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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В КАНАДІ 

 
Протягом багатьох десятиліть Канада залишається прикладом 

держави з офіційно закріпленим статусом двомовності. Проте питання 
співіснування двох державних мов у одній країні зовсім не таке просте, 
яким воно могло б видатися на перший погляд. У цьому випадку також 
хибною є думка, що проблема канадського білінгвізму обмежується 
загальноприйнятим уявленням проте, що лише провінція Квебек 
споконвіку була французькою, і саме через певні історичні обставини вона 
наразі стала єдиним осередком функціонування французької мови в 
Північній Америці, тоді як решта Канади є винятково англомовною. 

Про важливість проблеми білінгвізму йдеться в роботах учених 
Б. Ажнюка, Є. Верещагіна, В. Голубничого, А. Горохович, З. Кузеля, що 
сприяли цілісному осмисленню цього питання, з’ясуванню лінгвістичного 
та соціолінгвістичного аспектів її вивчення. Вагомий внесок у розробку 
білінгвології зробили зарубіжні дослідники Р. Інглехарт, У. Ламберт, 
Дж. Фішмен та інші. 

Проте, незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених 
темі виявлення історичних передумов розвитку білінгвізму в Канаді, 
вивчення наукових джерел та останніх публікацій дало змогу виявити 
об’єктивну потребу аналізу й систематизації історичних передумов 
зародження та розвитку білінгвізму на території Північної Америки. 

Метою статті є висвітлення проблеми зародження та розвитку 
білінгвізму в Канаді впродовж XVI–XX ст. 

Суперечливі питання, що стосуються феномена білінгвізму в Канаді, 
зокрема, у штаті Квебек, тісно пов’язані з економічними та культурними 
проблемами, оскільки запровадження французької мови як державної у 
франкомовній частині країни створило б додаткові труднощі для емігрантів. 

Зазначимо, що французька мова Канади значно відрізняється від 
мови Франції, оскільки протягом 400 років розвитку вона зазнала значних 
трансформацій як з боку англійської та індіанської мов, так і через 
внутрішні зміни. Канадські філологи розрізняють два різновиди 
французької мови – мову аккадійців та канадців. Це явище вперше 
виокремив дослідник французької мови в Канаді Джеймс Гедес [6, с. 12]. 

Слід зауважити, що відмінність між мовами Канади й Аккадії 
пов’язана передусім з історією населення цих регіонів та його 
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територіальною розрізненістю. Так, поселенцями Аркадії здебільшого 
були вихідці із західних областей Франції, тоді як жителі іншої частини 
були представниками центральної Франції та Нормандії [4, с. 10]. 

Крім того, вони були відділені одні від одних непрохідними лісами, а 
перша залізниця з Квебеку до Аккадії була прокладена лише у 1890 році. 

Мовлення аккадійців та квебекців, що з самого початку мало багато 
істотних відмінностей, із плином часу стало різнитись усе більше, тому що 
відсутність постійного мовного контакту, різноманітні зовнішні впливи, 
самостійний матеріальний та духовний розвиток колоній призвели до 
утворення різних слів для позначення однакових понять [2, с. 66]. Так, для 
французького слова mouette (чайка) у Квебеці існує варіант mauve, в 
Аккадії – goéliche; для французького bardane (реп’ях) у Квебеці – toque, 
grakia, в Аккадії – amoureux, grapin, collant [7, с. 87]. 

У деяких випадках одне й те саме слово має однакове написання, 
проте різниться вимовою. Наприклад, французьке слово ours (ведмідь) в 
Аккадії вимовляється як «ours» (urs), а у Квебеці «our» (без кінцевого s)  
[7, с. 87]. 

Іноді в аккадському мовленні відсутні ті слова, які притаманні 
французько-канадській мові й замінюються іншими, діалектними чи 
застарілими. Наприклад, замість слова forêt(ліс) в Аккадії кажуть 
«lesgrosbois» або «lesgrandsbois», замість boue(бруд) – «vase», замість 
s’embourber (загрузнути в бруді) – «s’envaser». 

Під час детального аналізу розмовного мовлення франко-канадців 
неможливо не помітити, що воно пов’язане із літературною мовою Франції 
того часу, коли вона була ввезена на територію Канади, а з іншого боку – із 
сучасними французькими діалектами . 

Крім того, вивчаючи варіанти французько-канадської мови 
сільського й міського населення, важко помітити яку-небудь відмінність 
між ними. Можливо, це пов’язано з тим, що міграція сільського населення 
в канадські міста почалась порівняно недавно [6, с. 88]. 

Однак, незважаючи на свої специфічні риси, французько-канадська 
мова залишається одним із територіальних варіантів французької мови. Ця 
мова в Канаді не тільки не зникає, а, навпаки, продовжує розвиватись, і 
кількість людей, які нею володіють, збільшується. Вона має свою 
навчальну та художню літературу, своїх видатних авторів. 

Однак будь-яка мова не може не змінюватись, і ці зміни, на думку 
П. Ф. Фортунатова, виявляються «по-перше, в постійній зміні складових 
елементів мови […], по-друге, зміни в мові з плином часу полягають у 
надбанні мовою нових фактів, які не існували в ній раніше, і, по-третє, 
зміна мови може прослідковуватись у втраті мовою тих чи інших фактів, 
які існували в ній раніше» [3, с. 4]. Подібно до цього, розвивається й 
французько-канадська мова, набуваючи нових елементів і втрачаючи застарілі. 

