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Дисертаційна робота спрямована на моделювання етнокультурного 

простору в малайзійській літературі англійською мовою. Малайзійська 

література є самобутньою завдяки використанню рідних слів, щоб зробити їхні 

твори більш реалістичними. Висвітлюванні теми включають політичні, 

культурні та соціальні проблеми в полікультурному та багатомовному 

суспільстві, де живуть три основні групи (тамільські індуїсти, китайські даоси 

та малайські мусульмани), а також спосіб життя, роль жінок, сім'ї та релігії. 

Усі ці проблеми відображені в малайзійській літературі англійською мовою. 

Матеріалом дослідження є п’ять романів, опублікованих наприкінці XX - на 

початку XXI століття: 1) Lloyd Fernando "Scorpion Orchid", 1976, 2011; "Green 

is the Colour", 1993. 2) Rani Manicka "The Rice Mother", 2003. 3) Preeta Samarsan 

"Evening is the Whole Day", 2008. 4) Tan Twan Eng "The Garden of Evening 

Mists", 2012. 

Загальна мета дослідження - запропонувати концептуальну основу для 

дослідження етнокультурного простору малайзійської літератури англійською 

мовою, яка включає основні положення культурної семіотики, соціальної 

семіотики та аналіз культурологічного дискурсу. 
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Методологія культурологічних досліджень ґрунтується на 

метадисциплінарному понятті "семіосфера". Це пов'язано з поняттями 

цілісності, а також частиною і цілим. Семіосфера є одночасно об'єктом і 

самоописом культури. 

Учасники семіотичної діяльності пов’язані та взаємодіють різними 

способами у конкретному соціальному змісті. Соціальна семіотика спирається 

на загальні припущення про суспільство та значення. Інтерпретація 

культурного значення в літературному дискурсі структурована шляхом 

аналізу культурного дискурсу, який передбачає пошук способу врахування 

ідентичності, стосунків, дії, почуттів та житла. Культура пронизана 

символами. Розуміння явища семіозису вимагає концептуалізації символу. 

Згідно з когнітивною семіотикою, поняття символізму є відповідником 

символічного об'єкта (зв'язок між референтом та символічним значенням) та 

символічним суб'єктом (зв'язок між референтом та емоційно забарвленим 

символічним значенням). 

У цьому дослідженні підґрунтя для проведення культурологічного 

аналізу надає поняття етносеміосфери. Воно включає три домени: 1) домену 

зовнішнього світу, яка складається з шести напівсеміосфер - "гори", "сад", 

"птахи", "бамбук"”, "туман", "квітка" та "зелений колір"; 2) сфера соціального 

світу, яка включає три напівсеміосфери - "етнолексис", "кольори" та 

"етнолексис матеріальної культури"; 3) "область внутрішнього світу", яка 

охоплює три напівсеміосфери - "шлюб", "сімейне життя" та "емоційні стани". 

Референти в області зовнішнього світу розташовані в репрезентативних 

опозиціях, щоб продемонструвати градієнтність символічного значення. Це 

допомагає оцінити поетичне сприйняття малайзійських пейзажів. Етнолексис 

формує найбільшу частину домени соціального світу. Етнічна лексика 

представлена курсивом і як така висувається на перший план, і як результат 

вона надає особливого смаку малайзійському літературному дискурсу. 

У домені внутрішнього світу напівсеміосфера "шлюб" дуже помітна, 

оскільки в літературному дискурсі концептуалізація міжкультурного шлюбу 
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використовується для побудови сюжету. Три дружини у чотирьох шлюбах 

мають індійське походження, але їх долі як дружин зовсім відрізняються. 

Культурна опозиція простежується між формалізованими та 

неформалізованими інтимними відносинами. Шлюб між двома малайцями з 

однаковою освітою розпадається через політичні погляди чоловіка та 

приниження своєї дружини. Між тим, неформалізовані інтимні стосунки між 

малайцем і китайцем означають справжню любов, яка посилюється 

загальними поглядами на життя. Як такі, дві концепції інтимних відносин 

стають об'єктом літературної символіки. 

Напівсеміосфера "сімейне життя" включає концепт батьків. Поняття 

"Батько" включає такі ознаки, як: а) піклування; б) авторитетний і жорстокий; 

в) в'ялий та недбалий. Тоді як поняття "Мати" охоплює такі риси: а) любляча 

турбота; б) турбота про освіту; в) авторитетна, яка переслідує особисті 

інтереси. 

Напівсеміосфера "емоційні стани" включає концепт "біль" і концепт 

"посмішка". Важливість поняття "біль" обумовлена історичним передісторією 

Малайзії, яка є дуже динамічною та драматичною: вона відображає швидкі 

зміни всі сфери життя від колоніального минулого до складного процесу 

інтеграції держави. 

Поняття "посмішка" представлено протилежними в культурі поняттями 

гостинності та іронії, що межує з ворожістю. 

Малайзійська література англійською мовою - це дискурс, що швидко 

зростає. Тут представлено багато необроблених грунтів для культурологічних 

досліджень. 

Перспективою подальших досліджень є розширення сфери дії 

етносеміосфери шляхом додавання нових напівсеміосфер до даних доменів; 

вивчення етносеміосфери в історичному та компоративному аспектах, а також 

у різних типах дискурсів. 

 

Ключові слова: Малайзія, етносеміосфера,  символ, концепт, сад. 
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ABSTRACT 

Majeed M. F. M. "Ethnocultural Space in Malaysian Literature in 

English: Symbolic-Conceptual Representation". 

 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

 

The thesis aims at modelling the ethnocultural space in Malaysian literature in 

English. Malaysian literature becomes distinctive due to the use of native words to 

make their work more realistic. The topics that are covered include political, cultural 

and social issues in multicultural and multilingual society, where three main groups 

live together (Tamil Hindus, Chinese Daoists, and Malay Muslims) and also the 

lifestyle, the role of women, family, and religion. All these issues are reflected in 

Malaysian literature in English. Five novels published in the end of the 20th and the 

beginning of the 21st century are the material of the research: 1) Lloyd Fernando 

"Scorpion Orchid", 1976, 2011; "Green is the Colour", 1993. 2) Rani Manicka "The 

Rice Mother", 2003. 3) Preeta Samarsan "Evening is the Whole Day", 2008. 4) Tan 

Twan Eng "The Garden of Evening Mists", 2012. 

The general objective of the research is to suggest a conceptual framework for 

the investigation of the ethnocultural space of Malaysian literature in English. It 

includes the assumptions of cultural semiotics, social semiotics, and cultural 

discourse analysis.  

The methodology of culture studies is grounded in a metadisciplinary concept 

"semiosphere". It is associated with the concepts of holism, and the part and the 

whole. It is simultaneously an object and a self-description of culture. 

The participants in semiotic activity are connected and interacting in a variety 

of ways in concrete social contents. Social semiotics rests on general assumptions 

about society and meaning. Interpretation of the cultural meaning in literary 

discourse is structured by cultural  discourse analysis that involves finding the way 
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to account for identity, relations, acting, feeling, and dwelling. Culture is permeated 

with symbols. Understanding the phenomenon of semiosis requires 

conceptualization of a symbol. According to cognitive semiotics, the concept of 

symbolism is the counterpart of symbolic object (the link between a referent and 

symbolic meaning) and symbolic subject (the link between a referent and 

emotionally coloured symbolic meaning).  

In this research the ground for conducting cultural analysis is provided by the 

concept  ethnosemiosphere. It includes three domains: 1) the domain of the external 

world, which consists of six semispheres -- 'mountains', 'garden', 'birds', 'bamboo', 

'mist', and 'green colour'; 2) the domain of social world, which comprises three 

semispheres -- 'ethnolexis', 'colours', and 'ethnolexis of material culture'; 3) 'the 

domain of internal world',  which embraces three semispheres -- 'wedlock', 'family 

life', and 'emotional states'. 

The referents  in the domain of the external world are arranged in 

representational oppositions to demonstrate the gradience of symbolic meaning. It 

helps appreciate the poetic perception of the Malaysian landscapes. Ethnolexis forms 

the largest part of the domain social world. Ethnic vocabulary is represented in italics 

and as such is foregrounded and as the result it gives a special flavour to Malaysian 

literary discourse.  

In the domain of the inner world the semisemiosphere "wedlock" is very 

prominent, because in literary discourse the conceptualization of intercultural 

marriage is used for the plot-building purposes. Three wives  in four wedlocks have 

Indian background, but their destinies as wives are quite different. The cultural 

opposition is traced between formalized and non-formalized intimate relations. The 

wedlock between two malayans, with the same educational background, falls apart, 

because of the husband's political views and humiliation of his wife. While the non-

formalized intimate relations between a malayan and a chinese signify genuine love, 

which is intensified by common views on life. As such, the two conceptions of 

intimate relations becomes the object of literary symbolism.  
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The semisemiosphere "family life" includes the concepts of parents. The 

concept "Father" includes such features as a) caretaking; b) authoritative and cruel; 

c) slack and negligent. While the concept "Mother" embraces the following features: 

a) loving care; b) caretaking of education; c) authoritative, pursuing personal 

interests. 

The semisemiosphere "emotional states" includes the concept "pain" and the 

concept "smile".The importance of the concept ""pain" is due to  the historical 

background of Malaysia, which is very dynamic and dramatic: it reflects a rapid 

change in all spheres of life from the colonial past to the difficult process of 

integration of the state. 

The concept  "smile" is represented by the culturally opposed notions of 

hospitality and irony, bordering on hostility. 

Malaysian literature in English is a fast-growing discourse. It presents a lot of 

uncultivated ground for cultural studies. 

The perspective of the further research is the broadening the scope of 

ethnosemiosphere by adding new semisemiospheres to the given domains; the study 

of ethnosemiosphere in historical and comparative aspects and also in different types 

of discourses. 

 

Key words: Malaysia, ethnosemiosphere,  symbol,  concept, garden.   
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ВСТУП 

Дисертацію присвячено проблемі моделювання етнокультурного 

простіру в малайзійській англомовній художній літературі. Малайзія є 

багатомовним, багаторасовим та багато-релігійним суспільством, що 

складаєтся переважно з малайців, китайців та індійців. Витоки англійської 

освіти пов'язані з епохою британської колонізації. Малайзійська художня 

література англійською мовою не є національною, але вона вважається 

унікальною та згодом статус її зростає і стає об'єктом лингвістичних 

досліджень.  Художні твори малайзійських авторів англійською мовою 

зосереджуються на різних змінах малайського характеру та манерах, що 

формує їхні погляди на малайність та малайську культуру (Jerome & Su Hie, 

2015); на репрезентацію жінок (Abdillah  & Abdul, 2004), (Nssirin et al, 2010); 

впливу колоніалізму (Abu Baker, 2010); гендерні проблеми  і сексуальне 

життя (Omar & Dan, 2011); гендерні деконструкції (Hamdan & Radzi, 2014). 

Актуальність дослідження умовлено зростаючим науковим 

інтересом до етнології, яка вивчає взаємодію між різними етносами 

стосовно матеріальної культури, мови та релігії, а також потребою 

розробки методології аналізу міжкультурних зв'язків у сфері мовознавства, 

а саме семіотики, культурологічного дискурс-аналізу та когнітивної 

лінгвістики. 

Гіпотеза науковоі праці грунтується на припущенні того, що процеси 

становлення малайзійського мультікультурного суспільства, які 

відбуваються на тлі історичних подій, і які знайшли відображення в 

англомовній художній прозі, сприятимуть проблематизації 

лінгвокультурологічного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими темами . Дисертацію виконано в межах 

наукової теми «Мови і літератури світу: взаємодія й ідентичність» (код 11 

БФ 044-01) в Інституті філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (затверджена Міністерством освіти і науки 

України). Тему затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 



12 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №2 від 7 

грудня 2014 року). 

Мета роботи полягає у дослідженні  етнокультурного контексту 

малайзійської художньої прози англійською мовою. 

Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: 

− сформувати етнічний контекст дискурсом художньої 

літератури; 

− уточнити зміст поняття семіосфери та визначити теоретичні 

засади його опису; 

− обгрунтувати виокремлення етносеміосфери як об'єкта 

дослідження; 

− виокремити компоненти етносеміосфери; 

− обгрунтувати методику культурологічного дискурс-аналізу; 

− з'ясувати онтологічний статус символічної репрезентації; 

− визначити особливості символічної репрезентації ключових 

слів малазійської етнокультури; 

− встановити відмінності у концептуалізації соціальних 

відношень; 

− виявити специфіку емоційного компонента етносеміосфери. 

Об'єктом дослідження є етносеміосфера малайзійської англомовної 

художньої прози, а предметом – символічна та концептуальна 

репрезентація природи, соціальних відношень та емоційних станів.  

Матеріалом дисертаційної роботи обрано прозові твори 

малайзійських письменників англійською мовою ХХ - початку ХХІ століть: 

Tan Twan Eng  The Garden of Evening Mist, Rani Manicka  The Rice Mother,  

Llyod Fernando  Green is The Colour, Llyod Fernando  Scorpion Orchid, Preeta 

Samarsan  Evening is The Whole Day . Методом суцільної вибірки 

виокремлено 1100 фрагментів тексту. Загальна кількість проаналізованого 

матеріалу перевищує 1167 сторінок або 550 000 слів.    
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Методологічним підгрунтям дослідження слугує комплексна 

методика, яка грунтується на використанні загальнонаукових 

(спостереження, опис, систематизація, узагальнення) методів, що 

дозволили виокремити компоненти етносеміосфери та її побудувати за 

принципом ієрархічної структури, а також спеціальних методів, зокрема: 

культурологічний дискурс-аналіз, що дав змогу обгрунтувати 

виокремлення етносеміосфери як об'єкта дослідження, що об'єднує три 

домена - домен зовнішньої природи, домен соціальної реальності та домен 

внутрішнього світу (почуття, інтенції та бажання); метод когнітивної 

семиотики, що дозволив визначити онтологічний аспект символічної 

репрезентації об'єктів культури; метод концептуального аналізу, за 

допомогу якого визначені когнітивні моделі соціального життя; 

інтерпретаційний метод, що дав змогу усвідомити інтенції авторського 

письма щодо окремих символів. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що це є перша спроба 

всеосяжно вивчити етнокультурний простір малайзійських літературних 

англомовних творів. Удосконалено методику культурологічного дискурс-

аналізу із залученням поняття етносеміосфери як об'єкту його дослідження 

та мови його опису.   

Теоретичне значення роботи зумовлено глибиною визначення 

ієрархічної структури семіосфери етнокультурного простору в  

малайзійських англомовних художніх творах, а також подальшим 

розвитком положень когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та 

етнолінгвістики. 

Практичне  значення дисертації. Основні здобутки роботи можуть 

бути використані в теоретичних курсах із міжкультурної комунікації, 

етнолінгвістики, семіотики та культурологічного дискурс-аналізу. 

Теоретичні матеріали, методи роботи з мовленнєвим матеріалом можуть 

бути використані при написанні дипломних і магістерських робіт.  



14 
Особистий внесок здобувача. Викладані результати дослідження 

отримані одноосібно; публікації з теми дисертації підготовлені й 

надруковані без співавторства.   

На захист виносяться такі положення: 

1. Малайзійська художня проза англійською мовою вміщає 

людський часово-історичний досвід, який спрямовано на майбутнє. 

Знаковість мови слугує фіксацією його етнічного, культурного та 

релігійного контексту, дослідження якого підтримується культурологічною 

семіотикою, а саме концепцією семіосфери - це те що вивчається в культурі 

та засіб його вивчення. 

2. Концепцію етносеміосфери, яка є контекстнообмежувальним 

середовищем, визначаємо як таку, що складається з трьох доменів -  

"домени зовнішнього світу", "домени соціальної реальності" та "домени 

внутрішнього світу". Вони вміщають напівсеміосфери, які символічно 

репрезентовані та концептуально узагальнені. 

3. Інтерпретаційний рівень аналізу матеріалу дослідження, а саме 

символічного значення ключових слів культури, відбувається з 

урахуванням задіяних у відображенні предметів і явищ об'єктивної 

реальності сенсорних каналів, які є різними за повнотою відчуття й 

сприймання. Зорове сприймання дае елементарне відображення 

матеріального світу у вигляді символічних об'єктив. Зосередження уваги, 

що є психологічним актом, на одному із об'єктів перетворює його на 

символічний суб'єкт. Об'єкт може отримати статус символічного суб'єкта 

також у разі залучення автором твору до його сприймання додаткових 

сенсорних каналів, що вказує на особливості - емоційні та естетичні -- його 

сприймання. Отже, символічна репрезентація значення відбувається за 

різними ступенями його градування, які визначають її онтологічний статус: 

від "символічного об'єкту" до "символічного суб'єкту". 

4. У "домені зовнішнього світу" символічну репрезентацію 

отримали такі напівсеміосфери:"природа" (Камерунські гори, японській сад 
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"Югірі", "Чайний маєток Маджуба", "туман", "птахи" (павич, чапля), 

"бамбук",  "квіти"(гібіскус) та "зелений кольор". 

5. До концептуалізації "домену соціальної реальності" залучено 

такі напівсеміосфери: "етнолексика" (день незалежності, вітання, 

контекстно-зумовлена референція до людей, родинні зв'язки, релігійне 

життя),"кольори" (червоний кольор позитивно маркований у малайській, 

індійській та китайській культурах; білий - позитивно маркований в 

малайській культурі та негативно маркований в індійській, чорний - 

позитивно маркований в китайській та індійській ккльтурах)   "етнолексика 

матеріальної культури" (традиційний будинок, торгові місця, їжа, предмети 

одягу). 

6. "Домен внутрішнього світу" представлено концептуалізацією 

таких напівсеміосфер: "міжетнічний шлюб": (чоловік - малайській 

мусульманин, жінка - індуістка), "сімейне життя": (батько - турботливий; 

жорстокий; недбалий; мати - любляча; джерело національної культури та 

рідної мови; авторитарна), "емоційний стан": почуття болю (біль як негайна 

реакція; біль як рутинна відповідь, біль як тривала реакція); усмішка як знак 

гостинності; посмішка як знак іронічного ставлення.  

Апробація роботи. Результати дослідження обговорювались на 

наступних наукових подіях: 

1. International Scientific Conference "Culturology, Art History and 

Philology: Modern Views and Scientific Investigation" (Moscow, November 

2019). 

