
«Young Scientist» • № 9 (61) • September, 2018

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

381

© Фінчук Г.В., Скребкова М.А., 2018

УДК 303.446.2

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЛАКУНАРНОСТІ  
В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ

Фінчук Г.В.
Рівненський державний базовий медичний коледж

Скребкова М.А.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демʼянчука

В статті розглянуто проблеми перекладу семантичних лакун у процесі міжкультурної комунікації, пи-
тання вивчення взаємозвʼязку мови і культури в другій половині ХХ століття, окреслено сутність проб-
леми лакунарності в наукових доробках мовознавців. Досліджено механізми сприйняття іншокультурного 
тексту та факторів, здатних продукувати «лакуни». Розглядається необхідніть відтворення семантико-
стилістичних функцій культурологічних лакун. В статті порушено проблематику досліджень науковців 
в окресленні термінології для позначення розбіжностей у міжкультурній комунікації. Окреслено основні 
аспекти сучасної теорії лакунарності в дослідженні міжмовних лакун.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, лакуна, теорія лакунарності, безеквівалентна лексика, семан-
тико-стилістичні функції.

Постановка наукової проблеми. В інфор-
маційному суспільстві, до якого поступово 

переходить людство, питання про роль мови як 
основного засобу соціальної взаємодії, про мов-
ну ситуацію та взаємовплив мов набувають пер-
шочергового значення. Соціальна взаємодія стає 
здебільшого мовною взаємодією і здійснюється 
через тексти, які породжуються і сприймаються 
особистістю. Найголовнішою та основною озна-
кою людського спілкування є передача думок, 
тобто перекладаються не слова, а поняття, які 
вони виражають; не речення, а судження, не 
тексти, а думки та міркування, які вони містять. 

У процесі міжкультурної комунікації час-
то виникає низка проблем, найсуттєвіші з яких 
пов’язані з таким явищем як переклад семантич-
них лакун, оскільки вони, як правило, не сприй-
маються носіями іншої культури. Лакуни існу-
ють у багатьох мовах, але в кожній мові вони 
мають свої особливі форми вираження. Лакуни 
можуть передавати інформацію, пов’язану з тра-
диціями, історією та культурою даного народу. 
Лакуна втрачає тим більшу частину свого зна-
чення, чим тісніший зв’язок між мовами. 

Вивчення механізмів сприйняття іншокультур-
ного тексту та факторів, здатних продукувати «ла-
куни», забезпечує дослідника необхідною інформа-
цією стосовно якісно важливих аспектів існування 
та функціонування культурних систем, в першу 
чергу, організації їхніх комунікативних каналів, 
специфіки нормативної сфери, стандартів, які со-
ціально схвалюються, що має важливе значення 
для розуміння та прогнозування шляхів розгортан-
ня комунікативної ситуації. Проблема семантичних 
лакун та їхнього перекладу є одним з нагальних 
питань сьогодення, оскільки взаємодія між різними 
культурними регіонами входить у спектр глобаль-
них проблем сучасності. В контексті входження 
України до складу світових організацій, а, відпо-
відно, і в межі різних культур, важливо звертати 
увагу на якісний показник міжкультурних проце-
сів та комунікативну відкритість, а також врахо-
вувати основні труднощі, які можуть виникнути 
в процесі інтенсивних міжкультурних контактів. 

Aналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблему лакунарності розглядали такі вчені як 

Ю.С. Степанов, В.Л. Муравйов, Й.А. Стернін, А.О. Іва-
нова, З.Д. Попова. Лакуни були по-різному класи-
фіковані такими вченими: Г.А. Антипов, О.А. Дон-
ських, І.Ю. Морковіна, Ю.А. Сорокін, Ю.С. Степанов, 
Г.В. Бикова, А.А. Махоніна, М.А. Стернін.

Відтворення семантико-стилістичних функцій 
культурологічних лакун – кардинальне питання 
перекладознавства. Чимало дослідників розгля-
дало його і часто робило при цьому не зовсім од-
накові висновки.

