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На часі одним із напрямків лінгвістики є конструювання цілісного мовного образу
світу, з’ясування його відповідності реальному буттю, заповнення лакун у міжмовній
картині світу. Актуальні проблеми елімінації лексичних лакун знайшли відображення
в роботах А. В. Волошиної, А. В. Корольової, В. М. Манакіна, Р. П. Зорівчак,
С. Г. Тер-Мінасової, З. Д. Попової, Ю. А. Сорокіна, І. А. Стерніна, С. О. Швачко
[4; 9; 5; 8; 7; 10]. У цих розвідках закладені теоретичні засади теорії лакунарності.
Наявність лакун в одній мові на тлі іншої відображає валідно аспект національнокультурної специфіки мови.
Метою дослідження є спроба системного опису лакун лексичних систем у
слов’янських та германських мовах із залученням лексико-тематичних груп,
уточнення принципів і прийомів виділення міжмовних лакун, їх застосування для
системного опису, для типологічної класифікації об’єкта.
Об’єктом дослідження є лакуни лексичних систем, предметом ‒ способи
делакунізації, елімінації та інтерпретації.
Актуальність статті обумовлена важливістю розробки принципів системного
виділення та опису лакун, потребою в уточненні їх типології.
Новизна статті полягає в уточненні термінологічного апарату теоретичного
дослідження лакунарності, метазнаків та релевантних позначень типу фонова мова,
лакунарна сфера, номінативна непредставленість, рівень лакунарності, ступінь
лакунарності, лакунарна ознака, міжмовна еквівалентність, тематичне
структурування, типологічна класифікація міжмовних лакун.
Методика опису лакун базується на виявленні та описі безеквівалентних
лексичних одиниць шляхом кореляції лексичних відповідностей та невідповідностей,
їх делакунізації засобами однослівного найменування або словосполучення. Явище
лексичної лакунарності охоплює номінативну сферу всіх сторін соціального життя,
що свідчить про універсальність феномена. Комплексний підхід до останнього
препарує системний опис лакун конкретної мови, упорядкування тематичної групи
лакунарних денотатів, а також ‒ встановлення ступеня їх непредставленності. Поряд
з відомими типами розпізнаються гендерні, метонімічні, метафоричні, синонімічні та
з денотативним обмеженням. Ідентифікація лексичних лакун здійснюється шляхом
розпізнання типологічних особливостей делакунізації, опис безеквівалентності за
допомогою словникової дефініції або коментування. Виділення лакун здійснюється
на матеріалі лексичних відповідностей та невідповідностей в корелюючих мовах у
вигляді універба, стійкого словосполучення або розширеного тлумачення. Валідним
є виділення тематичних лакун за родовими поняттями «номінативне неподання» та
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«лакунарні смисли». Категорія лакунарності охоплює номінативні сфери всіх
предметних сторін життя суспільства, але ступінь лакунарності тематичних сфер при
цьому коливається від кількох десятків до кількох сотень шляхом транслітерації або
описово типу назви природного світу, наприклад, ойконіми (укр. Росток – англ.
Rostock, вірогідна етимологія від старополабського “річка-вилка“), нім. Mьnster –
укр. Мюнстер (від лат. Monasterium, “монастир”), гідроніми, топоніми, ксеноніми
україномовного походження (англ. Cossacks, steppe, Duma), назви процесів та
терміни, стерті слова, реалії, мертві мови, алюзії, елементи національноспецифічної аксіосфери типу англ. handsome/beautiful – укр. гарний/гарна.
Реконструкція мовної картини світу є одним з найважливіших завдань сучасної
семантики. Дослідження мовної картини світу проводиться у двох напрямках у
відповідності до двох названих раніше складових цього поняття. На основі
семантичного аналізу лексики певної мови проводиться реконструкція системи
уявлень, відображеної у конкретній мові безвідносно до того, чи є вона специфічною
або універсальною наївною картиною. Досліджуються характерні для певної мови
лінгвоспецифічні концепти, які дають ключ до її розуміння [13, с. 80]. Пор. укр.
ватра, журавель, калина, лебідь, верба, козак, гетьманство, степ, хата, ворон.
Подібні лексичні одиниці, які мають різні конотації (оцінні й емоційні відтінки), а
також різні асоціативні зв’язки у сучасній лінгвістиці називаються фоновими [2,
с. 22]. Фонові лексичні одиниці виділяються із лексичного складу при зіставленні з
лексичною системою іншої мови. Термін «фонова лексика» характеризує
відношення, котрі утворюються між одноплановими лексичними одиницями різних
мов. У кожній мові наявна безеквівалентна лексика, до якої належать слова, що
співвідносяться з реаліями (денотатами), специфічними тільки для етнічної (чи
етнолокальної) культури або для окремого етнокультурного ареалу та фіксують
своєрідність світосприйняття окремого національно-культурного колективу і не
мають при цьому однослівного перекладу іншою мовою. Наприклад: плахта,
запаска, чумак, ліжник, смерека, запорожець.