2. International Scientific Conference "English across Discourse, 

Literature, Culture" (Kyiv, 15April 2020), Taras Shevchenko Institute of 

Philology, The Department of English Philology and Cross Cultural 

Communication. 

3. International Scientific Conference "modern scientific researches and 

development: Theoretical value and practical results" (Bratislava,15_18 

March.2016). 
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4. All-Ukrainian scientific readings with the participation of young 

scientists "language and culture" (Kyiv, May. 2016).Taras Shevchenko National 

University of Kyiv Dmytro Burago Publishing House.  

5. All-Ukrainian scientific readings with the participation of young 

scientists "Philological Sciences: Literary Studies" (Mykolayiv, May.2016). 

Scientific Bulletin of Nikolaev National University named after V.O. 

Sukhomlinsky. 

6. All-Ukrainian scientific readings with the participation of young 

scientists .Report "Anger Discourse in Llyod Fernando's Novel Green is the 

Colour " (April, 2016, Kyiv), Taras Shevchenko Institute of Philology, Kyiv 

National University. 

7. All-Ukrainian scientific readings with the participation of young 

scientists .Report "The use of Malaysian English in Malaysian Literature in 

English" (April, 2019, Kyiv), Taras Shevchenko Institute of Philology.  

Публікації. Результати дослідження висвітлюються у 6 окремих 

публікаціях: одна стаття, опублікована у наукових фахових виданнях 

України, та п'ять статей, опублікованих у науковому професіоналі 

зарубіжного видання. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. 

У вступі обгрунтовано вибір теми та її актуальність, визначено 

проблематику, сформульовано мету, завдання, гіпотезу, визначено об’єкт, 

предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення одержаних результатів, окреслено методику 

дослідження, схарактеризовано матеріал дослідження, сформульовано 

основні положення, які виносяться на захист, схарактеризовано структуру 

роботи. 

 У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

малайзійської етнокультури» акцентуються попередні дослідження 

Малайзійської англомовної літератури і розкриваються її особливості. 
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Розглядаються підходи до визначення семіотики і символу, висвітлюються 

позитивні сторони культурної семіотики в якості під дисципліни, 

проводиться огляд етнокультурних когнітивних моделей емоції, надається 

визначення емоції, розглядається біль як етнокультурний концепт емоції і 

усмішка як етнокультурний концепт емоції, надається визначенню болю і 

посмішки і акцентуються три прототипи болю. 

У другому розділі «Символичні виміри етнокультурного контексту 

у малайзійській англомовній літературі" представлено символічне 

зображення природи, взаємозв'язок людей і природи. Сад як зображення 

природи може зображатись як рай на землі, гармонія з людиною, 

можливостями та людьми, почуття приналежності. Також представлені 

визначення та попередні дослідження Птаха як символу, визначення 

Бамбука та Туману, пошуки цих символів у вибраних романах 

розглядаються як дійсні. Колір передбачає дивовижні функції у 

повсякденному житті та міжкультурній комунікації. Три типи кольорів, які 

досліджувались у цій частині, - це чорний, червоний та білий. 

У третьому розділі «Концептуальні вміри етнокультурного 

контексту у малайзійській англомовній літературі» розгядається 

етнокультурна концепція сімейного життя, висвітлено визначення сім'ї та 

головна риса азіатських батьків та дітей. Робота досліджує поняття сім'ї з 

точки зору батько / мати, предок / нащадок, батько / діти, мати / діти між 

трьома основними етнічними групами в Малайзії (малайська, китайська, 

індійська), Представлена концепція міжетнічного шлюбу, акцентуються 

шлюби між людиною Малайзійського походження і людиною Індійського 

походження або між людиною Малайзійського походження і людиною 

Китайського походження. Розглядається "етнокультурна концепція емоції", 

тоді як представлена Біль як етнокультурна концепція та Усмішка як 

етнокультурна концепція. Також представлене дослідження посмішки у 

вибраних романах, визначення болю, три прототипи болю. Ці три 
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прототипові когнітивні моделі болю включають біль як негайна реакція, 

біль як довготривалий стан і біль як повсякденна реакція.  

Висновок представляє загальні результати дисертації. Перелік джерел 

містить 272 позицій. Повний обсяг дисертації - 193 сторінок з головним 

змістом, розміщеним на 150 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МАЛАЗІЙСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ 

1.1. Статус англійської мови та особливості її використання  

Малайзія є федеральна держава з монархічним складом правління. Це 

багатомовне, багаторелігійне та багаторасове суспільство. Муніанді та інш. 

[2010: 145] відноситься до Малайзії як до багатомовного суспільства адже 

воно складається з людей з усіх видів мовного походження. Малайзія 

складається переважно з малайців, китайців та індійців, додайте до цього 

малазійські корінні раси, інші раси, такі як євразійські, та іммігранти, такі 

як індонезійці. Відзначається, що малайські та немалайські місцеві групи 

називаються як "Bumiputera'' Малайзія, що означає "сини ґрунту". Термін 

"Bumiputera" відноситься до корінного народу Малайзії [Muniandy, Mohan. 

et al., 2010]. 

У культурному відношенні Малайзія має полікультурний, 

багатомовний та багатоетнічний вплив. [Lee, 2015] показує у своєму 

дослідженні про Малайзію, що вона утворилась від корінних жителів, які 

жили в цій області до цивілізації, тоді як і малайці, які іммігрували в цю 

місцевість з різних місць навколо Малайського архіпелагу. Коли 

малайзійська цивілізація розвинулася, вона відкрила шлях багатьом 

іммігрантам, які прибули з Китаю та Індії, а також серед британської 

культури після британської колонізації. Основною мовою Малайзії є 

малайська (офіційна мова), вона діє як загальна мова для всіх груп 

[Normazla, Jarjis S & Mariatul, 2007: 2] та англійська. У Малайзії також 

використовується багато різних мов, оскільки Малайзія є багаторасова 

країна.  

Витоки англійської освіти в Малайзії можна прослідкувати з кінця 18 

століття на початку 19 століття, в епоху британської колонізації в тодішній 

Малайї першою місіонерською школою в Пінангу 1816 р. [Lee, 2015]. Для 

ефективного управління британцям потрібен був спосіб спілкування з 
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місцевими жителями. Англійська мова використовувалась у простій формі 

між англійцями та їхніми робітниками та слугами [Omar, 2012, p155-156]. 

Лоунберг [Lowernberg, 1989: 73] згадує, що в міру розширення інтересів у 

колоніях британці починають потребувати ще більше англійської мови, яка 

виступає в ролі інфраструктури чиновників, бізнесу, агентів і клерків. 

Однак учні, які відвідували ці школи, були з освічених сімей індійців та 

китайців. Для малайців, вони були лише синами аристократів і 

королівських родів, яким вдалося вчитись в цих "престижних школах". За 

[Gaudart, 1987]єдиним винятком з освіти малайців було створення 

спеціальної англійської середньої школи для навчання верхівки 

малайського суспільства. Британці вважали, що, оскільки ці малайські діти 

вищого класу повинні бути лідерами народу, вони повинні пройти 

спеціальну підготовку. 

У 20 столітті англійська мова має менший інтерес серед місцевих 

жителів на Малайському півострові, а більший інтерес був зосереджений 

на народній освіті (через малайську, індійську та китайську школи). [Chai, 

1977: 26] помітив, що місцеві школи покращують етнічну приналежність та 

розуміння кожної культури. З іншого боку, англійські школи просували до 

західної культури та культурної ліквідації кожної раси в освітній системі 

Малайї. Врешті-решт після здобуття незалежності в 1957 р., було прийнято 

рішення вважати малайську мову офіційною мовою країни, а англійську - 

другорядною мовою до сучасної Малайзії. Назва "Малая" була змінена на 

"Малайзія" в результаті приєднання Саравака, Сінгапуру та Бурнео 

(сучасний Сабах) у 1963 р. 

У постбританський період, коли Малайзія стала незалежною в 1957 

р., англійська мова стала другою мовою в поєднанні з просуванням Bahasa 

Malaysia як національної мови [Ramakrishnan, Ismail, et al., 2007]. Роль 

англійської мови як офіційної мови країни зберігалася після 1957 р., потім 

малайська мова була піднята у статусі в країні, щоб стати офіційною мовою 

з використанням англійської мови як спільної офіційної мови в країні на 
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той момент, щоб полегшити процес вступу та розвитку Малайської як 

офіційної мови Малайзії. Англійська мова зберігалася як частина 

малайзійської культури та освіти, незважаючи на те, що її критикували з 

часу незалежності в Малайзії. Вона поділяється на три типи [Gill, 2001]: 

акролест, мезолект і базилект. Акролект – це англійська мова додаванням 

місцевих слів з малайської, індійської та китайської мов. Базілект відомий 

як манглійська. Ця різноманітність використовується для міжнародного 

спілкування (базілект), між малайзійцями різних етнічних груп (акролект), 

як засіб місцевого спілкування (мезолект). 

Отже, англійська мова відіграє важливу роль у житті малайзійців.  

Малайзійська англійська містить слова, які поглинаються такими 

мовами, як тамільська, Багаса Малайзія та китайські діалекти. [Wong, 1981] 

воліє використовувати термін "позичні слова" замість "запозичення" і 

визначив ці слова як "англійська лексика", але вживаються по-різному в 

контексті (тітка, охолодження, жарко) та вживання різних слів (наприклад, 

замість них приходять [Lowenberg, 1986] вивчає множину позикових слів. 

наприклад, "neneks" замість "nenek-nenek" (бабуся). Його дослідження 

показує, що "перенесення лексичних одиниць малайзійської англійської 

мови залежить від культурного та соціального контексту Малайзії, що 

збагачує англійську мову. У малайзійській англійській мові після процесу 

лексичного запозичення вживається лише перше значення.  

Малайзійська англійська мова має місцеві особливості, що 

відрізняються від стандартної англійської, тому вона незрозуміла людям, 

які не належать до цієї області. Використання малайзійської англійської з 

її унікальним рядом дискурсивних часток (lah, leh, ah, lor, ma) 

використовується у спілкуванні майже на всіх рівнях суспільства. Багато 

освітян описують малайзійський англійський як "неідеальну'' форму 

англійської через відсутність знань мови. в той час як соціолінгвіст, з 

іншого боку, виявив, що різновиди мови еволюціонують для досягнення 

значущих цілей спілкування для людей з мовною взаємодією в місцевому 
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середовищі. Багато малайзійців, особливо ті, що живуть у міських районах, 

говорять стандартною англійською мовою; однак, вони не соромляться 

використовувати малайзійську англійську під час спілкування з колегами 

та друзями, головним чином для передачі ідентичність, ставлення та 

особисті стосунки по-місцевому. 

Однак дискурсові частки визначаються як мовні одиниці, що 

передають більше, ніж те, що сказано у фактичному висловлюванні [Platt, 

1987] мовця, спрямовує слухача до передбачуваного значення мовця. 

Частки передають почуття і ставлення, наприклад, "полегшення напрямку, 

зосередження уваги на висловлюванні або слові, підтвердження, 

твердження, або перетворення висловлювання на питання" [Aijmer, Anne-

Marie & Simon-vandenbergen, 2003]. [Hassan & Hashim, 2009: 43-44]. 

Частинки дискурсу є необов’язковими елементами, оскільки їх вставка або 

видалення не впливає на "правильність" граматики [Ler, 2006] або зміст, 

наприклад "lah", коли вживання у реченні "ми так турбувались про вас, lah" 

додатковий вимір міжособистісного значення мови, не викликаючи змін у 

запропонованому значенні речення "ми так переживали за вас". Отже, 

частинки дискурсу корисні як мовні інструменти для мовця та слухача, щоб 

направити їх на спеціальне відповідне пояснення в особистому розумінні 

вимови та для управління взаємодією. Більше того, хоча вони можуть бути 

позначені семантичними відносинами між секторами, вони несуть у собі 

трохи семантичне значення, або відсутність семантичного значення [Lee, 

1998]. Таким чином, вони мають різне значення та використання в різному 

контексті.  

1.2. Малайзійська англомовна література: огляд і дослідження  

Малазійська література англійською мовою стикалася з перешкодами. 

Це національна література чи ні. Однак [Ismil, 2017] провів дослідження щодо 

важливості розгляду малайзійської літератури англійською мовою як 

природної літератури. Це була думка "Мухаммеда Хаджі Саллеха і Вонг Фуй 

Нама", оскільки вони були малайзійськими поетами. У своєму дослідженні 
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вони дійшли висновку, що малайзійській літературі англійською мовою можна 

дозволити процвітати як унікальній, а решта малайської літератури є 

національною. Деякі автори вважали, що малайзійська мова в літературі 

розвивалася поступово і окремо від малайської. Це було результатом 

зацікавленості та підтримки держави, яка є частиною національної літератури 

[Daud M. K., Grace V. S. C. & Jukim M., 2016]. 

Малазійська англомовна література є об’єктом низки лінгвістичних 

досліджень. Однією з перших робіт є [Govendan, 2001], яка присвячена 

використанню лексичних одиниць місцевої мови задля створення ефекту 

місцевого кольору.  

Ще одне дослідження було проведено щодо використання малайзійської 

англійської мови. [Prema,2012], у якому здійснено аналіз за категорією 

референта місцевої мови [Baskaran, 2005], та зроблено висновок, що 

використання малайзійської англійської мови робить події більш 

достовірними.  

Навпаки, [Hadilah, 2000] обговорює активізацію англійської мови 

малайзійською мовою в літературі. Серед інших аспектів малайзійської 

англійської мови, слід зазначити використання дискурснивних часток місцевої 

мови у неформальних розмах, які працюють як мовний пристрій [Tay, Chan, 

Yap & Wong, 2016]. Прагматичні частки використовуються мовцем для 

управління соціальними відносинами та взаємодіями. Це показує, що мовці 

можуть використовувати частки у своїх висловлюваннях задля спрямування їх 

ставлення до пропозиції та слухачів. Вивчення використання особливостей 

малайзійської англійської мови в новелах, написаних малайзійськими 

письменниками, дають уявлення про новий культурний та культурний діалект, 

що впливає на письмо. Це також демонструє креативність та новаторські 

зусилля, спрямовані на виробництво текстів. Дослідження також 

обговорювало використання інновацій та лексичних запозичень у контексті 

малайзійської культури. Зроблені висновки полягали у тому, що 
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вищезазначені особливості забезпечують бачення мовного та культурного 

виміру, що впливає на письмо [Hashim, 2014].  

Щодо змісту творів, Малайзійська література, головним чином, 

зосереджується на проблемах ідентичності, культурному різноманітті та 

соціальних відносинах. Першим серед них є поняття ідентичності, що 

вивчається за різними факторами, а саме: вік, соціальний клас та 

сексуальність. Обговорюються проблеми місцевих письменників, які 

включають побудову характеру, а також побудову власної ідентичності як 

письменника. Вивчають виклики, з якими стикаються різноманітні 

ідентичності малайзійської літератури в багатонаціональній державі Малайзії 

[Jerome, Hie & Hashim, 2016; Jerom & Hie, 2015]: 

− Пошук аргументу щодо того, чи дозволити певній ідентичності 

зіткнутися із утвердженням почуття власного "я" та дозволом взаємодії, що 

змінюється з іншими ідентичностями, як спосіб свого представлення 

позиціонуванням себе по відношенню до інших [Jerome, Hie and Hashim 2014, 

2015]. 

− Розслідування питань, з якими стикаються малайзійські 

письменники, які зосереджуються на колоніалізмі, що впливає на малайзійське 

суспільство, а також фокусуються на сучасному суспільстві, імміграції та 

злитті суспільства [Abu Bakar, 2010].  

− Відносини між чоловіками і жінками та їх ролі у суспільстві [Omar 

N. & Dan W. C., 2011]. 

− Ідентифікування жінок у праці, їх розумність, незважаючи на їх 

пасивність, проявляється через те, що вони можуть успішно впоратись з 

ситуаціями, навіть коли перебувають під тиском [Hamdan R. & Radzi S. B., 

2014]. 

1.3. Етнічність як соціальний вимір культури 

Етнічна приналежність завжди розглядалася як спосіб виразності, а 

також створення відчуття нормальності [Cornell & Hartman 1998, p. 27]. 

Відчуття етнічної приналежності викликали міжетичні відносини. Етнічна 
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приналежність також була тісно пов’язана із завоюванням, міграцією громад, 

економікою культури та соціальними відносинами [Glazer & Moynihan 1974, 

p. 39]. Це можна точно визначити як акти злиття в контакти двох або більше 

груп. В інших дослідженнях етнічна приналежність відзначалася як сімейне 

явище та відносні явища, що відрізняються аналітичними аспектами. Етнічна 

приналежність не існує сама по собі [Eller 1999, p. 7]. Пластик порівнюють з 

етнічною приналежністю, щоб виявити суть етнічної приналежності. Його 

значення походить від конкретних ситуацій тих, хто його викликає. Пізніше 

було науково доведено, що немає центру, отже, бракує спільного знаменника 

[Smith 1998, p. 204]. Використання етнічної приналежності також 

розглядалося як клік, який демонструє різні ідентичності та припущення, що 

належать до одного порядку [Connor 1994, p. 102]. Інші підходи до етнічної 

приналежності починаються з визначення етнічної групи, завдяки чому це 

визначається як колективність людей зі спільною поведінкою, утворюючи 

частину більшої сукупності, яка взаємодіє з іншими людьми.  

Етнічність також визначається як ступінь відповідності членів одного 

колективу, які поділяють норми під час взаємодії. Також відомо, що кожна 

спільнота має спільне майбутнє, що відрізняє їх від інших культур, що 

знаходяться в тому ж місці. З визначення [Bulmer 1996, 167] дізнаємося, що 

етнічна приналежність - це група колективів, яка перебуває в межах більшої 

сукупності із загальним походженням, колективними спогадами та 

культурною спрямованістю на символічні елементи, що визначають 

ідентичність. Ідентичністю групи можуть бути релігія, мова та спільні 

території. Етнічну приналежність визначають як більші групи, ніж сім’я та 

членство, що оцінюються переважно за походженням. Природознавство було 

визнано групою. Слід визначити конкретну етнічну групу. Це стосується 

почуття приналежності до етнічної групи, мислення, сприйняття почуттів та 

поведінки через належність людини до етнічної групи. Ця група прагне 

виявити власну спадщину [Feron & Laitin, 2000]. Також визначається етнічну 
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приналежність як група, яка відноситься до спільноти, що має спільну 

культуру, або предка [Isajiw, 1993].  