Загальновідомим є те, що розбіжність зна-
чень залежить від ступеня розбіжності культур. 
Питанню необхідності врахування розбіжності 
культур вихідної та перекладної мови приді-
ляли значну увагу такі теоретики перекладу як 
Г.Ю. Балль, Я.Л. Рецкер, Г.В. Шатков, А.Д. Швей-
цер. У вітчизняній літературі з проблем пере-
кладу питання про передачу лакун розглядало-
ся у багатьох працях, зокрема, А.В. Федорова, 
Г.В. Чернова, Г.В. Шаткова та інших, де пропо-
нувались різні способи передачі нових понять. 

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити 
лексико-семантичний аспект проблеми лакунар-
ності в процесі міжкультурного спілкування.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У лінгвістиці та психолінгвістиці 
все більше починає поширюватися поняття лаку-
на, яке зазвичай, розуміють як базовий елемент 
національної специфіки лінгвокультурної спільно-
ти, що ускладнює розуміння деяких фрагментів 
текстів іншокультурними реципієнтами. Головни-
ми особливостями лакун є те, що вони виникають 
в процесі спілкування, в ситуації контакту двох 
культур, що обмінюються текстами, внаслідок ак-
тивізації англо-української мовленнєвої взаємодії.

Виклад основного матеріалу. У процесі між-
культурної комунікації часто виникає низка про-
блем, найсуттєвіші з яких пов’язані з таким яви-
щем як переклад семантичних лакун, оскільки 
вони, як правило, не сприймаються носіями іншої 
культури. Лакуни існують у багатьох мовах, але 
в кожній мові вони мають свої особливі форми ви-
раження. Лакуни можуть передавати інформацію, 
пов’язану з традиціями, історією та культурою да-
ного народу. Лакуна втрачає тим більшу частину 
свого значення, чим тісніший зв’язок між мовами. 
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Вивчення механізмів сприйняття іншокуль-
турного тексту та факторів, здатних продукува-
ти «лакуни», забезпечує дослідника необхідною 
інформацією стосовно якісно важливих аспектів 
існування та функціонування культурних сис-
тем, в першу чергу, – організації їхніх комуні-
кативних каналів, специфіки нормативної сфери, 
стандартів, які соціально схвалюються, що має 
важливе значення для розуміння та прогнозу-
вання шляхів розгортання комунікативної си-
туації. Проблема можливості перекладу є дуже 
значимою, оскільки вона охоплює значне коло 
питань, зокрема питання про цілісність та єд-
ність людської свідомості. 

Дослідження перекладацьких трансформацій 
лакун, міжмовної асиметрії суттєво допоможе 
встановити відповідності та розбіжності в систе-
мах мов, наблизити нас до розуміння суті того 
непомітного, що розкривається при перекладі, 
і робить ще один крок до пізнання таємниць ін-
шої мови, іншої культури у порівнянні з рідною.

У мовознавстві другої половини XX століт-
тя одне з провідних місць відводиться вивченню 
взаємозвʼязку мови і культури. Це зумовлено як 
постійним розширенням діалогу і взаємодії між різ-
ними національними культурами, так і тим фактом, 
що у вказаний період у лінгвістичних дослідженнях 
комунікативний підхід починає переважати. 

Найбільш істотні особливості мови і тим біль-
ше культури розкриваються при зіставленні мов, 
і, звичайно, культур. При зіставленні мов, націо-
нально-культурні відмінності спостерігаються на 
всіх рівнях, але особливо яскраво на лексичному, 
у фразеологізмах, тому центром уваги виступа-
ють, перш за все, лексика і фразеологія [6, с. 4]. 
При зіставленні мов, відзначає Р.Д. Томахін, ви-
діляються елементи, що співпадають і ті, що не 
співпадають. «Чим самобутніші мови, що порівню-
ються, чим менше в їхній історії було культурних 
контактів, тим менше у них спільного, тим більше 
різняться вони в цілому і поелементно» [6, с. 5].