Про наявність лакуни в лексичній системі свідчить зіставлення одиниць на
позначення реалії, ксеноніма, унікалії. Наприклад, в українській мові є
безеквівалентними на фоні англійської та німецької мови одиниці козак, борщ,
пампушки. Специфічно вербалізуються денотати «брат і сестра, разом узяті» (нім.
Geschwister), «потовщена частина пляшки» – нім. Bauch (der Flache), «субота та
неділя» – нім. Wochenende, англ. weekend, «шльопати черевиками» – нім. schlurfen),
«одноразова подружня зрада» – нім. Seitensprung, «навчальний текст, написаний
вчителем на дошці» – нім. Tafelbild; національна реалія укр. гетьман має спільну
етимологію з нім. Hauptmann, польськ. Hetman. В англійській мові існує лексема
scout, яка в українській мові представлена запозиченою транслітерацією. Не всі
лексеми при переході в іншу мову мають шанс адаптуватися та поповнити
словниковий склад мови. На часі в українській мові не існує відповідника гендерній
реалії, що позначає дівчинку–скаута молодшого віку (англ. brownie). Відсутність
спроби делакунізувати реалію вказує на рідкісне вживання зазначеної одиниці. Якщо
етимологія слова не є очевидною, переклад такої одиниці може бути нівельований.
Лексема англ. brownie (з шотландської мови brщnaidh, щruisg, gruagach) позначає у
фольклорі казкову істоту – чарівний чоловічок – дух дому, який нагадує
слов’янського домовика [16]. Brownie – це також «шоколадні тістечка» [17]. Тоді
постає питання – дівчата-підлітки схожі на маленьких казкових істот або дівчата
полюбляють солоденьке? А можливо вони чорноброві ласунки? Така передача, хоч і
хибна, ймовірна з огляду на бажання перекладачів замінити реалію однієї культури
на квазі-відповідник в іншій. Лакуна залишається лакуною, але елімінація можлива
лише при реконструкції етимологічних витоків лексичної одиниці. Існує декілька
типів елімінації лакун специфічних культурем: лексема може не містити лексичного
відповідника в іншій мові, може не корелювати з поняттям, лексема може
відповідати декільком поняттям в іншій, а може не містити жодного еквівалента. Так
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гендерна асиметрія може мати інвентарний і семантичний характер. Інвентарна та
семантична асиметрія є проявами одного феномену – асиметрії в структуруванні
гендерного концептуального змісту. Інвентарна гендерна асиметрія пов’язана з
репрезентативністю чоловічої та жіночої референції, що заповнюють потенційно
можливі слоти фреймових структур різних ідеографічних категорій особи в
англійській мові як інвентарю мовних засобів, і виявленням лакунарних категорій,
тобто таких, що репрезентовані одиницями англійської мови винятково чоловічої чи
жіночої референції [3, c. 30]. Гендерними лакунами є випадки наявності у фоновій
мові найменування особи однієї статі при відсутності в цій же мові лексичного
найменування особи протилежної статі, і повної відсутності позначення відповідних
осіб обох статей в зіставлюваних мовах. В англійській мові існує лексема англ.
dowager – укр. стара дама з аристократичними манерами. Дана номінація
відноситься до осіб жіночої статі, у той же час подібна номінація для представників
чоловічої статі відсутня. Або: англійській лексемі amnesia відповідає українська
амнезія, що має спільні етимологічні витоки; однак в українській мові відсутня
англійська метонімічна номінація amnйsie (а+ грецьк. mnesis – спогад), що позначає
відсутність пам’яті, втрату здатності зберігати й відтворювати раніше набуті знання,
людину, що страждає втратою пам’яті, амнезію – метонімічний зв’язок «дія –
результат». Метафоричні лакуни виділяються на підставі відсутності в досліджуваній
мові існуючої в фоновій мові лексеми з метафоричної внутрішньою формою
(наприклад, втоплені в гумові подушки дзеркальні рефлектори на дорогах, що
забезпечують видимість розмітки при світлі фар – англ. cat-eyes). Синонімічні лакуни
виявляються на тлі двох або більше синонімів фонової мови, наприклад, укр.
«здичавіла культурна рослина» – англ. escape, wilding, укр. «перехід учня до
наступного класу» – англ. promotion, remove.
У результаті дослідження виявилося можливим виділити дві групи лакун –
узагальнюючі та конкретизуючі. Узагальнюючі лакуни виділяються на підставі
відсутності у досліджуваній мові узагальнення за певною ознакою, в той час як
конкретизуючі лакуни виділяються за критерієм конкретизації певної ознаки. Лакуни
сфери англійського іменника демонструють більш виражену тенденцію до
конкретизації номінації, ніж до узагальнення, а також для англійських іменників
більшою мірою характерна концептуалізація дійсності, ніж для іменників української
мови. Дослідження показало можливість виявлення узагальнюючих і
конкретизуючих лакун декількох рівнів лакунарності, що визначаються кількістю
лакунарних ознак, смисловиї компонентів, відсутніх у досліджуваній мові у
порівнянні з фоновою мовою. Пор.: укр. «собака, що полює на зайця» – англ. courser;
укр. «пішохідна дорога над берегом річки, каналу» – англ. towpath; укр. «довга
сторінка в книзі чи журналі, що складається гармошкою» – англ. gatefold. Лакуни в
міжмовному лексиконі виявляються на всіх рівнях ієрархій та реалізують відношення
включення (гіпо-гіперонімія та меронімія), протиставлення (антонімія) та подібності
(синонімія).