Етнічну ідентичність можна ідентифікувати як спосіб, коли люди з 

огляду на своє етнічне походження психологічно описують себе в одній або 

кількох соціальних системах. Через етнічне походження це означає, що 

людина була товариською в культурній одиниці. Таке сканування соціальної 

одиниці - це етнічна спільнота людини в цілому, або інші етнічні спільноти та 

інші суспільства, групи чи їх поєднання [Isajiw, 1990]. Етнічна ідентичність 

визначається як спільна ідентичність групи людей на основі спільного 

історичного походження, походження та знання щодо виявлення таких 

символічних елементів, як національність, релігійна приналежність та мова 

[Olasunkanmi, 2019); McLeish and Oxoby, 2011; Gamsakhurdia, 2017; Meintel, 

2000; Roggemann, Hadness & Landmann, 2015]. [Isajiw, 1993] розмежовує 

етнічну ідентичність на зовнішні аспекти, що стосуються спостережуваної 

поведінки. Вони можуть бути культурними та соціальними, вони включають: 

(1) розмову етнічною мовою, практикування етнічних традицій, (2) участь в 

етнічних особистих мережах, таких як сім'я та дружба, (3) участь в етнічних 

інституційних організаціях, таких як церкви, школи, підприємства, засоби 

масової інформації, (4) участь у добровільних етнічних об'єднаннях, таких як 

клуби, "товариства", молодіжні організації та (5) участь у подіях, що 

фінансуються етнічними організаціями, таких як пікніки, концерти, публічні 

лекції, мітинги, танці. Внутрішні частини етнічної особистості натякають на 

картини, думки, менталітет та емоції. Вони взаємопов’язані із зовнішньою 

поведінкою. У будь-якому випадку, не слід очікувати, що експериментально 

ці два види постійно потребують один одного. Або що вони можуть 

змінюватися автономно, оскільки особа третього віку може мати вищий рівень 

внутрішньої, ніж зовнішньої перспективи. Етнічна ідентичність надає людям 

відчуття приналежності [Constant, 2014; De Lima, 2008; Malesevic, 2006]. Ця 

процедура може відбуватися через зв’язок з етнічним зібранням, в якому 

цінність та віра поділяються та підкріплюються людьми, що збираються 
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разом. [Jerome & Su Hie, 2015] показує, що ці особистості не існують у 

замкнутому положенні, однак співпрацюють та вигинають один одного. 

[Premdas, 1996] в "Ethnicity and Identity in the Caribbean: Decentering a Myth" 

стверджує, що етнічна особистість піднімається із сукупного усвідомлення, 

яке створює відчуття того, що має місце, отримане від вступу в мережу, 

пов'язану, імовірно, базовою краплею та культурою. Як абстрактне диво, воно 

дарує людині відчуття приналежності. Спосіб життя як наявність місця може 

бути забезпечений участю в різних мережах, пов’язаних принаймні однією 

соціальною рисою, наприклад, расою, мовою, релігією, культурою, місцем 

життя тощо. Для кожної ситуації людина бачить абстрактно і приділяє 

однозначно мало уваги до об’єктивних та експериментальних реалій, які 

пов'язані із фонетичною, суворою або соціальною мережею є єдиним у своєму 

роді зв’язком, який представляє надзвичайне відчуття індивідуальної цінності, 

значимості та сукупне значення. Зазвичай цей персонаж формується на 

противагу випадкам різних зібрань до подібного відчуття унікальності, так що 

з справжньої точки зору розвиток особистості є соціальним і близьким дивом, 

забезпеченим протиріччям "ми-вони", яке може бути дещо уважним або 

надмірно антагоністичним вібрація.  

Ідентичність - це те, як люди чи групи бачать і характеризують себе, і як 

інші люди або групи бачать і характеризують їх. Численні дослідники 

отримали безліч досвіду щодо того, як люди характеризують себе і знаходять 

себе в авторитетних умовах.  

Особистість - це просто те, як ми бачимо і бачимо інших, і вона 

нерозривно пов’язана із соціальними установками, з яких вона виникає. Крім 

того, це розроблено завдяки суміші соціальних практик, в яких люди 

займаються своїм повсякденним життям [Wu, 2011].  

Характер, є безперечно враженням від різних манер, за допомогою яких 

люди розуміють себе відповідно до інших людей [Ire, 2010].  

Спосіб життя – це те, як ми розуміємо і бачимо себе в порівнянні зі 

світом, іншими, існуванням. Особистість має два суперечливі моменти; з 
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одного боку, воно може об’єднатись і акліматизувати людей, роблячи їх 

схожими на різних людей; знову ж таки, це може відокремити та відокреми ти 

людей, роблячи їх чудовими та надзвичайними. Персонаж має як соціальні, 

так і індивідуальні виміри. Як індивідуальне вимірювання, з одного погляду, 

люди розглядаються як спеціалісти; і оператори можуть думати, вибирати та 

вибирати. Іншими словами, організація - це невпевнена процедура, яка 

потрібна, поки наші суперечливі різні самі весь час торгуються, щоб 

зупинитися на рішенні, яким саме діяти, спираючись на конкретну ситуацію, 

місце і час, організувати, контролювати і згладжувати просування визнання 

наших схильностей. Знову ж таки, суб’єктивність включає необхідну частину 

характеру, яка натякає на наші пізнавальні та забуті роздуми та почуття. Як 

соціальне вимірювання, особистість відображає взаємозв'язок людини із 

зовнішнім станом, який відтворюється через зв'язок із суспільством. Під цим 

ми маємо на увазі, що участь у мережі включає соціальну та рухому частину 

особистості. Характеристика класифікацій, наприклад, віку, статі, релігії, 

покликання, сфери розгляду чи заборони себе, а також інших людей є 

незамінною для відкритої частини розвитку особистості [Kouhpaeenejad & 

Gholaminejad, 2014]. 

Це мало місце в США значний проміжок часу сотні років, навіть 

ірландців, німців та італійців сприймали як "інших", коли вони ставали новими 

американцями під час міграції дев'ятнадцятого та середини ХХ століття. 

Багатьох екстрадували. Закон про виключення з Китаю 1882 р. забороняв 

китайським робітникам переїзд до США. Після нападу на Перл-Харбор під час 

Другої світової війни японські американці були вилучені з дому та відправлені 

в табори для інтернованих, незважаючи на спроби продемонструвати свою 

надійність перед США [Naser & Contreas, 2020]. 

Ідея "інших" не нова. Питання, що стосуються особистості, постійно 

були важливими в етнічно та соціально множинних державах, зокрема в 

Малайзії. Серед численних дослідників у галузі малайзійських розслідувань, 

[Verma, 2002] стверджує, що тверді та регулярні непохитні етнічні, суворі та 
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провінційні спорідненості продовжують застосовувати невідворотний вплив 

на уявлення людей про характер та їхнє відчуття місця в країні-державі. 

Сучасна малайзійська писемність, серед численних типів складених дискурсів, 

створених всередині країни та за її межами, примітна не лише своєю роботою 

у розгляді проблем, що ототожнюються з особистістю, а також як місце різних 

проявів характеру. Наприклад, художні твори малайзійських малайських 

авторів англійською мовою досліджують різні зміни малайського характеру та 

манери, за допомогою яких мова (зокрема англійська) формує їхні погляди на 

малайність та малайську культуру [Jerome & Su Hie, 2015].  

1.4. Культуролічні підходи до дискурс-аналізу 

[Scollo, 2011] починає огляд праць з культурологічного дискурс-аналізу 

з Яна Бломмаерта, який у своїй книзі "Дискурс: критичний вступ" синтезує 

концепції, теорії та методи з різних галузей '' ... для вироблення набору 

пропозицій щодо організації міждисциплінарного поля аналізу критичного 

дискурсу, яке пропонує вхідні дані до широкого спектру соціально-наукових 

підходів і отримує з них'' [Scollo, 2005: 19]. На відміну від більшості робіт 

CDA, коріння підходу Бломмаерта полягає в лінгвістичній антропології та 

соціолінгвістиці, обидва з яких були історично критичними підходами до 

вивчення мови в суспільстві. Він визапозичує низку "теоретичних принципів", 

які складають основу його підходу: 

1. При аналізі мови в суспільстві основна увага повинна бути 

зосереджена на тому, що означає використання мови для її користувачів 

2. Ми повинні усвідомлювати, що мова діє по-різному в різних 

середовищах 

3. Наша одиниця аналізу - це не абстрактна ''мова'', а фактичні 

контекстуалізовані форми, в яких мова зустрічається у суспільстві 

4. Люди ... не зовсім "вільні", коли спілкуються, вони обмежені 

асортиментом і структурою свого репертуару, а розподіл елементів 

репертуарів у будь-якому суспільстві є нерівним 

5. Ми маємо уявляти комунікативні події як остаточний вплив структури 
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світової системи [Scollo, 2005: 14-15]. 

Для аналізу дискурсу на цій основі Бломмаерт так само є 

міждисциплінарним, використовуючи '' ... дуже еклектичний теоретичний, 

методологічний, техніко-аналітичний апарат, спираючись головним чином на 

джерела з (різних галузей) лінгвістики, антропології, культурології, соціології 

та історія '' [Scollo, 2005: 16]. Для Бломмаерта дискурс - це "... загальний спосіб 

семіозису, тобто значуща символічна поведінка" [Scollo, 2005: 2]. Він 

пояснює: 

"Дискурс для мене охоплює всі форми значущої семіотичної людської 

діяльності, що розглядаються у зв'язку з соціальними, культурними та 

історичними моделями та розвитком використання ... Те, що традиційно 

розуміється під мовою, є лише одним із її проявів; всі види семіотичного 

позначення, що виконується за допомогою об'єктів, атрибутів або видів 

діяльності, можуть і повинні також бути включені, оскільки вони, як правило, 

складають частину "дії" мови в дії. Важливим є спосіб, яким такі семіотичні 

інструменти насправді розгортаються, і те, як вони починають набувати 

значення на більш широкому фоні, згаданому вище" [Scollo, 2005: 3]. 

Так само мова не є єдиним об'єктом дослідження, а, швидше за все, 

потенційно всією значущою, розташованою символічною діяльністю. 

Бломмаерт пояснює, що метою CDA не повинна бути критика влади, а 

вивчення "наслідків" влади у глобалізованій світовій системі. Він стверджує: 

Це звичайне явище, коли ототожнюють "критичні підходи'' з 

"підходами, які критикують владу'' ... Я хочу запропонувати, що це має бути 

аналіз ефектів влади, результатів влади, того, що влада робить з людьми, групи 

та суспільства, і про те, як цей вплив виникає. Найглибшим ефектом влади 

скрізь є нерівність, оскільки влада диференціює та відбирає, включає та 

виключає ... Основна увага буде приділятися тому, як мова є складовою 

енергетичних процесів, що призводять до і підтримується формами нерівності, 

а також те, як дискурс може бути або стати виправданим об’єктом аналізу, що 

має вирішальне значення для розуміння ширших аспектів відносин влади. Я 
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розміщую свої аргументи в конкретному середовищі, в сучасному світовому 

ладі, Я називаю "глобалізацією". Критичний аналіз дискурсу, я стверджую, 

обов'язково повинен дати уявлення про динаміку суспільства у світі [Scollo, 

2005: 1-2]. 

Також критичним підходом до дискурсу, з більшою культурою, є 

наступна дослідницька програма [Shi-xu, 2005] під назвою "Культурний підхід 

до дискурсу" або CAD. CAD - це "взаємопов'язана дослідницька система'', що 

має власні епістемологічні, теоретичні та методологічні принципи, а також 

набір емпіричних зобов'язань [Shi-xu 2005: 4]. Зокрема, CAD сприймає знання 

та реальність як соціальні, символічні та культурні конструкції [Shi-xu 2005, 

4]. Теоретично CAD відкрита для багатьох точок зору. CAD позиціонує себе 

"між культурами", досліджуючи відносини влади "між дискурсами з 

глобальної та місцевої позицій і розглядає дискурс як різноманітність "мовних 

ігор'', що конкурують між собою'' [Shi-xu 2005, 5]. Емпірично, CAD 

встановлює конкретні теми, проблеми та цілі для вивчення. CAD прагне 

запропонувати нові інтегративні дискурси для залучених сторін. Як пояснює 

Ши-сю: Емпірично, що даний підхід цікавить не просто будь-який дискурс чи 

будь-яка проблема, що складається через дискурс, а особливо ті дискурси, де 

актуальні культурні проблеми, особливо питання культурних відносин у 

сучасному світі, наприклад, домінування, виключення, перебудова або 

перетворення, на кону. Більше того, він не просто аналізує минулі та теперішні 

дискурси, але також, як активно трансформуючий спосіб дослідження, уявляє 

та захищає можливі майбутні дискурси в напрямку культурної рівності та 

емансипації [Shi-xu 2005, 6]. 

Її методи є формою політичної етнографії, "глобально еклектичною", не 

визначеною апріорі, і органічно розвиваються в процесі дослідження з огляду 

на рідні значення та інструменти, а також рефлексивне визнання ролі 

дослідника в процесі [Shi-xu 2005, 5-6]. Однак Ши-сю окреслює дві 

широкомасштабні стратегії досліджень CAD: deconsfrucfive та frans / orwafiona 

/ (2005: 68). Він пояснює: "З одного боку, CAD прагне підірвати культурно-
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репресивні дискурси, тобто ті дискурси, які домінують, виключають або 

дискримінують групи та громади на підставі "культурної різниці'', будь то 

історичні, географічні, ідеологічні, расові, етнічні або лінгвістична. Я 

називатиму це деконструктивною стратегією. З іншого боку, CAD намагається 

створювати та пропагувати нові або альтернативні дискурси, які є 

всеохоплюючими, негегемонічними та спільними щодо культурних "інших''. 

Я називатиму це трансформаційною стратегією [Shi-xu 2005, 68]. 

Взяті разом, CAD як дослідницька програма зосереджується в 

основному на аналізі дискурсу з плюралістичної, "посередницької'' культурної 

перспективи з конкретним політичним порядком. Погоджуючись зі своїми 

цілями, Ши-сю визначає "дискурс'' як: ... лінгвістичне спілкування в 

соціальному, культурному, історичному та політичному контексті ... дискурс 

задуманий як побудова значення - репрезентації та дії на реальність - за 

допомогою мовних засобів у конкретних ситуаціях. Таким чином, це єдність 

як форми, так і значення. І це не просто форма розмови чи письма. 

Він пояснює культуру "з точки зору культурології ... як різноманітність 

конкуруючих практик смислового будівництва або форм життя певних груп 

людей. Такі символічні практики знаходяться не в рівному відношенні між 

собою, а в суперечливості чи опозиції" [Shi-xu, 2005, p. 2]. 

Ши-сю закликає зосередитись на розробці теорій та методів корінного 

дискурсу, особливо незахідних, у більшій частині своїх робіт (наприклад, 

2005, 2009), як критику "універсалістських'' позицій, часто зайнятих у 

дискурсі. дослідження, щоб краще зрозуміти та проаналізувати рідні концепції 

та практики дискурсу та розширити наукові перспективи дискурсу. За останні 

два десятиліття зростає кількість робіт з азіатськими теоріями дискурсу та 

комунікацій, причому Ши-сю відіграє важливу роль у цьому. 

Передвісником CDT є дисертація Карбо (1987) на тему "Правила 

спілкування в дискурсі Донахью", де була поставлена проблема  ким я якою 

задумана людина в різних культурах. Він процитував кілька антропологічних 

досліджень, пояснивши, що "давньою рисою культурних досліджень 
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людських дій є рідна концепція особистості" [Carbaugh 1987, 48]. Він 

обережно зазначає, що концепція особи-сперми -оратор виразно побудований, 

сформований і демонструється в розмові на сцені Донах'ю, в даному випадку 

це "Я", який може і повинен представити своє "Я" через висловлювання 

особистої думки. 

Важливо те, що ми бачимо тут початкову основу CDT, що способи 

спілкування нерозривно пов’язані з уявленнями про особистість і що це 

варіюється міжкультурно: "Якщо розглядати абстрактно, способи розмови 

мовою тісно пов'язані із способами задуманої особистості'' [Carbaugh 1987, 48-

49]. Крім того, концепції людини будуються і відображаються в спілкуванні, 

останній момент є головним компонентом CDT сьогодні.  овинна бути, і як 

вона може і повинна діяти в цій та пов'язаних із нею сценах. 

У книзі "Talking American: Cultural Discourses on Donahue" 1988 р. Карбо 

розвинув концепцію "культурного дискурсу'', способу аналізу дискурсу з цією 

конструкцією та зародків "теорії культурного дискурсу'' посилаючись на Dell 

Hymes, Clifford Geertz, David Schneider, Victor Turner та Donald Cushman. 

У розмові Донах'ю, його гостей, аудиторії та тих, хто телефонує, він 

знайшов два основних "культурних дискурси": один, найбільш переважаючий, 

культурний дискурс особистості; інший, переплетений з першим, - культурний 

дискурс мовлення. Дискурс про особистість, який займає значну частину 

книги (105 із 187 сторінок), змальовує людину як найважливіший аспект 

американської культури або її "символ": "особу" з "правами", яка має "seif" і 

робить" "вибір". Ці символи та дії організовані у два культурні коди, які він 

називає політичними та особистими кодами особистості. Оскільки `` індивід '' 

є епіцентром культури, він не любить, щоб його гнобили, наприклад, соціальні 

ролі, які люди могли б називати або відчувати потребу в них. Як такий, існує 

також позиційний кодекс соціальних ролей і полемічний код, де Я і соціальні 

ролі конфліктують. У сукупності тут розглядається культурний дискурс, що 

складається із взаємопов'язаних тематичних кодів, які є `` підсистемами 

символів, символічних форм та їх значень'' [Carbaugh 1987, 8]. 
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Карбо розпочав з аналізу розмови про Донах'ю на предмет 

розмовної системи символів. На перший план вийшов переважно 

дискурс (або система символів, значень, кодів), пов’язаний з 

особистістю. Не всі культурні системи спілкування матимуть 

людину та те, як вона задумана (наприклад, як "я' або "роль'') як 

центральний символ або домінуючий дискурс, але часто буває, що 

особистість, однак це вигадано, є настільки фундаментальним у 
культурних системах, що глибоко впливає на те, як люди спілкуються. 