До елементів, що не співпадають або елемен-
тів, які не мають еквівалентів в інших мовах, від-
носиться, перш за все, безеквівалентна лексика. 
Саме цей пласт лексики, що містить слова, зміст 
котрих неможливо зіставити з якими-небудь ін-
шомовними лексичними поняттями, відіграє осо-
бливу роль в уявленні про іншокультурний ареал. 
Найчастіше саме безеквівалентна лексика за-
позичується з мови в мову. Кожна національно-
культурна спільність вносить в свою мову значну 
кількість запозичених слів, причому без одночас-
ного запозичення відповідних предметів і явищ.

У сучасній лінгвістиці, лінгвістичній теорії пе-
рекладу, етнолінгвістиці, етнопсихолінгвістиці, 
теорії міжкультурної комунікації розбіжності, 
неспівпадання в мовах і культурах описуються 
авторами різними термінами. Так, слова, що по-
значають поняття, предмети, явища, що є типо-
вими лише для певного мовного колективу і не 
мають аналогів в іншій мові, визначаються тер-
мінами: «безеквівалентна лексика» (Л.С. Барху-
даров, Е.М. Верещагін, В.Г. Костомаров), «реалії», 
«екзотизми» (С. Влахов, С. Флорін), «ксеноніми» 
(В.В. Кабакчи), «логепістеми» (Е.Ю. Прохоров). 

Існують й інші терміни для позначення розбіж-
ностей у міжкультурній комунікації – «лакуна» 
(у англомовній літературі відома як «gap»): «випад-

кові пропуски в мовних моделях» («random holes in 
speech patterns»), етноейдеми, лінгвокультуреми, 
етнолінгвокультуреми. Термін «лакуна» був уве-
дений у вітчизняну лінгвістику Ю.С. Степановим, 
який називав їх також «прогалинами», «білими 
плямами» в семантичній картині мови [4, с. 120]. 

Саме такі мовні одиниці складають націо-
нально-культурний зміст тексту вихідної мови 
і є трудністю етносемантичного рівня, яку ре-
ципієнтові доводиться долати в міжкультурній 
комунікації. При цьому завдання полягає в збе-
реженні і передачі етнокультурної своєрідності 
для досягнення адекватного перекладу (користу-
ючись перекладацькою термінологією). 

Лексика будь-якої мови вирізняється тим, що 
кожне слово та відповідно кожне поняття займа-
ють у ній певне місце, окреслене відношеннями 
з іншими словами та поняттями. Сам характер 
виокремлювання конкретних ланок реального 
світу, їх групування, а також передачі засобами 
іншої мови залежить від наявності у мові відпо-
відних назв. З огляду на це у процесі перекладу 
з однієї мови на іншу природно та закономірно 
виникає досить цікава проблема – проблема ре-
алій-лакун, адже умови соціально-політичного, 
суспільно-економічного, культурного життя на-
роду, його світобачення, психологія, традиції зу-
мовлюють виникнення понять, принципово від-
мінних у носіїв різних мов. Відповідно, в інших 
мовах не буде словникових еквівалентів для їх-
ньої передачі. Відсутність еквіваленту в словни-
ковому складі іншої мови свідчить про наявність 
лексичної «лакуни». 

Саме реалії, на думку науковців, є найближ-
чими до лакун [1, с. 53] і, відповідно, відносяться 
до безеквівалентної лексики, що характеризу-
ється яскраво вираженою етнокультурною спе-
цифікою. У лінгвокраїнознавчій літературі реа-
лію розуміють: 1) як предмет, поняття, явище, 
характерне для історії, культури, побуту, устрою 
того чи іншого народу, країни, що не зустріча-
ються в інших народів; 2) як слово, що позначає 
такий предмет, поняття або явище.

Вирази, які не мають прямого відповідника 
в іншій мові, називаються лакунами (з лат. – за-
глиблення). Лакуни можуть призвести до найбіль-
ших проблем в процесі міжкультурної комуніка-
ції, оскільки вони, як правило, не сприймаються 
носіями іншої культури. 

З точки зору З.Д. Попової й Й.А. Стерніна, ла-
куна – це відсутність лексичної одиниці в одній 
мові за її наявності в іншій. Ці автори підкрес-
люють, що головною особливістю лакун є те, що 
вони виникають у процесі спілкування, в процесі 
контакту двох культур [3].