Здебільшого мовна система регулює процеси деривації, а процес заповнення
лакун здійснюється людиною. Трансляція складається з декількох етапів: лексичного,
синтаксичного і семантичного аналізів. Однак перехід слів однієї мовної систему в
іншу обіймає не лише трансформації формального рівня: номіналізації (іменникова
трансляція – перехід в іменник), вербалізації (дієслівна трансляція – перехід в
дієслово), ад’єктивізації (ад’єктивна трансляція – перехід в прикметник).
Трансформація відбувається засобом коментар / коментоване, пояснення / елімінації
лакун / заміни відповідником / аналогом / неологізмом. Існування пустих місць в
лексичному складі мови обумовлює семантичні заміни (англ. semantic shifts), що
руйнують оригінал, створюють новий текст ‒ термін Корунця І. В. «переспів».
Аксіологічні відмінності впливають на інтерпретацію культурних орієнтирів
представниками різних етносів, які мають власну асоціативну сітку. При цьому
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виникає лакунарна розбіжність цінностей різних культур, яка може каузувати
полярність. Лакуни ‒ базові елементи національної специфіки ‒ ускладнюють
переклад текстів і сприйняття їх іншокультурними реципієнтами через відсутність у
мові відповідників, позначень понять, що каузує систему лексичних лакун [9, с. 275].
Виокремлюються в англійській мові назви природних неконтрольованих
референтів, які доступні суб’єкту дискурсу в чуттєвому сприйнятті; соціокультурні
одиниці, що позначають численні однойменні чинники; індивідуальні – психологічні
одиниці мови, що відображають реальні або стереотипно приписувані властивості та
поведінкові характеристики [3, c. 30].
Мова є знаковою системою, яка з’явилась з плином часу для задоволення
комунікаційних потреб людини, що включає парадигму метазнаків як результат
когнітивного процесу. З розвитком суспільства з’являється потреба в нових словах.
Мова задовольняє цю потребу як запозиченнями, так і девіаційним розвитком
слів. Слова, проживаючи своє життя, як і люди, забувають дещо зі свого минулого,
таким чином відбувається семантичне спустошення, генерують лакуни (забуті
значення) та неологізми [4, c. 92]. Мова являє собою ієрархію соціальнокомунікативних систем і підсистем культурного ареалу в той чи інший період [15,
с. 234]. Мови впливають одна на іншу, постійно оновлюючи свої фонди
делакунізованими конструктами – випадками транслітерації, транскрипції,
варваризми, дескриптивні реалії). У мові та мовленні мають місце схожі за своєю
конфігурацією відповідно стратифікаційна модель (ієрархізована вертикаль) та
комунікативна модель (горизонтальна) [15, с. 234]. Таким чином, дихотомічна
двоцентрова модель мови є дієвою в міжмовній картини світу як така, що успішно
елімінує, інтерпретує лакуни. Системи відрізняються внутрішньою динамікою,
швидкістю протікання процесів лакунізації та делакунізації. В лексико-семантичному
корпусі спостерігаються явища синонімії та гіпонімії.
Висновки. Лакуни віддзеркалюють об’єктивний образ світу, його суб’єктивно
значущі фрагменти, тому ідеографічна схема лакунарності відрізняється між мовами;
завданням лакунарної ідеографії є можливість представити лакунарну картину світу в
лексичній системі. Національний компонент не тільки генерує лакуни у системі
номінативних засобів, а й приймає участь у формуванні спільної мовної картини
світу. Перспективним є осмислення лакун фразеології, комплементарного корпусу
лексичної системи, її конотативно-забарвленого сектору.
Привнесені національними лінгво-культурами структурні та семантичні моделі
впливають на процеси категоризації дійсності та її вербалізації.

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ПОИСКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЛАКУН
Т. А. Анохина
В статье исследуется лингвокогнитивный статус лакун гетерогенных систем. Фокусируется
внимание на межъязыковой экстериоризации лакун, на описании лексических элементов культуры,
имеющих частичные, полные соответствия или делакунизованные конструкты. Рассматривается вопрос
развития языка и пополнения словарного состава языка путем материализации лакун в контексте
лексической сферы.
Ключевые слова: лакуна, лакуны лексических систем, делакунизация, элиминация, заимствования.

LINGUOCOGNITIVE SEARCH OF LEXICAL LACUNAE
T. O. Anokhina
The article describes gaps in the lexical systems. The investigation being focused on the interlinguistic
exteriorization of lacunae, describing lexical elements of culture (partial, full, barbarisms, or gaps eliminated by
extensive interpretation. Borrowings are taken into consideration.
Key words: lacuna, gaps in the lexical systems, lexical gaps, elimination, borrowing.
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