Інший основний дискурс стосується говоріння і складається з набору 

рідних термінів (або символів), що позначають конкретні способи та форми 

спілкування про Донах'ю та їх значення, які, у свою чергу, пов'язані із 

символами, кодами та дискурсом особистості. По-перше, це `` бути чесним '', 

спосіб спілкування, який залучає людину до висловлення своїх "справжніх'' 

думок, думок та почуттів. Другий - це "обмін'', під час якого учасники 

обмінюються досвідом та історіями стосовно спільної теми. Хоча "бути 

чесним'' більше зосереджується на людині через вираз "я'', "обмін'' має більше 

"реляційних обіймів'', де історії та досвід поділяються, щоб допомогти іншим 

і через цю допомогу, відображаючи та будуючи стосунки між людьми 

[Carbaugh 1987, 145]. Цікаво, що відносини поглиблюються і цінуються в 

культурі, оскільки це часто особисті стосунки, які вибираєш сам (отже, акт 

"себе"), а також допомагають людині рости, розвиватися та змінюватися (див. 

Також Катріель і Філіпсен 1981). Нарешті, існує "спілкування'', ритуальна 

послідовність дій, в яких проблема, що часто стосується себе чи стосунків, 

ставиться перед іншими (ими), існує обмін думками, думками та досвідом, 

пов'язаними з проблемою, завдяки яким це може бути вирішено або не 

вирішено. Її метою є більше соціальна функція - бути готовим брати участь у 

ритуалі та через нього валоризувати безсумнівні культуру: "Я'', "Відносини'' та 

"Спілкування'' як на висловлювання, підтвердження та розвивати і те, і інше. 

Культурний дискурс трактується як система взаємопов’язаних тематичних 
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кодів, ці кодекси в основному орієнтовані на рідні терміни та втілення в життя 

конкретних способів і форм мовлення, символів, пов’язаних з ними 

(наприклад, "стосунки''), та їх значення. Зауважимо також, як культурний 

дискурс мовлення глибоко переплітається з більш домінуючим дискурсом 

особистості, створюючи більший символічний всесвіт або надсимволічну 

систему. 

Працюючи в рамках дослідницької програми «Етнографія комунікацій», 

Карбо взявся вивчати та розглядати виступ про Донах'ю як культурну систему. 

Трактуючи культуру як систему символів і значень [Шнайдер 1976], Карбо 

вирішив відкрити систему в розмові, яка відбулася на Донах'ю. Потім постало 

завдання організувати численні символи та значення, хоч і систематичні, у 

якийсь сенс: рідний, але також зрозумілий для читачів і міг побудувати 

програму досліджень, в рамках якої багато дослідників могли б аналізувати та 

теоретизувати дискурс у культурному плані . 

Щоб зрозуміти і впорядкувати множинність символів, форм та значень, 

які знайшов Карбо, він використовував безліч концепцій, що завершуються 

культурним дискурсом. Як пояснює Карбо: 

"Одним із завдань у вивченні культурних дискурсів є організація великої 

символічної складності, яку люди використовують послідовно і зрозуміло, в 

корисну художню літературу, яка охоплює її різноманітність, забезпечує її 

багатогранність і розміщує, - сподіваємося, продуктивно - такі заходи надані 

ресурси [Hopper 1981] у загальнодоступний домен. Загальним проектом є 

інтенсивне та стійке перетворення культурних комунікацій у багатошарові та 

систематично взаємопов'язані культурні дискурси" [Carbaugh 1987, 180]. 

Його концептуалізація, вироблена з Talking American, полягає в тому, що 

культурні дискурси - це системи взаємопов’язаних тематичних кодів: коди - 

це підсистеми символів, символічних форм та значень; значення складаються 

з культурних передумов (поєднання віри та цінності), що виражають значення 

символів та форм, а також їх соціокультурні функції. Багато представлених 

ним концепцій можна трактувати як "сенсибілізуючу лінзу", як інструменти, 
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якими дослідники можуть користуватися по-різному, формулюючи культурні 

описи та інтерпретації дискурсу [Carbaugh 1987, 118]. 

Щоб сформулювати концептуальну основу, яка могла б бути 

використана для аналізу термінів для розмов у різних культурах, Карбо 

порівняльно проаналізував 50 термінів для розмов із семи існуючих 

етнографічних випадків на 11 різних суспільствах щодо того, що було 

специфічним для кожного терміну та постанови та що було загального для 

них. Карбо сформулював загальні або постійні риси в різних випадках у 

двоскладову концептуальну основу. По-перше, він виявив, що терміни для 

розмови стосуються чотирьох різних рівнів прийняття: 

(1) рівень дії, терміни, що стосуються мовленнєвих виступів одного 

учасника; (2) рівень події, терміни, що стосуються мовленнєвих виступів, що 

вимагають участі кількох осіб або спільного виробництва; (3) рівень стилю, 

терміни, що стосуються вибору загального способу чи різновиду мовлення 

серед інших способів; та (4) функціональний рівень, терміни, що відносяться 

до функції мовленнєвої діяльності тих, хто ними займається, і, отже, менший 

рівень прийняття та більший результат від них. 

По-друге, Карбо виявив, що коли люди використовують терміни для 

розмови, вони передають буквальні повідомлення про мовні або 

комунікативні акти, на які вони посилаються, і більше метафоричних 

повідомлень про моделі особистості та соціальних відносин, що в них 

викликаються. Повідомлення про практику спілкування поділяються на 

чотири категорії, кожна з яких пропонує деякі можливі виміри, за якими 

спілкування може змінюватися: (а) спосіб дії (прямий - непрямий); (b) ступінь 

структурування (фіксована - гнучка, обмежена - складна); (в) тон (офіційний - 

неформальний, серйозний - грайливий); і (г) ефективність практики (суттєва - 

незначна). Повідомлення про соціальність поділяються на три категорії, 

середня категорія містить деякі можливі виміри варіації: (а) соціальні ролі або 

ідентичність; (б) соціальні відносини (солідарність - близькість, конкуренція - 

кооператив, близький - віддалений, могутній - безсилий); та (c) соціальні 
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інститути. Повідомлення про особистість поділяються на чотири категорії, 

кожна з яких пропонує деякі можливі виміри варіації: (а) локуси мотивів 

(реляційні - навмисні); (b) основи соціації (органічно пов’язані - взаємозалежні 

між собою договори); (в) стилі особистості (безособовий - особистий, 

позиційний - інтимний); та (4) загальні типи особистості (соціоцентрична 

органічна модель - егоцентрична контрактна модель) [Carbaugh 1989, 103-12]. 

У 1990 р. [Carbaugh, 1990b] опублікував статтю, яка виклала його 

перспективу розвитку культурної комунікації та міжкультурних контактів, яку 

він уточнив у наступних роботах (наприклад, Carbaugh 1990a, 1993a, 1993b, 

1993c, 1994a, 1994b). Він стверджував, що спілкування творчо ведеться на 

основі культурних моделей спілкування, особистості та емоцій. Коли 

відбувається міжкультурне спілкування, спілкування ведеться за допомогою 

різних культурних моделей та концепцій того, що є відповідним спілкуванням 

для ситуації, ким може бути і якою повинна бути людина, і як вони повинні 

відчувати та виражати емоції. Так само можуть виникнути труднощі та 

непорозуміння. Карбо запропонував вивчити одну, взаємозв'язки двох або всіх 

цих структур спілкування для розуміння того, як і чому люди спілкуються так, 

як вони це роблять, та вдосконалення міжкультурного розуміння. Важливим 

для розвитку CDА є додавання передумов емоцій для культурного 

інтерпретаційного аналізу. 

Досі розглянуті вчені [Blommaert 2005; Shi-xu 2005, 2009; див. Також Jia 

2000] усі аргументують культурно-всеохоплюючі дослідження дискурсу та 

комунікації, які критикують західноупереджені теорії, методи та концепції зі 

своїми висновками. [Miike, 2009; Chu, 1986 & Dissanayake, 2009] вимагають 

азіатської теорії спілкування або точки зору на спілкування. Небезпека цього 

полягає в тому, що ми замінили західноупереджену теорію та перспективу на 

"азіацентричну'' [Miike, 2009], саме те, проти чого ми в першу чергу 

сперечалися. Звичайно, нам потрібні корінні, культурні теорії комунікації та 

дискурсу, але нам потрібно застосувати їх до служіння загальному, 

панкультурному розумінню та теорії комунікації та дискурсу, 
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сформульованим на основі порівняльного аналізу теорій корінних народів, 

створюючи евристичний інструмент, який можна використовувати для 

вивчення комунікації та дискурс між культурами. Нам потрібен 

мультикультурний підхід до вивчення людського спілкування та дискурсу, 

який охоплює культурне різноманіття і використовує це різноманіття для 

розуміння того, що є особливим, а що загальним у дискурсі та спілкуванні між 

культурами. Одним з таких підходів є Теорія культурного дискурсу Донала 

Карбо, яка розміщена в Етнографії спілкування. 

1.5. Концепт як лінгвокультурологічне поняття  

Культурологічна лінгвістика використовує декілька різних навчань і 

підпоїздів за час, витрачений на побудову гіпотетичної системи, яка управляє 

інтегрованим розумінням ідей пізнання та культури, оскільки вони 

ототожнюються з мовою. Цю систему можна найкраще зобразити як соціальну 

пізнаваність і мову, оскільки культурологічна лінгвістика пропонує погляд на 

розуміння, що існує на рівні культури, в ідеї соціального розуміння [Sharifan, 

2017: 37]. Ідея "культурного пізнання", як особливості культурологічної 

лінгвістики, в основному, зосереджується навколо культурно побудованих 

концептуалізацій, для певних дискурсних мереж, і проявляються у 

"культурній метафорі", "культурній схемі" та "культурних категоріях" 

[Sharifian 2015: 476-478]. Культурне пізнання охоплює соціальну інформацію, 

яка виникає внаслідок зв'язків між людьми у реальності. Окрім стандартного 

відчуття піднесення тут, культурне пізнання піднімається у особливому 

відчутті цього терміна. Як би там не було, культурологічне пізнання - це 

розуміння результату співпраці між частинами системи (індивідами з групи), 

яка перевищує загальну кількість її частин (більше, ніж цілі суб'єктивні рамки 

окремих індивідів). Як і кожна нова теорія, культурне пізнання динамічне тим, 

що воно постійно влаштовується та переглядається всередині та протягом віків 

відповідного соціального зібрання, так само, як у світлі контактів, які люди з 

цієї групи мають з різними діалектами та культурами [Sharifan, 2017: 38]. 
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Поняття пов'язане з однаковою репрезентацією в мові, такою як одне 

значення терміна. [Britannica, 2008] розділяє поняття на культурне та мовне 

значення. З цієї причини його часто називають одиницею знання, ментальним 

символом. 

Поняття визначається як слова та фрази, які змушують наш розум 

створювати зміст так, ніби вони були нам знайомі довгий час. Концептія 

розуміється як сукупність культури в свідомості людей; це форма культури, 

яка потрапляє в ментальний світ. Більше того, за допомогою концептів люди 

можуть впроваджувати і впливати на культуру. Концепти не тільки 

розглядаються, але й практикуються. Як пізнавальна одиниця значення, 

поняття є ментальним символом або його можна визначити як "одиницю 

знання" [Dollin, 2000]. В той же час, [Wierzbicka, 1980] пояснює, що концептія 

є об'єктом зі світу "ідеалу", який відображає культурне розуміння людей у 

реальному світі. Концептія характеризує типове ставлення до культури, і саме 

ця тема вивчає науку про культуру. За [Abdikalyka & Abitzhanova, 2016] 

поняття - це одиниця, яка обслуговує інформацію про актуальність. Це група 

етнокультурних слів. Концептія - це невелика одиниця ідеальної обізнаності 

носія мови. Поняття, введене в когнітивні метафори, ідентифікується як 

«багатовимірний набір значень», «семантичний розділ життя» [Clark, 1981], 

«ген культури» [Талмі, 2000]. Поняття - це семантична одиниця, яка містить 

мовні та культурні особливості та описує носія будь-якої обраної етнічної 

групи, а концептія зображує світогляд етнічної мови і працює як "дім людини" 

[Maslove, 2004]. Концептія, як вважає [Evans, 2009], організована внутрішньо 

за якістю поля та вказує на поле експозиції, інформаційний зміст та відчутне 

зображення. Матеріальне зображення створюється завдяки перцептивно-

когнітивної особливості. Ці особливості виникають у свідомості носія мови, 

що відображає навколишнє середовище під час роботи сенсорних пристроїв. 

Згідно з [Russell & Lemay, 2004], концепція - це розумова процедура, яка 

перетворює явні дані досвіду в одиницю, якою можна керувати (збираючи їх 

у класи та організовуючи за розмірами). Таким чином, концепція забезпечує 
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когнітивну економіку і займається мисленням, пам'яттю, вирішенням питань 

та розумінням.  

У Metaphors we live by [Lakoff & Johnson, 1980] заявили, що метафора 

неминуча в нашому регулярному повсякденному існуванні. Метафора - це 

суб’єктивний інструмент, за допомогою якого один досвідний простір 

здебільшого «відображається», передбачається, на альтернативну 

експериментальну область, так що наступна область дещо осмислюється до 

першої [BAŞ, 2017: P49]. У когнітивній лінгвістиці цей тип ілюстрацій 

згадується як "концептуальна метафора" [Sharifian, 2007.p17-18]. "Теорія 

концептуальної метафори". Це найважливіша ідея когнітивної лінгвістики 

[Lakoff & Johnson, 1980a]. Прийнято вважати структуру переконання 

(наприклад, ЧАС - ГРОШІ), яка існує в концептуальній системі людей і є 

"міждоменним картографуванням" який підключає конкретний вихідний 

простір (наприклад, ГРОШІ) до абстрактного цільового домену (ЧАС). 

Лакофф і Джонсон визнають три види концептуальної метафори: 

структурну, орієнтаційну та онтологічн. Структурна метафора - це де одна ідея 

передається стосовно іншої організованої та дуже характерної ідеї, як ЛЮБОВ 

- ПОДОРОЖ. Вихідний домен надає структури цільовому домену в тому, що 

вони вирішують спосіб, за допомогою якого ми споглядаємо речовини та 

вправи, на які натякають цільові області, і навіть манери, за якими ми діємо 

або виконуємо вправи. 

Орієнтаційна метафора "впорядковує цілу схему уявлень одна про одну" 

за просторовими напрямками: вгору-вниз, вхід-вихід, спереду-назад, 

увімкнення-вимкнення, глибока-мілка. Зазвичай вона включає орієнтаційну 

або просторову ідею, наприклад, вгору / вниз і вхід / вихід. Онтологія для 

орієнтаційних уявлень ґрунтується на нашому тілі та його зв’язку з фізичним 

станом: наші тіла мають спереду і ззаду, другу швидкість і переважну частину, 

вони прогулюються у вертикальному положенні, вони можуть рухатися 

всередину або поза ним, і вони можуть розташуватися близько або далеко, для 

іншого елемента [Lakoff & Johnson, 1980a, p. 15]. 
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Онтологічна метафора випливає з нашого досвіду фізичних статей та 

речовин і допомагає нам осмислювати та обговорювати теоретичні речі, 

зустрічі та процедури, ніби вони мають чіткі фізичні властивості (наприклад, 

РОЗУМ - ЦІЛЬ) [с.26]. Таким чином, вихідним доменом онтологічної моделі 

є, як правило, предмет, речовина або контейнер, коли все сказано, на відміну 

від того, що точно визначається, про який вид виробу чи речовини йдеться 

[Kövecses, 2010]. 

1.6. Семіотичний підхід у дослідженні культури  

Семіотичну методологію, як відомо, винайшли Чарльз Сандерс Пірс та 

Фернан де Сосюр. Як зазначає Абрам (1985): наприкінці дев'ятнадцятого 

століття Ч. С. Пірс встановив аналіз, який він назвав "семіотичним", а в курсі 

загальної лінгвістики (1915) швейцарський лінгвіст Фердинанд де Сосюр 

автономно запропонував науці те, що він назвав "семіологією". Семіотику 

розглядають як самостійну дисципліну [Nemo, 1999; Leech, 1983]. Загалом 

семіотика пропонує вивчити, як створюється сенс у тексті [Kükürt, 2016] та 

спілкуванні з культурою та соціальними сферами [Berger, 2014: p16]. 

Семіотика розглядає як створюються об'єкти, що діють як знак [Chandler, 1994. 

[Eco, 1996] визначає семіотику як "все, що стосується знаку. Знак може бути 

використаний для позначення чогось іншого". Згідно з [Kress, 2003], семіотика 

- це наука про знак, включення форми (означувача) та значення 

(означуваного). Семіотика - це дослідження ознак, що представляють собою 

щось інше. Це може бути сигнал, позначка, зображення тощо, а також те, як 

вони працюють [Cherrat, 2012].  

Знак характеризується як модель інформації. Будь-що може бути 

"знаком", якщо ми розшифровуємо це як "щось натякає на або означає" 

[Chandler, 1994].  

Знаки, як ментальні з'єднання, є важливим джерелом ідей, правил, 

практик – всього того, що утворює "культуру" [Culler, 1975]. Кластери знаків 

іноді називаються парадигмами, а декілька парадгм формує "поле" [Bourdieu, 

1977]. Поле, тобто простір, може бути сформовано дискурсом художньої 
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літератури, або матеріальними об’єктами, чи за принципами соціальної 

диференціації та культури.  

"Культурологічна семіотика" застосовується з тих пір, як Ернст Кассірер 

(1923-29) рекомендував зображати певні види знаків як "символічну форму". 

Це піддисципліна семіотики, предметом якої є культура. Відповідно до 

Кассірера, у культурологічної семіотики є два завдання: а) дослідження знаків 

у культурі щодо того, що вони додають до способу життя, б) розслідування 

суспільств, що призначають рамки, що враховують цікаві моменти та слабкі 

сторони, що стосується індивідуальної інтеракції з певною культурою. Якщо 

хтось встановить всю систему знаків у цій сфері як "семіосферу" [Rossolatos, 

2014, p. 1], можна сказати, що вивчення культури як різновиду семіосфери 

представляє інтерес для культурної семіотики [Kull, 2002; Posner, 2004]. 