Звичайно, канадський варіант французької мови трансформується і 
через вплив англійської мови, однак подібна ситуація відбувається і в 
самій Франції. 
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Окремо постає питання про літературну французьку мову Канади. До 
того часу, як Канада була передана Англії, багато сучасників вважало, що 
французько-канадська мова нічим не відрізнялася від тієї, якою 
спілкувалося населення Франції. Хоча варто припустити, що йдеться лише 
про освічену частину французів – дворянство, буржуазію, а менш освічені 
громадяни Республіки (селяни, солдати, ремісники) говорили такою 
мовою, що значно відрізнялася від літературної французької. 

У середині XIX століття в Канаді з’явився прошарок французько-
канадської інтелігенції. Розвивалася система освіти, зокрема й вищої. У 
1852 році відкрилися перші факультети в університеті імені Лаваля у 
Квебеці. Учені-філологи, письменники досліджували й поширювали 
літературну мову, наближаючи її до приписів і норм французької 
літературної. Початок публікацій художніх творів франко-канадців 
пов’язаний із заснуванням у 1778 році першого періодичного 
літературного видання – «Gazettelittéraire». 

Поворотним пунктом у розвитку франко-канадської літератури стала 
Друга світова війна. Канада на той час була вже потужною індустріальною 
державою і письменники відмовляли від ідеалістичного зображення 
сільського життя, порушували гострі соціальні проблеми. Серед 
письменників-реалістів XX століття можна виокремити Габріеля Руа, Роже 
Лемлена, Ренге [1, с. 10].Значні соціальні зміни, що розпочалися в 1960 р. у 
Квебеку, мали суттєвий вплив на мову та мовну політику. Французька 
мова стала основним складником національного образу жителів Квебеку, 
визначаючи та підкреслюючи їхню відмінність. У 1963 р. було створено 
Королівську комісію з питань білінгвізму та бікультуралізму, яка дала 
поштовх до прийняття Закону про державні мови в 1969 р. як спроби до 
визнання лінгвістичної дуалістичності Канади, що базувалася на концепті 
двох націй-засновниць. Освіта іммігрантів та їх інтеграція в канадське 
суспільство набули першочергового значення, адже франкомовне 
населення мало низькі демографічні показники, і підтримання кількості 
франкомовних мешканців усе більше залежало від імміграції. Тому були 
вжиті певні заходи, щоб спонукати іммігрантів навчати своїх дітей у 
франкомовних школах. У 1974 р. новий уряд Квебеку ухвалив закон, який 
визнав французьку мову офіційною мовою провінції й зобов’язував дітей 
іммігрантів відвідувати франкомовні школи [1, с. 58]. 

Зауважимо, що франко-канадські дослідники досі не мають єдиної 
думки щодо літературної мови Канади. Одні вважають, що вона повинна 
повністю збігатися з літературною мовою Франції. Цієї точки зору 
дотримується, наприклад, Рок Вален. Інша позиція діаметрально 
протилежна, її прихильники вважають, що якщо Канада і Франція давно є 
окремими державами, то й мови їхні не повинні бути схожими.  

Отже, французьку канадську мову неможливо уявити без 
національного колориту, окремих слів і виразів, що надають їй народного 
характеру. Усі ці фактори свідчать про рухливість мови, її безперервний 
розвиток, тому перспективним залишається питання політики 
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мультикультуралізму, яка не повинна розумітися виключно як 
урегулювання взаємин франкомовної та англомовної спільнот, а 
формування розуміння етнічної багатоманітності країни. 

 
Список використаних джерел: 

1. Ванникова Н. И. Канадская литература на французиком языке: (1945–
1965) / Н. И. Ванникова. – М. : Высшая школа. – 1999. – 96 с. 

2. Реферовская Е. А. Французский язык в Канаде / Е. А. Реферовская. –
Москва: «Либроком». – 2012. – 218 с. 

3. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение: Общий курс / 
Ф. Ф. Фортунатов. – М. : КРАСАНД, 2010. – 184 с. (Лингвистическое 
наследие XX века). 

4. Boberg C. The English Language in Canada: Status, History and 
Comparative Analysis / C. Boberg. – Cambridge University Press, 2010. – 
P. 55–106. 

5. Edwards J. Language in Canada / J. Edwards.– Cambridge University 
Press, 1998. – Р. 13–36. 

6. Geddes J. American French Dialect Comparison, Modern Language Notes / 
J. Geddes. – Quebec: BiblioBazzar, 2011. – 28 p. 

7. Massignon G. Les parlesfrancaisd’ Acadie / G. Massignon. – Paris: 
Klincksieck,1999. – 484 p. 

 
Олександр Якубенко 

Науковий керівник: к. фіз.-мат. н. Решітник Ю. В. 
 
НЕОДИМОВІ МАГНІТИ: ЗАСТОСУВАННЯ ТА НЕДОЛІКИ 
 
Неодимовий магніт – найсильніший серед усіх існуючих у світі 

постійних магнітів. 
У середині 80-х років 20 століття був отриманий постійний магніт з 

рекордними характеристиками магнітних властивостей: залишковою 
магнітною індукцією («сила магніту») і коерцитивною силою (опірність 
розмагнічування). Даний вид магніту був названий неодимовим, оскільки 
виготовляється зі сплаву рідкоземельного металу неодиму (Nd), заліза (Fe) 
і бору (B). Це дуже сильний магніт, який практично не втрачає своєї сили 
(1–2 % за 10 років). 

Неодимові магніти не містять шкідливих речовин в своєму складі. 
Виготовляються вони за технологією порошкової металургії. Виробництво 
високоякісних високоенергетичних постійних магнітів зі сплавів неодим-
залізо-бор складний високотехнологічний процес, що вимагає 
прецизійного дотримання складу, вмісту домішок, всі операції проводяться 
без доступу кисню у вакуумі або в атмосфері інертних газів. Потім 
проходить процес їх намагнічування. 

Унікальні властивості неодимового магніту відразу привернули 
увагу і змусили шукати йому застосування. 


