tio]).
[пэ] -> [yap] Np.: стюард (steward ['stjuod]), стюардесса (stewardess ['stjuodis]).

Angielskie dyftongi [εο] i [oo] nie są w rozpatrywanym materiale repre
zentowane.

Rezultaty substytucji przedstawia zamieszczona niżej tabela.

v и з a o y  VC VV W C

і X  X
ө x  x
ε x
а X  ap
а X  X
о X  op
Ә X
u x
3 op
Θ X  X  эр
e j X 3j
a j a j

» j o j

i j X
aw ay
3W X  oy
U W X
1Θ X  ир
11Θ yap

Znak X  oznacza, że dany angielski fonem samogłoskowy jest zastępowany 
przez odpowiedni fonem rosyjski.

Z tabeli wynika, że angielskie samogłoski [ε], [o], [u] zastępowane są przez 
jedną i zawsze tę samą samogłoskę rosyjską; samogłoski [i], [e], [a] — przez 
więcej niż jedną samogłoskę, natomiast [а], [о], [э] — przez odpowiednią samo
głoskę lub też przez połączenie samogłoski rosyjskiej ze spółgłoską [p]. Samo
głoska [з] jest zawsze zastępowana przez połączen e [op]. Dyftongi [ij], [uw] 
zastępowane są zawsze przez odpowiednią samogłoskę rosyjską, [aj], [oj] — 
przez połączenie samogłoski z [j]. Samogłoski dyftongiczne [ej], [io] zastępowane 
są przez samogłoskę lub przez połączenie samogłoski z odpowiednią spółgłoską. 
Dwugłoska |3w] może być zastąpiona samogłoską lub połączeniem dwu samo
głosek, natomiast [aw] tylko przez połączenie dwu samogłosek. Dyftong [uo] 
zastępowany jest w wyrazach zapożyczonych przez połączenie dwóch samo
głosek ze spółgłoską. Dodać należy, że najbardziej obciążone pod względem 
substytucyjnym są rosyjskie samogłoski [э], [о], [и]. Samogłoska [э] funkcjo
nuje jako substytut sześciu fonemów samogłoskowych, [o] oraz [и] zastępują 
każda po cztery samogłoski angielskie.

Tak więc w procesie zapożyczania wyrazów może nastąpić identyfikacja
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głosek prosta, konwergentiia lub też dywergentna5. Identyfikacja prosta 
zachodzi wtedy, kiedy jeden fonem obcy utożsamiany jest z jednym fonemem 
języka ojczystego. Jeżeli natomiast dwa lub więcej fonemów obcych utoż
samia się z jednym fonemem języka ojczystego, to wtedy ma miejsce identy
fikacja konwergentna. Identyfikacja dywergentna polega na utożsamianiu 
jednego fonemu obcego z dwoma lub więcej fonemami języka ojczystego.

Wymienione rodzaje identyfikacji głosek odnoszą się do identyfikacji 
paradygmatycznej, która różni się od identyfikacji syntagmatycznej, obejmu
jącej następujące możliwe przypadki: 1) obce połączenie fonemowe utożsa
miane jest z jednym fonemem języka ojczystego; 2) jeden fonem obcy może 
zostać utożsamiony z połączeniem fonemowym w języku ojczystym6.

Analiza zebranego materiału pozwala wyróżnić dla badanego okresu nastę
pujące rodzaje identyfikacji samogłosek:

1. Identyfikacja paradygmatyczna 
konwergentna

dywergentna'

2. Identyfikacja syntagmatyczna

5 E. H a u g e n , Language Contact. Proceedings of the 9th International Congress of 
Linguists (Oslo 1957), Oslo 1958, s. 781; Э. Х ауген , Проблемы двуязычного описания. 
W: Новое в лингвистике, вып. VI, Москва 1972, s. 280.

6 J. F is ia k ,  Phonemics of English Loanwords in  Polish, „B iuletyn Fonograficzny” . 
IX , 1968, s. 70 - 72.

konwergentna
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Zjawisko identyfikacji i substytucji głosek cechuje prawidłowość i regu
larność. Odchylenia w zakresie substytucji, nieliczne zresztą (jaknp. w wyrazie 
нейлон (nylon ['najlon]), w którym na miejscu dyftongu angielskiego [aj] 
mamy połączenie [oj]), powodowane są głównie silnym oddziaływaniem 
regularności substytucyjnych w zapożyczeniach z innych języków. W danym 
przypadku odchylenie zostało wywołane wpływem tradycyjnego zastępo
wania dyftongu „ei”=  [ai] w wyrazach zapożyczonych z języka niemieckiego, 
por. лейка (Leica), штейгер (Steiger), Лейпциг (Leipzig) i inne.

Ustalenie prawidłowości i regularności substytucyjnych ma nie tylko 
znaczenie teoretyczne, ale również dużą wartość praktyczną. W dobie rewo
lucji naukowo-technicznej, szybkiej wymiany mj^śli i informacji, ożywionego 
rozwoju współpracy międzynarodowej stanowić może podstawę opracowania 
usystematyzowanych i jednolitych zasad transpozycji wyrazów z angiel
skiego obszaru językowego do języka rosyjskiego.

МАРИАН ВУЙТОВИЧ

СУБСТИТУЦИЯ ГЛАСНЫХ В СЛОВАХ, ЗАИМСТВОВАННЫХ 
РУССКИМ ЯЗЫКОМ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Резюме
В советскую эпоху русский литературный язык заимствовал из английского языка зна

чительное количество слов, главным образом имен существительных. Они представляют 
собой собственно заимствованные слова (структурный тип заимствованных слов без морфо
логической подстановки), вошедшие в русский язык письменным путем в результате непо
средственного контакта с английским языком.

В статье рассматривается субституция и идентификация гласных фонем в т. наз. фоне
тических заимствованиях; выявляются виды идентификации и определяются закономерности 
подстановки фонем.

SU BSTITU TIO N  OF VOW ELS IN  W ORDS BO RRO W ED FROM THE E N G LISH  
LANGUAGE INTO TH E  R U SSIA N  LANGUAGE A FTER  THE GREAT OCTOBER

REVOLUTION

by

MARIAN WÓJTOWICZ

Su mma r y

In  the Soviet epoch Russian literary language borrowed a considerable number o f  
words from English. These are predom inantly nouns which represent the type o f proper 
borrowings, i.e. words w ithout the morphological substitution. They were assim ilated  
by the Russian language in the w ay of writing as a result o f a direct contact w ith English.

In the article the author investigated  substitution and identification o f vow els in 
the so called phonetic borrowings; the author brought to light the types o f identification  
o f vowels and described the regularities o f the substitution o f vowel phonemes.