У статті "Семіосфера та / як дослідницький об'єкт семіотики культури" 

(2005) Пєетр Тороп згадує виникнення поняття семіосфери. Передусім автор 

зупиняється на трьох дослідницьких стратегіях, які підготували грунт для 

появи концепції семіосфери. 

Перший, хто заслуговує на перечитання, - один з провідних діячів 

російського формалізму Юрій Тинянов. У своїй статті "Літературний факт" 

1924 р. він писав: "Літературний факт неоднорідний, і в цьому сенсі література 

є невпинно еволюційний порядок" [Тинянов 1977: 270]. Питання про 

літературний порядок чи систему для Тинянова невіддільне від питання про 

функцію: 

Літературна система - це перш за все система функцій літературного 

порядку, які знаходяться у постійному взаємозв’язку з іншими порядками. 

Системи змінюються у своєму складі, але диференціація людської діяльності 

залишається. Еволюція літератури, як і будь-якої іншої культурної системи, не 

збігається ні за темпом, ні за характером із системами, з якими вона 

взаємопов’язана. Це пояснюється специфікою матеріалу, з яким це стосується. 

Еволюція структурної функції відбувається швидко; еволюція літературної 

функції відбувається протягом епох; а еволюція функцій цілої літературної 
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системи стосовно сусідніх систем відбувається протягом століть [Тинянов 

1977: 277]. 

У системі Тинянова ми можемо спостерігати спорідненість 

літературного порядку з іншими порядками - з порядком повсякденного 

життя, порядком культури, соціальним замовленням. Повсякденне життя 

співвідноситься з літературним порядком у його словесному аспекті, і, отже, 

література має вербальну функцію по відношенню до повсякденного життя. 

Ставлення автора до елементів його тексту виражає структурну функцію, і той 

самий текст, як літературний твір має літературну функцію у своїх відносинах 

до літературного порядку. Зворотний вплив літератури на повсякденне життя, 

знову ж таки, виражає соціальну функцію. Вивчення літературної еволюції 

передбачає дослідження зв’язків насамперед між найближчими сусідніми 

порядками чи системами, і логічний шлях веде від структурної до літературної 

функції, від літературної до словесної. Це випливає з позиції, що "еволюція - 

це зміна взаємозв’язків між елементами системи - між функціями та 

формальними елементами" [Тинянов 1977: 281; пор. також Тороп 1995-1996; 

2003: 328-330]. 

Наступним автором, який належить до історії семіосфери, є Роман 

Якобсон, який у своїй статті "Метамова як лінгвістична проблема", 

опублікованій у 1956 р., писав: "Мова повинна досліджуватися у всьому 

різноманітті її функцій" [Якобсон 1985: 113]. Щодо шести факторів його 

комунікаційної моделі та їх функцій, він писав: "Різноманітність полягає не в 

монополії якоїсь однієї з цих кількох функцій, а в їх іншому ієрархічному 

порядку" [Якобсон 1985: 113]. 

Стосовно швидкого розвитку технологічного середовища культури, 

П. Тороп припускаю, що ієрархічний принцип є основою підходу Якобсона як 

до перекладу, так і до процесів сприйняття. Його міжмовні, внутрішньомовні 

та інтерсеміотичні типи перекладу можна розглядати як окремо, але також як 

внутрішню динамічну ієрархію окремого процесу перекладу та, частково, 

будь-якого процесу спілкування. Ситуація така сама, коли Р. Якобсон 
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підкреслює семіотичну цінність усіх п’яти почуттів в людському суспільстві: 

"Всі п’ять зовнішніх почуттів несуть семіотичні функції в людському 

суспільстві" [Якобсон 1971: 701]. Передбачаючи збільшення різновидів 

текстових онтологій та проблем розуміння, Р. Якобсон наголошує на 

важливості розрізнення однорідних повідомлень, тобто тих, що базуються на 

єдиній знаковій системі, та синкретичних повідомлень, тобто тих, що 

базуються на поєднанні декількох знакових систем: "Вивчення комунікації 

повинно розрізняти однорідні повідомлення, які використовують єдину 

семіотичну систему, і синкретичні повідомлення, засновані на поєднанні або 

злитті різних знакових зразків" [Якобсон 1971: 705]. 

П. Тороп звертає увагу на ще один із методологічних принципів Лотмана, 

на якому також базується його власне трактування семіосфери. Це принцип 

діалогізму. Зазвичай термін "діалог" асоціюється з іменем Михайла Бахтіна, і 

трактування Лотманом, безумовно, має свої зв'язки з підходом Бахтіна, який 

передбачає, що "будь-який елемент висловлювання, який спрямовує думку та 

висувається на перший план, або навіть повне висловлювання перекладається 

нами у відповідний контекст, який є іншим та активним. Будь-яке розуміння є 

діалогічним. Розуміння протиставляється висловлюванню, оскільки слова 

того хто говорить, протиставляються словам іншого в діалозі. Розуміння - це 

пошук протилежного слова до слова того, хто мовить. Тільки розуміння 

іноземного слова шукає "подібне" слово рідною мовою [Bakhtin, 2000: 436]. 

На думку Лотмана, для розуміння діалогу недостатньо зрозуміти мову, 

яка використовується в діалозі. У своїй статті "Про семіосферу" він писав: 

"Свідомість неможлива без спілкування. У цьому сенсі можна сказати, що 

діалог передує мові і породжує мову. Ідея семіосфери базується саме на цьому: 

ансамбль семіотичних утворень передує (не евристично, а функціонально) 

єдиній ізольованій мові і є передумовою її існування. Без семіосфери мова не 

тільки не працює, але навіть не існує" [Lotman 1984: 16]. 

На наступному етапі обговорення семіосфери, у своїй книзі "Всесвіт 

розуму", опублікованій в 1990 році, Лотман наголосив, що діалогічну 
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ситуацію слід розуміти перед діалогом: "... необхідність діалогу, діалогічна 

ситуація передує обом реальний діалог і навіть існування мови, якою його 

можна вести: семіотична ситуація передує інструментам семіозису" [Lotman 

1990: 143-144]. Таким чином, діалог стає не лише терміном, тісно пов'язаним 

із семіосферою, але він стає однією з його онтологічних характеристик. 

Поняття діалогічної моделі культури з'явилося в роботах Лотмана в 1983 році, 

і дискусія про семіосферу розвиває цю модель насамперед на рівні динаміки 

між частиною і цілим: "Оскільки всі рівні семіосфери - починаючи від 

людського індивіда або окремого тексту і закінчуючи глобальними 

семіотичними єдностями - усі подібні до напівсфер, вставлених один в одного, 

то кожен із них є і учасником діалогу (частиною семіосфери ), а також простір 

діалогу (ціла семіосфера)" [Lotman 1984: 22]. 

П. Тороп також згадує  теорію хронотопу, а саме загальне розуміння М. 

Бахтіним літературного твору як хронотопічної ієрархії [Bakhtin, 1979: 338]. 

На горизонтальній площині це стосується рівнів топографічного хронотопу 

або гомофонії, психологічного хронотопу або поліфонії та метафізичного 

хронотопу або гетерофонії. Але на всіх цих рівнях ми можемо також говорити 

про бінарність свого і чужого [Torop, 1997], що є основою для так званих 

малих хронотопів, таких як дорога, міст, сходи тощо. На думку Бахтіна, без 

розуміння хронотопічності неможливо зрозуміти художні світи [Bakhtin, 1975: 

406]. 

Як зазначає П. Тороп, у 1980-х Юрій Лотман описав творчість, у стаття 

"Культура як суб'єкт і об'єкт для себе" стверджує, що: "Основним питанням 

семіотики культури є проблема породження смислу. Те, що ми будемо 

називати генерацією смислів, - це здатність як культури в цілому, так і її 

частин видавати, у "вихід", нетривіальні нові тексти. Нові тексти - це тексти, 

що виникають як результати незворотних процесів (у розумінні Іллі 

Пригожина), тобто тексти, які до певної міри непередбачувані" [Lotman, 2000: 

640]. 

Говорячи про семіосферу на фоні сучасних тенденцій науки, слід 



46 
пам'ятати, що семіосфера є одночасно об'єктом і мета-концепцією. Семіосфера 

- це те, що вивчається в культурі або як культура, а семіосфера - це засіб, який 

використовується для вивчення культури. Динамізм культури як об'єкта 

дослідження змушує науку шукати нові мови опису, але нові мови опису в 

свою чергу впливають на динаміку культури, оскільки вони пропонують нові 

можливості для самоопису. Однак часто, з історичної точки зору, нова мова 

опису є не що інше, як методологічний переклад. Таким чином, також термін 

семіосфера об'єднує кілька понять, які пов'язані із семіотикою культури і які 

набули нового значення на тлі динаміки розвитку культури. 

Завершуючи огляд винекнення поняття семіосфери, П. Тороп 

наголошує: "Семіосфера - це концепція, яка дозволяє семіотиці культури 

досягти нового розуміння цілісності, цілісного аналізу динамічних процесів. 

У семіотиці культури термін семіосфера зближує все те, що останнім часом у 

науках, що вивчають культуру, сходить до семіотики - бажання знайти мову 

опису, яку можна було б перекласти та яка могла б об'єднати різні 

дисциплінарні та міждисциплінарні мови. Розробляючи загальні принципи 

культурного аналізу в інтересах методології розуміння, науці потрібно шукати 

можливості для інтерпретації якомога різноманітніших та нетривіальних 

культурних явищ та текстів та сприяти культурному самоопису. У той же час, 

з історичної точки зору, метамовна та концептуальна неоднорідність нашої 

сучасної науки є набагато одноріднішою [Torop, 2005 p. 169]. 

Для проведення відмінностей між "лінгвістичним" та "літературним 

текстом" ідея "тексту" вже не використовується, розвиток семіотики полягає у 

включенні численних ознак людської культури, що спонукали до просування 

ідеї "культурний текст". За цей обмежений часовий проміжок з'являється 

фундаментальна ідея семіосфери. Ю. М. Лотман вказує на семіотичний 

простір як семіосферу. Поняття семіосфери охоплює весь Всесвіт почуттів. 

Ю. М. Лотман вважав, що семіотичний простір можна розглядати як єдиний 

механізм, тому семіосфера асоціюється з певною однорідною семіотичністю 

та індивідуалізмом, а також з поняттям "межа" (boundary). Лотман Ю. М. 
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наголошує на важливості поняття "межа", щоб запобігти вторгнення 

екзотичних елементів, які неможливо контролювати, і перевести ці екзотичні 

елементи в мову семіосфери. Основні конфлікти людської культури як "наш 

світ" та "їх світ" допомагають підняти семіосферу та межу. Відносини між 

"нашими" та "ними" схожі на дзеркало, яке стосується того, що заборонено в 

нашому просторі, дозволене деінде [Lotman, 2009, p. 132]. Поняття межі 

відповідає за регенерацію семіосфери, його можна застосовувати до різних 

мов та культур. Кожна культура прагне визначити "інше" [Seredkina, 2014]. 

Семіотична теорія Ю. М. Лотмана передбачає ієрархії, рівні та шари, які 

стосуються дуалізмів. Тут культура схожа на систему знаків. Отже, існує 

фундаментальна подвійність між несеміотичним та семіотичним, як показано 

у всесвіті Ю. М. Лотмана. Відповідно до дуалізму, семіоз людини починається 

з розмежування сфер [Kull, 2015, p. 261].  

Ю. М. Лотман формулює дуалістичну різницю між несеміотичним та 

семіотичним всесвітом, а також різницею між метарівнями та рівнями в цих 

сферах. Отже, культура є двошаровою системою, враховуючи два рівні 

культурного семіозису. Перший - це метатекстовий простір, що існує у формі 

самоописів культури, а другий - сформований у міфах, ідеологіях, мистецтві 

та соціальних кодах [Smith, 2019 p. 4]. Семіотика фокусує увагу на текстових 

знаках, оскільки знаки інтерпретуються як поєднання означуваного та 

означального. Позначене - це ідея або значення, яке знак виражає і 

відрізняється від фізичної форми його вираження. Існуючий зв’язок між 

різними знаками є суттєвим. Нарешті, Юрій Лотман пояснює, як задумано 

простір окремих предметів, що мають власні назви. Це не як ознака знакового 

континууму в міфі. Таким чином, інтервали, що існують між об’єктами, не 

переривають простір. Семіотична теорія Юрія Лотмана показує, як символи та 

знаки передають як невимовлене, так і розмовлене. Різні загальноприйняті 

знаки у світі мають глобальне розуміння, включаючи корпоративні логотипи 

та дорожні знаки [Kull, 2015, p.258]. Перегляд та інтерпретація знаків та 

символів допомагають людям орієнтуватися у суспільстві та на вулицях. 
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Символи мають своє значення та значення в різних культурах, оскільки люди 

в межах певної культури мають спільне розуміння важливості символу. 

Історія, новели, культурні норми та традиції сприяють значенню конкретного 

образу. Лотман також пояснив, що культура - це система вторинного 

моделювання, оскільки вона формулює себе, використовуючи первинну мову. 

Теорія використовує різноманітність, яка присутня в культурних кодах, як 

доказ того, що культура є системою вторинного моделювання. Існують різні 

художньо-поетичні стилі, де існує єдина національна мова. 

Символ визначається [Hawkins, 1991] як щось, що традиційно 

вважається типовим, що представляє ідею. 

Символ – це як конкретна картина, котра використовується для 

вираження абстракції [Cuddon, 1998]. Символ не є чимось відчутним, і він має 

більше ніж одне значення [McMahan, Day, & Funk, 1986], це може стосуватися 

групи значень [Perrine, 1974]. Символ може бути використаний для передачі 

думок і прихильності когось [Mark, 2016]. Символіка не поступається лише 

силі повідомлення [Green, 2013]. Символи по-різному визначаються як речі, 

які сприймаються як типізація чи репрезентація чогось, що означає це. Це 

відносини між двома речами, в яких одна означає або представляє або закликає 

до розуму інших.  

Символи - це слова, жести, малюнки чи предмети, що мають певне 

значення, яке визнають лише ті, хто поділяє культуру. До цієї категорії 

належать слова мовою або жаргоном, як і сукня, зачіски, кока-кола, прапори. 

Символ - це все, що означає щось інше. Символічні характеристики культури 

є тонким поняттям, як і всі символи [Clifford, 1973].  

Символ, як атомістична одиниця, може бути зображений на більш 

широкому рівні як переконання, системи вірувань, легенди та звичаї широкої 

громадськості [Gamst, 1989]. Були висловлені суперечки щодо того, що 

символ не є законно обгрунтованим у дійсності, але він стає важливим 

внаслідок їх відносин з іншим символом. Символи не характеризують 

справжній світ, однак вони відображають цю сучасну реальність. Існує 
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ізоморфізм між емблематичними зображеннями та всесвітом діяльності та 

визнання, проте символи не можна звести до сприйняття та дії [Kintsch, 2018]. 

Існує певна типологія символів: звичайний чи культурний символ, 

персональний символ та природній символ. Особи, що мають однакові 

соціальні основи, мають порівняльні інтерпретації для конкретного знака. Це 

коливається в різних соціальних контекстах. Люди та зібрання створюють 

новий символ, коли їм це потрібно [Rahman, 2015]. Стверджується [Kennedy, 

et al., 2005], що символ стає звичним, коли він переробляється. Символи 

стають нормальними для соціального розуміння, а наслідки, як кажуть, є 

помітними та стабільними. У роботі [Sylvan, 1997] зазначається, що 

регулярний символ означає, що всі визнають, що зображення представляє різні 

варіанти. Цей засіб зображення загальновизнаний і відомий у численних 

суспільствах. Серце традиційно вважається символом обожнювання. 

Персональні символи – це нові символиі, створені окремим 

письменником для конкретних літературних творів. Наприклад, лев 

символізує Бога у віршах Молани. На відміну від звичайних символів, 

особисті символи та їх розпізнавання дуже важко для читача [Shamisa, 2004 

cited in, Fadee 2011: 21]. 

Природні символи [Sylvan et al., 1997], що пов’язані з природою, можуть 

відрізнятися від однієї культури до іншої. Наприклад, в одній культурі сонце 

символізує народження, але в іншій культурі, воно символізує богів. Символи 

представляють щось інше, коли вони використовуються замість нього без 

використання референта. Це означає, що потрібно знати і символ, і предмет, 

перш ніж можна згадати референта, побачивши символ. Це має на меті 

дослідити репрезентативну природу символу. Символ позначає щось інше, що 

може відрізнятися від культури до іншої. 

  В рамках антропології визначною темою дослідження залишається 

"культурологічна психологія", з якої пов'язане ім'я видатного американського 

культуролога Е. Сепіра. Він зазначав, що культура заповнена символами та 

уперше запропонував концептуалізацію символу. Сепір провів межу між 
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референціальним символізмом, функція якого зводиться до повідомлення про 

значення, та конденсаціонним (condenced)  символізмом, що пов'язаний з 

емоційною сферою.  

Відповідно до когнітивної семіотики протиставлення відбувається між 

пізнающим та пізнаваним. Концептом символізму є протиставлення між 

символічним об'єктом (зв'язком референта зі символічним значенням) та 

символічним суб'єктом (зв'язком референта з емоційно забарвленним 

символічним значенням). Подолання протиставлення пізнаваного та 

пізнающего відбувається особисто через сенсорні канали сприймання. 

Зоровий сенсорний   канал є основний у сприйманні об'єктів зовнішнього 

світу.Коли через цей канал сприймаються об'єкти у певному контексті, вони 

набувають символічного значення. Якщо до зорового каналу приєднується ще 

один, тоді сприймання об'єкту підсилюється, він перетворюється на 

символічний суб'єкт. Підсилення об'єктів сприймання відбувається також  

стилістичними та іншими засобами. Загальним критерієм є факт присутності 

свідомості. 

 

1.7. Методика культурологічного дискурс-аналізу 

У житті соціума надзвичайно важливу роль відіграє мова. Людське 

спілкування допомагає формуванню особистості, матеріалізації надбань 

духовної і матеріальної культури будь якої нації. Мова надає інформацію про 

людину та явища об'єктивної дійсності, які її супроводжують. У цьому 

художній текст, як самостійна модель дійсності, має особливе значення. 