В.Л. Муравйов розглядає лакунарність у більш 
вузькому значенні та називає лакунами власне 
лакунарні одиниці. Він, зокрема, пише: «Будемо 
вважати лакунами лише ті іншомовні слова (ста-
лі вирази), які виражають поняття, незакріплені 
в мовній формі даної мови та для передачі яких по-
трібні більш-менш просторові перифрази – вільні 
словосполучення, утворені на рівні мови» [2, с. 10].

Сучасна теорія лакунарності представлена 
в основному дослідженням міжмовних лакун. Як 
зазначає Й.А. Стернін, «у кожній мові існує ве-
лика кількість міжмовних лакун, тобто пустих, 
незаповнених місць в лексико-фразеологічній 



«Young Scientist» • № 9 (61) • September, 2018

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

383
системі мови, хоча у ній можуть бути присутніми 
близькі за значенням лексеми» [5, с. 5].

На наявність «лакун» або «антислів» у фран-
цузькій мові при порівнянні з російською вказує 
Ю.С. Степанов: «Порівняльний опис норм двох 
мов відкриває у кожній мові словесні «прогали-
ни», «білі плями» на семантичному рівні мови, 
непомітні з середини для людини, яка володіє 
лише однією мовою» [4, с. 120]. На його думку 
всі випадки виявлення безеквівалентної лексики 
також можна розглядати як лакуни.

Висновки і пропозиції. У вітчизняній лінгвіс-
тиці розбіжність у мовах та у відповідних аспек-
тах культури позначається за допомогою понят-
тя «лакуна». Лакуни, власне кажучи, є терміном 
для позначення того, що є в одній локальній 
культурі і чого немає в іншій або, інакше кажу-

чи, прогалини у лексиці мови, які можна поясни-
ти соціально-культурними причинами. 

Хоча термін «лакуна» вживається лише у тих 
випадках, коли йдеться про відсутність якогось 
поняття у мові перекладу, не слід відносити всі 
лакуни до безеквівалентної лексики. Найближ-
чими до лакун можна вважати реалії, оскільки 
вони позначають поняття, відсутні в мові пере-
кладу. Реалії як предмети матеріальної та духо-
вної культури відображають спосіб життя та спо-
сіб мислення конкретного суспільства і не мають 
аналогів в іншій культурі, в мові якої відсутні 
і лексичні одиниці, що позначають невідомі куль-
турні концепти.

Перспективами подальшого дослідження 
може стати відтворення семантико-стилістичних 
функцій культурологічних лакун.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ЛАКУНАРНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы перевода семантических лакун в процессе межкультурной коммуникации, 
вопросы изучения взаимосвязи языка и культуры во второй половине ХХ века, определена сущность про-
блемы лакунарности в научных работах ученых-лингвистов. Исследованы механизмы восприятия инокуль-
турных текстов и факторов, способных продуцировать «лакуны». Рассматривается необходимость воспроиз-
водства семантико-стилистических функций культурологических лакун. В статье рассмотрено проблематику 
исследований ученых в определение терминологии для обозначения различий в межкультурной коммуника-
ции. Определены основные аспекты современной теории лакунарности в исследовании речевых лакун.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лакуна, теория лакунарности, неэквивалентная лек-
сика, семантико-стилистические функции.
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THE LEXICAL AND SEMANTIC ASPECT OF THE PROBLEMS  
OF LACUNARITY IN THE INTERCULTURAL COMMUNICATION PROCESS

Summary
The article deals with the problems of translation of semantic lacunae in the process of intercultural commu-
nication, the problem of study of language and culture interconnection in the second half of the XX century. 
The essence of the problem of lacunarity in the scientific developments of linguists is defined. The mecha-
nisms of the foreign cultural text and factors capable to product "lacunae" are examined. The authors consid-
er the necessity to reproduce the semantic-stylistic functions of culturological lacunae. This article raises the 
issue of scientific studies in definition of terminology to denote discrepancies in intercultural communication. 
The main aspects of the modern theory of lacunarity in study of interlingual lacunae are determined.
Keywords: intercultural communication, lacuna, theory of lacunarity, nonequivalent vocabulary, seman-
tic-stylistic functions.