Культурологічні засади у творенні художнього тексту зумовлюють специфіку 

мовного кодування та інтерпретації. Як відомо, Н. Феркло [Fairclough, 1995] 

запропонував три ступені текстуального аналізу: текст, дискурсивна практика 

і соціальна практика. Передумовою культурологічного аналізу тексту є 

релевантний контекст; наявність в культурі інтерпретаційних методів; 

задійнення усіх аспектів та рівнів комунікативної ситуації. Вкрай важливою є 

рецепція культурологічного значення та його інтерпретація, а також 
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перспективізм, тобто залучення різних точок зору та застосування широкого 

спектру методів дослідження. 

У нашому дослідженні використовується концепт культурологічного 

дискурс-аналізу, який був запроваджений Д. Карбо [Carbaugh, 2005] з метою 

показати, яким чином культура постає невіддільною частиною та результатом 

дискурсивних систем. 

Культурологічний дискурс визначається як експресивна система 

комунікативних практик, подій акцій та стилів, які утворюють символи, 

символічні форми, норми та їх значення. У фокусі уваги постає питання, яким 

чином дослідник може описати, а потім інтерпретувати комунікативні 

практики, тобто як дослідник ідентифікує культурні аспекти подій, актів та 

стилів комунікації. 

Згідно з Карбо, культурологічний аналіз дискурсу відбувається за будь 

яким сценарієм, але він передбачає з'ясування трьох важливих питань. 

1. Питання виконання: Що відбувається, коли люди спілкуються? 

Якщо люди використовують дискурс, у фокусі уваги прагматичні дії з 

точки зору поведінки учасників, їх дій та їх усвідомлення того, що вони 

роблять – чи вони щось дискутують, шуткують, відчувають почуття 

приналежності до групи і таке інше. Важливими компонентами комунікації є 

проблеми ідентичності, подій, емоцій, взаємовідносини, життя на природі. 

2. Питання структури: Яким чином складається ця комунікативна 

практика? Які є головні культурні складові, специфічні терміни та фрази і 

структури, що глибоко відчуваються (Хто ми такі?  З ким ми? Проти кого ми? 

Які слова отримають статус символів? Як все це структурує соціальну 

інтеракцію?) Кожна система культурологічного дискурсу має все, що 

ідентифікує людей, події, емоції і таке інше. 

3.  Питання культурологічної форми, або підпорядкування: Яка 

послідовність того, що конституює комунікативну практику?  Або до якої 

більшої частини належить ця подія? Ідея полягає в тому, що соціальна 

інтеракція складається з певних послідовних частин, які культурно 
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інтегровані. Саме вони і є об'єктом культурологічного дискурс-аналізу. Якщо 

ці послідовні частини об'єктом дискурс-аналізу, можемо поставити питання 

щодо інтеракціональних завдань, структурних властивостей та їх послідовну 

організацію. 

Д. Карбо виокремлює низку способів культурологічного дискурс-

аналізу, а саме теоретичний, описовий, інтерпретативний, компаративний та 

критичний, кожен має свою логіку. Теоретичний метод стосується запитання 

щодо концептуального вирішення проблеми. Метою є експлікування напряму 

дослідження та методику аналізу. Головним завданням є прояснення, яким 

чином можна відчувати прояви культурологічного змісту. Дескрептивний 

метод полягає у виокремленні частин комунікативних подій, стилів, та робить 

їх емпірично доступними. Інтерпретативний метод стосується процесу 

означування емпіричного матеріалу, пошуку смислу окремих його частин. 

Компаративний метод полягає у порівнянні схожих за комунікативною 

практикою дискурсів задля розуміння, що робить їх культурологічно 

відмітними. Критичний метод стосується оцінки результатів досліджуваного 

матеріалу з точки зору етики. 

Найбільшу увагу Д. Карбо приділяє інтерпретативному методу, а саме 

семантичному змісту культурологічному дискурсу. Він виходить з того, що 

коли люди спілкуються, вони обговорюють теми, пов'язані з персонами, 

відносинами, подіями, емоціями, існуванням, тощо. Ці теми він вважає 

"проміннями культурологічного значення". Їх експлікація, тобто погляд з 

трохи іншого погляду, і є метою культурологічного коментарю. 

Промінь культурологічного значення ідентичності може бути подано 

експліковано та імпліковано. Все залежить від аналітики його майстерності. 

Значення щодо відношень. Аналітик може звернути увагу на те, як 

питання стосовно відношень постає і відбувається в комунікативних 

практиках. 
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Значення щодо подій та окремих актів. Завдання аналітика полягає у 

визначенні, яким чином – експліковано чи імпліковано – використане 

кодування проміння значення. 

Значення щодо почуттів та емоцій. Соціалізація передбачає знання, яке 

почуття є доречно, в якому ступені та в якому разі. Комунікативні ситуації 

передбачають прояви почуттів. Для дискурс-аналізу важливо зрозуміти, яким 

чином відбувається структурування афектації. Почуття експлікуються через 

застосування термінів на позначення емоцій, або імпліковано через 

невербальні засоби. Яким чином афект виявляється і як він пов'язаний з 

комунікативною подією, може стати засадою важливого значенння для 

культурологічного аналізу. 

Значення щодо міста існування, проживання та середовища. 

Комунікація завжди відбувається у якомусь просторі, який позначається 

локалізованими формулюваннями. Вони вказують де люди знаходяться, як 

вони відносяться до міста і що вони там роблять. 

Отже, інтерпретація дискурсу, комунікативної практики може бути 

здійснено зверненням до потенційних променів значення. Аналітик може 

запитати щодо ідентичності, відносин, подій, почуттів та міста проживання. 

Деякі значення можуть бути більш вагомими, більш розгорнуті у порівнянні з 

іншими значеннями.  

Висновки до першого розділу 

Малайзійська англомовна література є об’єктом низки 

соціолінгвістичних досліджень за такою тематикою: проблеми ідентичності, 

культурного різноманіття, відносини між жінками і чоловіками, тощо. У 

Малайзії проблема етнічних стосунків та етнічної приналежності знаходиться 

на першому плані через багатомовне, багаторасове та багаторелігійне 

суспільство. Поняття етнічності стосується не тільки ідентичності, воно 

охоплює майже усі аспекти життя. 

У малайзійських англомовних романах етнічні стосунки та ідентичності 

мають важливе значення для побудови сюжету. Художньо змодельований та 



54 
виразно репрезентований етнокультурний простір охоплює майже усі аспекти 

життя малайзійців. 

Дослідження етнокультурного простору передбачає ситуацію вибору за 

певною теоретико-методологічною концепцією, яка складається з 

культурологічних підходів до дискурс-аналізу Я. Бломмаерта. Він визначає 

дискурс як всі форми значущої семіотичної людської діяльності, що 

розглядається у зв’язку з соціальними культурними та історичними моделями. 

Я. Бломмаерт наголошує на тому, що одиницею аналізу мають бути фактичні 

контекстуальні форми. 

До створення концепції семіосфери були залучені Ю. Тинянов (еволюція 

літературної функції); Р. Якобсон (семіотична цінність усіх п’яти почуттів); 

М. Бахтін (поняття діалогізму); Ю. Лотман (ансамбль семіотичних утворень 

функціонально передує єдиній ізольованій мові і є передумовою її існування) 

та П. Тороп (семіосфера – це концепція, яка дозволяє семіотиці культури 

досягти нового розуміння цілісності, цілісного аналізу динамічних процесів). 

Існує низка способів культурологічного дискур-аналізу, але серед інших 

найбільшу увагу приділяється інтерпретативному методу, а саме 

семантичному змісту культурологічного дискурс-аналізу (Д. Карбо). 

Метою культурологічного дискурс-аналізу є ідентифікація дослідником 

культурологічних аспектів подій, актів та стилей комунікацій.  

Ідентифікація відбувається із залученням поняття символу. Символи 

відображають реальність. На репрезентативну природу символу звернув увагу 

Едвард Сепір та провів межу між референціальним символізмом та 

конденсаціонним (condenced) символізмом. Цей концепт унаслідувала сучасна 

когнітивна семіотика (Р. А. Brandt), згідно якої символізм є протиставлення 

між символічним об’єктом (зв’язком референта зі символічним значенням) та 

символічним суб’єктом (зв’язком референта з емоційно забарвленим 

символічним значенням). Саме це визначення символізму застосовується для 

етнокультурологічного аналізу у Другому розділі дисертації. 
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РОЗДІЛ 2. СИМВОЛІЧНІ ВИМІРИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО 

КОНТЕКСТУ У МАЛАЙЗІЙСЬКІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

2.1. Домена зовнішнього світу етносеміосфери  

Люди та природа напружено та міцно переплітаються, вони 

співпрацюють відповідно через деякий час і впливають один на одного у 

відносинах, зображених безперервними змінами [Buergelt et al, 2017]. [Brown 

& Geoffrey, 2009]. Це призвело до людства, яке зіткнулося з надзвичайною 

ситуацією, "встановленою в безсумнівно смертельному зв'язку між людьми та 

рештою природи". Найкращий метод досягнення гармонії з природою - 

завдяки вигоді корінних людей та використанню традиційних навичок 

корінних народів, чутливі та соціальні практики, що дають змогу 

дотримуватися дружніх стосунків з природою (та один з одним). Екологічна 

прихильність формує бажання людей жити у відповідності з природою та 

місцем та з окремими людьми і приділяти життєву силу та час у співпраці, 

роботі та забезпеченні обох [Buergelt and Paton, 2014]. Природа є важливою, 

оскільки вона заохочує людське життя. Однак, випадково, коли люди 

ігнорують ці основні стосунки і живуть у дисгармонії з природою, це також 

може кинути виклик витривалості людини.  

Сад як зображення природи може з’являтися як рай на землі, як гармонія 

між природою та людиною [Guerin et al., 2005; Ahmad, 2014; Md Jani et al., 

2015; Balbuena & Leopoldo, 2017; Adnan & Othman, 2012; Ghazali, 2013; Tuan, 

1974; Guerin, 2005; et al.]. [Ahmad, 2014] зазначає, що думка про небесний сад 

для поважних людей, які слухаються Бога, очевидна при включенні 

санскритського слова "йога", що означає рай або небо, на малайській мові 

(малайська: "syurga"). Однак він зробив пропозиції щодо розплідника, як неба 

з ісламської точки зору. "Коран" містить численні зображення такої колиски, 

як небо, з річками, що струмують під ним. Прикладами є коранські приспіви 

про небо. Ісламське небо є колискою для справедливих, які слухалися Аллаха 

та Його пророка, завдяки чому радість є нагородою за довіру і велику ціль. 
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Дослідники ісламського концепту саду як надхненний дизайн ландшафту [Jani 

et. Al., 2015] припускають ідею ісламської колиски щодо неоднорідного 

суспільства Малайзії. Сад має позитивний резонанс у малайському світі, він 

пропонує свободу людям від обмеження життя [Balbuena & Leopoldo, 2017] і 

пов'язаний з нескінченним екстазом, нагородою за відданість та непохитність. 

Це проникає в житлові простори малайців [Ahmad, 2014]. Люди покладаються 

на рослини. [Adnan & Othman, 2012] зазначають про наявність взаємозв’язку 

між рослинами та малайською культурою, оскільки і те, і інше породжує 

потойбічні асоціації між особинами та природою. Особи залежать від рослин 

з різних точок зору. Розрізнення видів рослин допомагає захистити малайську 

культуру, а тим часом забезпечити регулярну спадщину та її інформацію. 

[Kaboudarahangi, 2012] розповідає про Етносським ботанічним садом як 

рослинне шоу, що використовується як легенда для різних цілей людьми у їх 

повсякденному житті. Люди залежать законно чи навколо від рослин. Рослини 

мають свою потужність навіть для оздоровлення. Сад дає людям відчуття 

свого місця. Домашній сад має символізувати місце людей, їхній характер та 

відчуття місця [Ghazali, 2013]. Зв'язок людей з природою, їх топографічна 

поведінка, подібно до того, як їх настрої та думки щодо простору та місця, 

впливають на відмінності в манерах, які вони бачать і додаються до місця 

[Tuan, 1974].  

Як зазначає Гадамер [2001:19], символ, досвід символічного має на увазі, 

що окреме, особливе постає як уламок буття, здатний з’єднатися з відповідним 

йому уламком у цілість. Символ не лише вказує на значення, але й актуалізує 

його – він репрезентує значення. Суть символічного полягає в тому, що воно 

віднесено не до функції означування, яку слід осягнути інтелектуально, а 

зберігає своє значення в собі. Гадамер робить висновок про те, що символи 

виявляють дійсний структурний характер мистецтва, такий, що справді 

об’єднує і творить спільність, через своє власне самовираження створює собі 

свою громаду сам. В принципі громада ця – то вся ойкумена, цілий зелений 

світ, і вона справді універсальна. 
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2.1.1. Напівсеміосфера "гори" 

Репрезентація символічного об'єкту:  

(1) On a mountain above the clouds once lived a man who had been the 

gardener of the Emperor of Japan (Eng, p.1). 

(2) a mountaneous landscape, barren and  stretching to to the horison (Eng, 

p. 13). 

(3) It was the last week of September, the rainy season hovering around the 

mountains (Eng, p. 4). 

Репрезентація символічного суб'єкту: 

(4) Behind the courts, the Gombak and Klang rivers plaited together, silting 

the air with smell of earth scoured from the mountains in the Titiwangsa range up 

north. Most people in Kuala Lumpur couldn't bear the stench, especially when the 

river was running low between the monsoon seasons, but I had never minded that, 

in the heart of the city, I could smell the mountains over a hundred miles away.   

(5) The mountains swallowed up the sun ...(Eng,p.15) 

(6) The fragrance of the mountains, that's wha I miss most.(Eng, p.9)  

 

2.1.2. Напівсеміосфера "сад" 

(7) Gardens were created to approximate the idea of a paradise, the 

call to prayer unwound from the minarets of the Jamek Mosque across the 

river to echo through the city (p. 14).  

Письменник пов'язує образ саду як раю через дві перспективи: По-

перше, ісламська перспектива, тут Енг використовує образ саду як раю саме 

так, як пропонує [Ahmed, 2014], коли він робить ідею такого зображення саду, 

як рай, із "flowing of the river from beneath" для добрих людей і тих, хто 

слухається Аллаха, як згадується в арані Корану: Who so obeys Allah and His 

messenger, He will make him enter Gardens underneath which rivers flow, 

where such will dwell forever (Al-Qur‘an 4: 13). По-друге, перспектива 

Будди. Це якось схоже на ісламські та християнські перспективи з точки зору 
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саду-раю для тих, хто робить добро в житті. Енг підкріплює цю точку зору, 

згадуючи історію про те, як Будда гуляв у райському саду, потім він випадково 

побачив вбивцю, який страждав у пеклі від ставка лотоса, тоді він вирішив 

допомогти вбивству, коли згадав, як одного разу утримався від вбивства павук. 

За хороше ставлення до павука Будда вирішує витягнути його з пекла в 

райський сад.  

(8) Buddha was walking in a garden in Paradise, he happened to 

glance into a lotus pond. And deep in the pond, he saw this murderer, 

suffering the agonies of Hell. ‘The Buddha was about to resume his walk 

when he saw a spider spinning its web, and he remembered how the 

murderer had once refrained from killing a spider crawling up his leg. 

With the spider’s permission, the Buddha took a strand from the web and 

dangled it into the lotus pond (p. 192). Однак, Енг зображує сад як 

гармонійний з людьми. Інтерпретація саду підтверджується ідеєю [Buerglet & 

Paton, 2014], про важливість участі навколишнього середовища у збільшенні 

бажання жити в гармонії з природою та спільно працювати. Отже, нарешті 

Фредріка покидає свою роботу і втілює свої мрії в життя будуючи свій сад : 

(9)The lights in the garden came on, dizzying the flying insects. A 

frog croaked. A few other frogs took up the call and then more still until 

the air and earth vibrated with a thousand gargles (p. 17). Сад стає 

щасливим з рішенням Мін. "Світло" саду використовується як символ 

відродження Мін, коли вона вирішила залишити своє старе життя на роботі і 

починає нове життя, щоб здійснити свої мрії: 

(10) I’ve retired from the Bench.’ It was the first time I had said it 

aloud to another person. Something seemed to detach from inside me and 

crumble away, leaving me less complete than before (p. 17). 

Зрештою, наратор вказує, що неправильна обрізка саду зменшить як 

гармонію, так і красу саду: 

(11) "branches that should have been left to grow pruned away; a 

view that should have been obscured opened up; a path widened without 
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consideration to the overall harmony of the garden" (p. 25-26) . Це було 

чітким свідченням того, що люди, які мають подібне мовне походження, мали 

бути об’єднаними і жити злагоджено, оскільки кожен залежить від існування 

та добробуту іншої людини, оскільки краса саду залежить від природи рослин 

зростає. Отже, це чітке свідчення того, що Мін Лін залежить від Артімо у 

будівництві свого саду. Для цього, як малайзійський в'язень в японському 

таборі, повинен прийняти Артімо як японського садівника і працювати з ним, 

оскільки сад асоціюється з людьми. Енг використовує символ саду як свободу 

від руйнування життя:  

(12) I breathe out through my mouth a few more times, watching my 

breaths fade away to the garden disappear. The fatigue of the past months 

drains from my body,only to flood back into me a moment later,The sounds 

of the world outside faded away, absorbed into the leaves. I stood there, 

not moving" (p. 16), Люди вірять, що сад - найкраще місце, щоб спостерігати 

за своїм диханням та думати про вирішення своїх життєвих проблем. Це тихе 

місце, де кожен звук у світі зникає. 

У (13) The fir trees in the distance rose higher as I came nearer to 

Yugiri. The path wound between the trees and continued into a thicket of 

bamboo, their poles knocking gently against each other as if transmitting 

the news of my arrival through the garden, passing the message from tree 

to tree" (p. 41). 

Мін пробирається крізь гущину бамбуку та відчуває як їхнє шелестіння 

немов надсилає звістку про її прихід до "Югірі", до японського саду, що був 

побудований Артімо, який працював у свого японського імператора 

садівником та є символом японської ідентичності.  

Енг також згадує британський сад "Чайний маєток Маджуба", який 

відображає символічну присутність британської ідентичності в Малайзії, де 

його відвідують люди усього світу:  

(14) Majuba Tea Estate, its formal gardens have been admired and 

loved. Visitors have been coming from all over the country to enjoy an 
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English garden in the tropics (p. 19). Оскільки Малайзія раніше була 

окупована британською та японською колонізацією, "югрі" та "Чайний маєток 

Маджуба" позитивно відображають культури цих країн у Малайзії. Сад є 

найкращим прикладом відображення національних елементів та постає 

символом міжкультурного простору. У наступному тексті:  

(15) Through the windows, mists thicken, wiping away the mountains 

borrowed by the garden. Are the mists, too, an element of shakkei 

incorporated by Aritomo? To use not only the mountains but the wind, the 

clouds, the ever-changing light? Did he borrow from heaven itself? (p. 29). 

Наратор здивовано промовляє в собі, чи Арітомо запозичив для свого саду й 

тумани, та використувує вітер, хмари і повсякчасну зміну світла. Він що, 

запозичує з неба сого? Автор послуговується словом ‘shakkie’, що означає 

borrowed scene, тобто "запозичений краєвид" – це найважливий елемент 

побудови саду, який робить його більш автентичним. За [Kuitert, 2015] 

запозичений краєвид є символом пам’яті:  

(16)Outside, the mountains have been drawn into the garden, 

becoming a part of it. Aritomo had been a master of shakkei, the art of 

Borrowed Scenery, taking elements and views from outside a garden and 

making them integral to his creation. A memory drifts by (p. 27). Арітомо 

позичає для свого саду землю, небо та все навколо. Він приносить у сад свої 

старі спогади, бо не почуватися порожнім, як гори та хмари над своїм садом, 

він може на це дивитись, але вони занадто далеко від нього. Хоча (11) показує, 

що "краєвид запозичення" пов'язаний зі спогадами Міни:  

(17) "Your memories are a form of shakkei too. You bring them in to 

make your life here feel less empty You are here, borrowing from your 

sister’s dreams, searching for what you have lost" (p. 116). Автор показує 

зв’язок запозичення краєвиду до саду з пам’яттю людей. Іноді їм потрібно 

позичати речі, щоб вижити. 

По-друге, shakkie має відношення до майстерності чоловіка як вказано в 

прикладі (12): 
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(18) The way he has done it, playing with perspective. I should have 

seen it immediately ‘Shakkei,  

 ‘It was in everything he taught me. 

‘The old palace gardeners I spoke to all mentioned Aritomosensei’s 

talent for Borrowed Scenery. It was his strongest skill"(p. 90). 

Лінг зауважує, що Арітомо приймає елемент краєвиду і робить його 

частиною свого творіння. Гра з перспективою, символізує його справжнє 

внутрішнє відчуття. Оскільки "Югірі" вважається, як японський сад 

побудований відповідно до японської культури в Малайзії, автор 

використовує ілюмінацію "метеори" над садом, для згадки про "камікадзе": 

(19) My amah used to warn me that they’re bad omens, these meteors,’ 

‘Soh pa sing, she called them – broomstick stars, sweeping away all of one’s 

good luck. I’ve always disagreed with her – how can something so beautiful 

be unlucky?’‘They remind me of our kamikaze pilots,’ Aritomo said. ‘My 

brother was one of them (p. 163). Японське слово "камікадзе" означає 

"духовний вітер" - спеціальний підрозділ для атаки, який ініціював теракти 

самогубства заради Японської імперії. Автор пов’язує невдачу камікадзе з 

метеорами, що з’являються на небі над садом, де молоді люди відвідують сад, 

щоб побачити освітлення метеорів над садом. Камікадзе були добрими 

солдатами, але їм не пощастило, бо були козлами відпущення для імператора. 

В іншому випадку, автор доводить, що сад є символом краси, вказуючи на те, 

що Арітомо витратив більшу частину часу на створення саду, оскільки він мав 

на меті долучити людей до естетичних переживань.  

 

2.1.3. Напівсеміосфера "птахи" 

[Üonzalez, 2000] зробив пропозиції, що птахи, здебільшого, 

символізують свободу, вони можуть гуляти по землі і плавати в океані, як це 

роблять люди, однак додатково можуть злітати в небо. Птахам дозволено 

блукати землею і небом. Птах, здається, робить те, що їм потрібно, і вирушає 

куди завгодно, куди завгодно, землю, повітря та воду. Деякі, схожі на колібрі, 
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можуть навіть літати в зворотному напрямку. Пернаті істоти, які говорять про 

можливість, без зусиль злітають по повітрю, їх вигляд фокусується з неба, 

надаючи їм вищих точок зору. Жульєн [1996: 39] припускає, що птах 

символізує свободу людини його духу від реалізму та його потойбічне 

воскресіння. Відповідне розслідування Вана Ісмаїла, Саміана та Мусліма 

[2017] у праці Bird Element Symbolism in Malay Proverbs рекомендують, щоб 

поведінку птахів оцінювали за поведінкою людини, оскільки символізм приніс 

значення широкій публіці Малайської Республіки, яка застосовувала 

поведінку цілої істоти у своєму повсякденному житті. Зображення є одним із 

методів листування малайців, які співпрацюють із чимось іншим залежно від 

їхнього сприйняття загального стану та вигідних зустрічей. Освітні зустрічі 

малайців з цими істотами дали обширний обсяг інформації про схильність та 

поведінку істот. Ось чому поведінка людини нічим не відрізняється від 

поведінки істот. Таким чином, цих істот зображують з різними образами, що 

відповідають їх фізичним якостям і поведінці, що означає метафорично і 

протиставлене поведінку людей. 

У матеріалі дослідження символ птахи використовується з різними 

значеннями – як позитивним, так і негативним. У малазійській культурі птахи 

завжди символізують щось вільне, щебетаюче, пов’язане з поганими та 

хорошими новинами. Енг використовує птаха для символу життя. У романі він 

використовується двічі - під час смерті Патті: 

(20) 'When I couldn’t see the sunlight and the birds. Before that, I was 

alive' (5, p. 17). Патті стверджує, що відсутність птиці та сонячного світла 

залишили її розуміти, що вона не жива. 

По-друге, під час імміграції в Малайзію для пошуку нового життя під 

час війни:  

(21) The sons were separated and scattered over different countries, 

to which their fortunes happened to lead them. Some remained on the island 

of Percha (Sumatra), some went to the island of Balli, and some to those 

parts of Java that lie beyond the jurisdiction of the Dutch Company. These 
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were their resting places. Like birds, they directed their flight to wherever 

the trees of the forest presented them with edible fruit, and there they 

alighted (3, p. 43). Під час війни малайзійці постраждали від расистської 

війни, яка змусила їх покинути країну для пошуку нового життя, як птахи, які 

поселяються біля будь-якого дерева, дає їм плоди. Письменник використовує 

"дерево" як зображення "країни", а "птахи" - "народ Малайзії".  

У романі птах тричі використовується як символ свободи. По-перше, з 

прагненням Уми бути вільною від свого будинку:  

(22) "like a bird that had flown in" (5, p. 111). Ума відчуває себе 

замкненою у своєму будинку і хотіла бути вільною, як птах, який не любить, 

коли її замикають у вирізі. По-друге, птахи символізують свободу в тексті під 

час приходу Челлама до нового великого будинку:  

(23) To believe in fairy-tale endings or fresh starts, and yet the day is 

so unremittingly bright, and the Big House such an absurdly happy peacock 

colour, that she can’t help but feel something leap in her parched throat, 

sweeter than mere relief to have arrived at last" (5, p. 224). Челлум страждає 

від голоду, корости, стригучого лишаю, проституції, побиття та плювання в 

обличчя. Все це закінчується приходом її до великого будинку. Аналогію 

великого будинку з павичем називають вільним прекрасним життям, подібним 

до краси "павича". 

По-третє, під час японської окупації в Малайзії. Мін Лінг та її сестра Хоу 

Янг, в'язні в японському таборі, дивилися на птаха з вікна як на знак "надії" та 

"свободи". для китайської культури в Малайзії: 

(24) The sun was breaking free of the mountains. Over the distant 

treetops, a flock of birds unspooled into a black wavering thread, pulling 

across the sky. This is how we will survive .This is how we walk out of this 

camp" (1, p. 45). 

В малайзійській культурі птах асоціюється з удачею. В тексті він 

використовується в шлюбі як знак удачі:  



64 
(25) Her accessories are laid out on her dressing table. The gold 

mother-of-pearl peacock pin for her shoulder (4, p. 131). Під час весільних 

церемоній Амма обняла на своєму плечі павич-шпильку. Павич-шпилька 

означає удачу, а також дає Аммі надію на успіх у своєму шлюбному житті. 

Вважається, що в рамках цієї культури птах є дуже важливим символом, 

оскільки він допомагає подружжю прожити щасливе спільне життя протягом 

тривалого періоду. Поступово автор використовує значущу птицю в індійській 

культурі під час шлюбних церемоній у своєму романі. Він використовує образ 

павича як весільний подарунок. Художнє зображення птаха використовується, 

щоб викликати радість у родині або показати, що пара готова мати тривалі 

стосунки у шлюбі. Крім того, зображення птаха зазвичай використовується, 

коли подружжя готові покликати на благословення дітей, отже, розвішування 

його в садибі є символом очікування благословення з дітьми. Так, у романі, 

використання зображення розбитої картини павича означає подружнє життя 

Лакшмі та Айї після втрати їхньої доньки японськими солдатами: 

(26) picture of a peacock that belongs to her mother and father 

wedding 's gift .The picture, a wedding present, used to hang in a glass frame 

upon the wall until Mother smashed it during a ferocious quarrel and, with 

bleeding fingers and blazing hatred in her face (4, p. 266). 

Тоді як у (22) це використовується іноді, щоб принести надію, як пише 

автор:  

(27) The bird called again and out of habit I began to count off its 

cries against the number I had in my head; it was something I had done in 

the camp, when I lay in my bed, trying to distract myself" (4, p. 147). 

Птахи дарували Мін Лін надію, що за табором на неї чекає ціле життя. 

Однак автор використовує птицю, щоб принести старі спогади, включаючи 

сумні спогади Мін про її старе життя в таборі:  

(28) An owl glided past the verandah, like a fragment of lost memory. 

‘I left her,’ I said. I left Yun Hong there (4, p. 224). Мін вижила з японського 

табору та звинувачує себе в тому, що залишила сестру мертвою в японському 
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таборі. Вона думає, що її душа ніколи не буде вільною, якщо вона не виконає 

свою обіцянку, згадану раніше в цій главі. 

Використання «сови» як «втраченої пам’яті» письменником для 

позначення естетичної риси цієї культури його китайським ієрогліфом. 

Вважається, що коли павича десь помічають, це, як правило, символ гарних 

плодів попереду. Крім того, пташине гніздування - це символічна фігура, яка 

передбачає велике свято та бенкет у присадибній ділянці, коли ця пташка 

вирішує зробити гніздо. Автор пов'язує "пташине гніздування" з 

"аборигенами", які показують культурні особливості птахів в Малайзії та 

значення птахів для процвітання та плодоношення на землі. 

(29) A bird flies across the sky, returning to the mountains. A memory 

comes to me of the cave. I wonder if the aborigines are still harvesting the 

nests there (1, p. 261). Автор пов'язує "пташине гніздування" з 

"аборигенами", які показують культурні особливості птахів в Малайзії та 

значення птахів для процвітання та плодоношення на землі. З іншого боку, 

павич використовується як символ краси, коли Белла вирішила вкласти свою 

душу в картину павича:   

(30) I had cast my soul into the bird. Believing my soul thus entrusted, 

I was convinced, truly convinced that if the peacock was in any way harmed 

I too would fall dangerously ill or die. It was serious business but I resolved 

not to retrieve my soul until the power of my chosen animal had turned me 

beautiful. In my child’s mind, I was certain the transformation would not 

take too long. As in the best tales of the shamans, I would only have to wait 

until the snow melted on the mountain. How long does snow take to melt? 

Surely not that long (4, p. 261). Письменник пов’язує павича з мистецтвом 

перевтілення в індійській культурі, оскільки павич є символом краси, Белла 

вкладає свою душу всередину картини, щоб стати красивою. Павич 

представляє символічну красу і добро, оскільки їх присутність може бути 

зображенням чи образом дивовижного явища, яке може трапитися з людьми, 

які вірять у цю культуру. Окрім цих чудових рис, які приписують птахам, їх 
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персонажі дозволили використовувати їх художникам як елемент мистецтва 

та казкарів з часом у різних казках. Деякі з улюблених казок індійської 

культури в Малайзії включають перевтілення Будди в павича:   

(31) For the peacock is a holy, powerful creature. Even Buddha had 

passed one of his reincarnations as a peacock (4, p. 266). Через символічне 

відображення автором міфічних вірувань птахів. Це показує, що цей птах 

розглядає людей як елемент життя, оскільки вони, як відомо, є елементом, 

який сприяє безперервності життя. Автор дає ще одне тлумачення павича: 

(32) The peacock adorns itself so heavily it attracts the attention of 

the tiger,’ she warns, not knowing that the peacock is my animal. It was to 

him that I once entrusted my soul (4, p. 272).  

Оскільки павич має необмежену красу він асоціюється з рисою 

зарозумілості. Автор пов'язує "павича" з Беллою, оскільки павич прикрашає 

себе. Це привертає увагу тигра. Показ Белли схожий на "павича" привертає 

увагу чоловіків.  

Отже, зробити висновок, що символічне використання птахів для 

малайзійського народу має глибший зміст, крім звичайного розуміння птахів. 

Можна сказати, що птахи є невід’ємною частиною спільноти, оскільки вони 

пов’язують як фізичних, так і духовних істот. Малайська громада твердо 

вірить у символіку птахів, а отже, використання птахів у цьому романі дає 

широке тлумачення залежно від етнічної групи. 

 

2.1.4. Напівсеміосфера "бамбук 

Взаємозв'язок між рослинами та культурою людини не обмежується 

використанням рослин для їжі, одягу та притулку, а й поза цим. [Schultes, 1992] 

вказує на те, що їх використовують для релігійних церемоній, прикрас та 

охорони здоров'я. Темою бамбука займаються [Farelly, 1984; Drensfield & 

Widjaja, 1995; Liese, 1999; Ghoh, 2008; Su, 2013]. Бамбуки утворюють важливу 

групу рослин, які відіграють життєво важливу роль в економіці та житті людей 

у багатьох країнах Азії. Бамбук асоціюється з людьми дуже давно. Бамбукова 
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рослина використовується з доісторичних часів як одне із видів зброї для 

полювання, риболовлі та боротьби; як будівельний матеріал; виготовлення 

паперу, музичних інструментів та ремесел. Використання бамбуку в житлі 

прослідковується до докерамічного періоду 9500 років тому, в той час як 

реліквії з бамбукових ковриків та кошиків були датовані 3300-2800 р. до н.е. у 

своєму повсякденному житті понад тисячу років, від бамбукових будівель до 

бамбукових меблів, від бамбукових мостів до бамбукових продуктів [Farrelly, 

1984]. Існують також музичні інструменти з бамбука. Що стосується індійців, 

то бамбук також є їм добре відомою рослиною ще з епічної ери. За [Ghoh, 2008] 

бамбук асоціюється з Крішною, оскільки його флейта була зроблена з бамбука. 

Згідно з історією, буддистські ченці, які вирушили до Японії з Індії для 

пропаганди буддизму, несли з собою насіння бамбука. Шпигуни Візантійської 

імперії Юстиніан (Східно-Римська імперія), яких прислали до Китаю під 

виглядом релігійних людей, привезли звідти насіння шовковиці та яйця 

шовкопрядів у дуплі паличок з бамбука. Як пояснювалося раніше, бамбук 

відіграє значну роль в індійській та китайській культурах, це пов'язано з їх 

цивілізаціями. Ця тема пояснить важливість бамбука для цих розколів у 

Малайзії, оскільки Малайзія є багатокультурною країною, де проживають 

люди індійського та китайського походження. 

У романі «Мати рису» бамбук використовується як символ дружби з 

людиною:  

(33) The wind rustling in the bamboo reeds. The lonely melody 

reminded me of Mother. It made me think of her all alone in her small hut. 

Tomorrow I would write to her. I would tell her everything, except perhaps 

that her daughter had married a poor man (p. 29). 

Бамбук вказує на тугу за Лакшмі, коли вона виїхала з Індії, щоб 

одружитися з Айю, який є малайцем, і виявила, що він обдурив її, сказав їй, 

що він багатий, а поки він працює слугою в Малайзії. Лакшмі вирішила 

прийняти свою долю і жити з Аєю в Малайзії з шести власними дітьми. Таким 
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чином, авторка використовує бамбук, щоб вказати на тугу Лакшмі до своєї 

матері та країни. Бамбук ніби то співвідчуває Лакшмі. 

Бамбук для народу Малайзії схожий на людину. Малайзійці вважають, 

що бамбук тісно пов'язаний з ними, бо він співає, коли вони щасливі:  

(34) Inside me, I heard the sound of deep sighing. Ah, The bamboo in 

my heart For a long while I must have stood in front of the stove just 

listening to it. ‘When will you sing for me? When will I hear your song? (p. 

151). Лакшмі прагне бути знову щасливою, тому вона попросила бамбук 

заспівати для неї ще раз, оскільки бамбук репрезентує стан душі Лакшмі.  

Авторка використовує бамбук як символ любові та гармонії: 

(35) "only friends are the bamboo poles that support their weight" (p. 

6). Вони збираються бамбуком щоб дістатись печер, як вказано у прикладі^ 

(36) They bravely climb up swaying bamboo poles hundreds of feet 

high to get to the roofs of mountain caves (p. 6). Таким чином, існує гармонія 

між людьми і бамбуком, вони ставляться до бамбуку обережно і лагідно, ніби 

до живої людини. Перед тим, як піднятися, люди м'яко постукують по 

бамбуку: 

 (37)"Before the men take their first step, they tap the bamboo gently, 

and if it sighs sadly the men abandon it immediately " (p. 6). Авторка показує 

взаємозв'язок усіх своїх героїв з бамбуком. Зокрема вказує на достоїнства 

жінок:  

(38) As I watched a young girl, incredibly beautiful, in a long black 

cheongsam embroidered with gold bamboo shoots (p. 297). 

Авторка вказує на традиційне китайське вбрання "cheongsam", що 

використовується китайською молодою дівчиною, яка зшиває його бамбуком, 

а це вказує, в свою чергу, на її чесноту та цнотливість. Авторка згадує про 

існування багатьох бамбукових гаїв у Малайзії: 

(39) A bamboo grove, a rather splendid rambutan tree, and served the 

five dwellings built around it"(p. 26). 
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Отже, бамбук є частиною малайзійської культури. Бамбук 

використовується не лише як матеріал для практичного використання, але і як 

символ у культурному житті людини. Він вважається однією з 

найулюбленіших рослин в Малайзії. Для народу Малайзії бамбук відображає 

їх душу та емоції. 

 

2.1.5. Напівсеміосфера "туман" 

Туман включає дрібні частинки води, що дрейфують в навколишньому 

середовищі, що затемнює сприйняття. Туман - це густий серпанок водяних 

намистин або диму, завислих у повітрі на або близько до світової поверхні, 

обмежуючи або затьмарюючи відчутність. Кажуть, що туман стримує 

сприйняття. Беручи до уваги ці наслідки Енг бачив, що там, де нульова 

здатність бачити, є загроза. Відповідно, він вирішив взяти ці найважливіші 

моменти та перетворити їх на символ небезпеки [Hawkins, 1991]. [Biederman, 

1992] підкріплює це припущення, вказуючи на туман як сумнівну "темну" зону 

серед реального світу та нереальності. Туман символізує вразливість людини 

щодо майбутнього та потойбічного життя, і просто світло (глибоке освітлення) 

може розсіювати його [Gultepe, et a, 2007]. Саме це обмеження видимості 

підхоплюють Ллойд Фернандо та Енг.  

Фернандо використовує туман для позначення расової напруги, з якою 

стикається Малайзія, а саме для позначення подій, які Малайзія пережила 

після 13 травня 1969 р., коли всі раси в Малайзії прагнули бути важливішими 

щодо інших рас в Малайзії. Ллойд Фернандо пише: 

(40) The sun had gone down and brown clouds, massed overhead, gave 

the atmosphere a sickly hue, the shutters were up in the street as they 

entered, but from several upper windows of the derelict houses there snaked 

long dark writhing lines whose ends, a few feet from the road, sparked and 

snapped continuously like snorting dragons .They did not speak. It seemed 

as if they were moving on a cloud of smoke" (p. 62). 



70 
Ллойд Фернандо висвітлює расову напругу воєнного часу, де розбиті 

будинки скрізь, і звук бомб, які герої різних рас чують під час пробудження на 

вулиці, як "mpoing a sound of clouds of smoke", що вказувало на воєнний час. 

Це був найгірший час, коли Малайзія була свідком. Ні Азлан не сказав, що це 

був один із найважчих днів для нової Малайзії, в наш час люди ні заперечують, 

ні говорять про це. Як якесь табу (р5). Фернандо використовує туман, щоб 

вказати на втечу Омара та Сари до іншого міста, яке є більш безпечним для 

малайської мови. Вони покинули Куала-Лумпур і поїхали до Джерангау. 

Джерангау - це село, яке є безпечнішим для малайїв, оскільки там проживає 

більшість малайців. Автор використовує наступне речення, щоб вказати, що 

туман - це біда чи небезпека, а Омар, рухаючись крізь темряву, відганяв від 

неприємностей.  

(41) The road was dark and Omar was bobbing in his seat peering 

through the misted windscreen (p. 77). Коли Омар їхав темною дорогою, 

використовується символ туману. Коли небезпека закінчується, туман на 

лобовому склі витирається, як у: 

(42) He wiped the fog on the windscreen with a cloth  

 Is this the place?” Sara said.“ After a while, a bare-bodied man in a 

sarong stepped out under an umbrella held by a woman,the man said: 

“Where are you from?” 

“Kuala Lumpur.” 

“Many people coming from the town.” 

“Tok Guru Bahaudin knows I am coming. We are going to live in 

Jerangau. This is my wife.” (p. 77) 

Знову ж таки, письменник вказує на прибуття Омара та Сари до міста 

благополучно, витираючи вітрове скло від туману. Коли вони прибули до 

міста, він розмовляє з чоловіком та каже, що вони збираються жити в 

Джерангу. Туман також вказує на страх Сари:  
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(43) Through the gauze-like mist, I see Sara’s fear"(p. 90). Туман 

використовується як пророцтво на розлучення Сари з Омаром, а також 

сподівання на краще майбутнє для країни:  

(44) That vision had somehow quickly dispersed like mist with the 

coming of a bright day(p. 96) . 

Історія відбувається під час і після японської окупації:  

(45) The thin morning mists were lifting off from the treetops. 

Eventually, I got up. It was time for me to leave. Turning to the jungle where 

the guards had taken the prisoners, I fixed the shapes and colours of the 

mountains and the limestone ridges into my memory, and I vowed to Yun 

Hong that I would free her spirit from where she had been immured (p. 

209). Енг використовує туман для позначення свободи Юнг Мін від японської 

окупації. Вона була в'язнем разом із сестрою в японському таборі. зрештою, 

Юнг Мін вижила, але без своєї сестри. Коли вранці зник туман, Юнг Мін 

вирішила рухатись своїм шляхом і жити, щоб побудувати сад на честь своєї 

померлої сестри, будуючи сад, душа сестри Юнг Мін буде вільною . Енг 

використовує туман для позначення перешкод, які має Юнг Мін, і коли туман 

зникає, він показує, як вона долає ці труднощі чи життєві перешкоди. 

(46) I enjoyed living on my own again, in these mountains where the 

breath of trees turned to mists, where the mists entered the clouds and fell 

to earth again as rain, where the rain was absorbed by the roots deep in the 

earth and drawn out as vapour again by leaves a hundred feet above the 

ground (p. 82).  Приклад (41) вказує на те, що Юнь Мін звільняють після 

досягнення обіцянки, яку вона мала перед сестрою за будівництво саду. Енг 

описує щастя Юнь Мін, коли вона дивиться на дерево, яке перетворюється на 

туман. Енг використовує символ туману, щоб пророкувати щастя після 

досягнення персонажем своїх цілей. Енг використовує сцену запозичення 

будівництва саду, додаючи туман як "елемент Шаккі або" почуття запозичення 

"згідно традиційного китайського саду, щоб зробити його більш автентичним: 
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 (47) Through the windows I watch the mists thicken, wiping away the 

mountains borrowed by the garden (p. 29).  

Енг використовує туман як запозичений рельєф для позначення 

естетичного переживання контексту. Енг використовує символ туману 

пов'язуючи його з втратою зору з боку персонажа. Туман призводить до втрати 

зору, оскільки закриває очі Юнь Мін, отже, призводить до непрозорості. Це 

вказує на негаразди, з якими Юнь Мін стикається під час досягнення своїх 

цілей: 

(48) It is while I am practising my shooting in the shajo that the mist 

comes into my eyes the first time. With no signs, no warning at all, my vision 

turns opaque, as though words are being murmured into an empty glass 

bottle. Locking my fingers on the bow, I fight off the fear spreading in my 

limbs"(p. 258). 

У тому ж контексті Енг використовує символ туману, коли робить 

зауваження щодо майбутнього, будуючи свій сад. Енг ефективно 

використовує символ туману:  

(49) Aritomo scooped it into the water and drank from it.The water 

was icy,tasting of moss and minerals, of rain and mist (p. 47). Напій Арітомо 

є ознакою того, що трапиться щось погане. Отже, письменник ефективно 

використовує туман для вказівки на смерть. Нарешті, письменник 

використовує символ туману, щоб вказати на двозначність смерті Арітомо, як 

це показано в наступному тексті:  

(50) Over the decades the story of his disappearance had obscured 

him, like mists blurring the outlines of a mountain range, transforming it 

into whatever shapes people wanted to see" (p. 136). Туман тут має 

поетичний або символічний виразний зміст, у цьому тексті тумани 

використовуються для створення образу ухиленого, він нічого про це не знав. 

Підводячи підсумок: хоча туман - природний символ, на який не 

впливають людські здібності, народ Малайзії пов'язував туман із ознакою 

поганого дня попереду. 
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2.1.6. Напівсеміосфера  "зелений колір" 

Репрезентація  символічного об'єкту: 

(51 ) - Can  I see the Kuan  Yin statue? I thought it was supposedto be deep 

green? 

- Yes, it wasgloriousely deep greenmany years ago when first out of its 

box but every year sincethenit has faded a little. My  great-aunt's smile was dusty 

with age (4,p.378). 

Репрезентація символічного суб'єкту: 

(52) The gradually, one begins to takein the gradations of green: emerald, 

khaki, celadon, limecharteuse,avocado, olive. As the eye recaliberates itself, other 

colours begin to emerge, pushing out to claim their place: tree trunks streaked with 

white; yellow liverworts and red sundew in shafts of sunlight; the pink flowers of a 

twisting climber garlanded around a tree trunk (3, p.70). 

 

2.1.7. Напівсеміосфера  "квіти" 

Репрезентація символічного об'єкту: 

(53) She walked into the compound, pausing to look at the red hibiscus flowers 

which hung on dropped stems as if in a cascade over the fence of a neighbouring 

house. 

Репрезентація символічного суб'єкту: 

(54) The hibiscus exploded in her field of vision. She looked at the leaves and 

discovered a cavernous intricacy of delicate lights and shadows. One flower glowed 

so intensely bright that it seemed aflame and she gazed at it thunderstruck. 

2.2. Домена етносеміосфери   

2.2.1. Напівсеміосфера "етнолексика" 

2.2.1.1. Символ-концепт "день незалежності" 

(55) а) I walked miles during the Japanese Occupation, 

After Merdeka, I looked at my legs and thought (90),  
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b) rousing cheer of “Merdeka!” — Freed om!, 

c) He’s been made an advisor in the committee for the Merdeka talks,  

d) The Malayan Chinese had formed their political party to have their 

voice heard in the negotiations for Merdeka,  

e) My father died a year after Merdeka,  

f) Your father’s been extremely helpful in the Merdeka talks,  

g) ‘Independence could mean the end of your job.’ ‘You Chinese are 

more terrified of Merdeka than we whites,  

h) If you gave Merdeka to Malaya, they’d have their legs kicked out 

from under them in no time.  

Слово "Merdeka" –  малайське слово на позначення "день незалежності" 

в Малайзії. Усі раси в Малайзії використовують слово "Merdeka" для опису 

свого дня незалежності. Ллойд Фернандо підкреслює патріотизм малайзійців, 

коли вони не хочуть називати "незалежність" своєю національною мовою. 

2.2.1.2. Вітання 

(56) namaste-ing and salam-ing the wide world in toothy testimony to 

the country’s legendary Racial Harmony (p. 230). 

"Namaste" – індійське слово, яке індійці використовують, вітаючи одне 

одного.  

"Salam" – малайське слово означає "привіт", використовується серед 

мусульман. Автор використовує фразу "саламування широкого світу в 

зубастих свідченнях легендарної расової гармонії країни", щоб вказати, що 

Малайзія є багаторелігійною країною. Письменник міг замінити слово "салам" 

на "привітання" але він втратить свої культурні межі. Таким чином, він 

відіграє важливу роль у культурному контексті. 

(57) Kung Hey Fatt Choy!’ he wished me again as he drove away (p. 

126). 

Слово " Kung Hey Fatt Choy " це кантонський китайський 

культурологічний мовленнєвий акт, який означає: "бажаю вам великого щастя 

та процвітання" у новому році.  
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2.2.1.3. Контекстно зумовлена референція до людей 

(58) The Ladies adjust their hair and look at their 

watches. Datin Latifah breaks the crimped edge off one of her curry puffs 

and nibbles it down to a nub (5, p. 135).  

(59) a) Datuk Arshad who now had a neatly trimmed beard and 

moustache in the Middle Eastern manner was not communicative when 

Kumar asked him about the law then being proposed about Hukum Hudud 

(2, p. 107),  

b)and you kept saying, ‘Yes, Datuk’, ‘No, Datuk’,  

c)couple of doctors and lawyers, with one Datuk,  

d) later the Datuk — went to the mosque on Fridays,  

e) But there was an occasion when talking to Datuk Arshad at the end 

of a part,  

f) you said the Datuk would pray to the spirits for us h) the children 

who came to see the Datuk 

Малайське слово "Datuk" має два значення – офіційне та неофіційне.  

Автор показує що у малайській культурі старих людей не називають їхніми 

іменами, як в західній культурі. Вони використовують "Datuk" для старих 

чоловіків, а "Datin" для старих жінок.  

(60) The old man’s voice said, "She cannot do things like Gita". She 

said, "Uncle, I will help you find her" (2, p. 87).  

"Uncle" у романі не натякає на "відносну приналежність", проте дуже 

добре може бути використано до будь-якої людини похилого віку, як вказує 

малайзійська культура. 

(61) I decided to take my case to the very top, to my Penaung, and ask 

him to help me (p. 118),  

b) remembered I had no gift to give my Penaung, 

c) My Penaung walked in without looking at me,  

d) My Penaung went up to his chair and sat erect,  
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e) My Penaung gave me a piercing look and leaned back in his chair, 

f) Penaung’s gold watch glinted when he moved his hand as he spoke, 

g) My Penaung’s voice retained its careful neutral enunciation, 

h) My Penaung said, “Do you deny you have done these things you 

are accused of doing?, 

i) My Penaung said, “You know this is the highest level to which you 

can come, 

j) I cried and asked to see my Penaung and they couldn’t refuse me, 

k) When my Penaung’s helpers carried me,  

l) I had never seen my Penaung before,  

m) There’s no Minister to help you anymore. Even 

your Penaung won’t know what happened to you,  

n) my Penaung said. So be it. Let us live our lives in peace,  

o) I told my Penaung I would agree with whatever they decided. 

Малайське слово "Penaung" означає "захисник", "покровитель" або 

"диктатор" залежно від контексту.  

(62) a) Referring to the people out of touch with the rakyat who were 

responsible for everything bad that had happened. Despite their education, 

they were insensitive, they had no real social understanding. Yun Ming 

nodded his head several times (p. 29),  

b) RAKYAT MALAYSIA! On the back of a bench, someone had pasted one 

poster on top of another. 

"Rakyat" є малайським словом, що позначає важливих людей уряду або 

аристократів. "Rakyat" відігравав головну роль у спричиненні расових 

заворушень, що сталися в Малайзії після британської колонізації.  

(63) a) I saw Tok Guru Bahaudin again. He has told his people we’re 

coming. So you can give your notice” (p. 39),  

b) look at the pioneering settlement started there by Tok 

Guru Bahaudin,  

c) My husband wants us to live in Tok Guru Bahaudin’s community”, 
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 d) I saw Tok Guru Bahaudin again. He has told his people we’re 

coming. So you can give your notice,  

e) This was a godless time and he was lucky to find Tok 

Guru Bahaudin to help redeem his life,  

f) We are all religious deep down but we have forgotten it after Sanusi 

heard Tok Guru Bahaudin he resigned his job,  

g) when you hear Tok Guru Bahaudin you will know, he’s so clear, so 

rational, so moving, he doesn’t try to trick you. When he speaks it’s so 

simple, so wonderful, so natural.”  

h) don't know when Tok Guru will come back. He has some matters to 

attend to, 

i) Tok Guru Bahaudin said that Pak Zaki is a trouble maker,  

j) Tok Guru quarrelled with Pak Zaki about it,  

k) When Tok Guru comes back, everything will be clear.  

"Tok guru" означає "духовний" вчитель, лідер. 

 

2.2.1.4. Родинні зв’язки 

(64) Mildly discouraged by the children’s 

unresponsiveness, Amma takes a small, exacting sip of her tea (5, p. 10). 

"Amma" означає матір на тамільській мові. Використання "Амма'' 

замість матері англійською мовою є прикладом того, що Самерсан 

використовував це для відображення культурної самобутності індійських 

сімей в Малайзії. 

(65) My amah used to warn me that they’re bad omens (5, p.163). 

Amah означає "бабуся" китайською мовою. Тан Твен використовує 

слово "амах" замість бабусі, щоб відобразити важливість цього слова в 

китайській родині, щоб показати свою культуру значущою. 

(66) Abang, can’t you see, we’ve come for nothing (1, p. 85). 

На малайській мові це слово означає "старший брат" та "чоловік". Автор 

використовує його для посилання на чоловіка, як це втілює Сара, яка 
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малайська називає свого чоловіка "Abang''. Його також використовує Гіта, яка 

є індійською малайзійкою. Автор демонструє поєднання культури та мовної 

ідентичності.  

(67) а) My Lao Puo, Emily,’giving his wife a kiss on her cheek (1, p. 

34),  

b) He laughed, glancing at Emily. ‘Lao Puo, you’ve been complaining 

to this young lady about my weekend fun, 

c) Come on Lao Puo,’ he said, pulling Emily to her feet. 

"Lao puo" це китайське слово, що означає "дружина", воно 

використовується серед усіх рас в Малайзії. Цей термін може бути 

використаний, щоб зв’язати читача з мультикультуралізмом багатьох етнічних 

груп в Малайзії. Це можна побачити в романі, де слово "lao puo" 

використовується серед індійських та малайських спільнот, як показано у 

прикладі вище, де Магнус із різних етнічних груп називає свою дружину "lao 

puo". 

(68) She has gone to see our cucu in Kajang (p. 132). 

"Cucu" означає "онук" на малайській мові. У малайських сім’ях вони 

звертаються до своїх онуків "куку". Тут цей термін використовується, щоб 

наголосити на використанні термінів спорідненості серед малайської громади. 

(69) Safiah said, "Adik, do you hear me" (p. 138), b) She’s staying with 

Dahlan’s mother. Adik, listen to me, c) "adik", burning with resentment over 

what she had undergone. Слово "adik" означає молодшого брата і 

використовується в Малайзії, Філіппінах та Індонезії, що свідчить про те, що 

ним користуються не лише різні етнічні групи в Малайзії, але й у сусідніх 

країнах. 

(70) a) The story a bomoh – that’s a Malay witch doctor – told me: 

that an aboriginal sorceress had fallen in love with Aritomo and had 

bewitched him to live with her in the jungle" (1, p. 137),  

b) She got one Chinese bomoh giving her black magic,  

c) She should have given him children. She offers to bring a bomoh, 
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d) My uncle made inquiries for me and I got to see a bomoh, e) always 

going to mediums and bomohs and holy men, 

 f) I asked him for the name of a good bomoh,  

g) There were certain men bomohs you could go to if you wanted to 

lure someone into your power. 

Малайське слово "bomoh" стосується людини, яка використовувала 

традиційну медицину для фізичного та духовного зцілення. "Bomoh" також 

має те саме значення в стандартній англійській мові. Письменник 

використовує слово "bomoh", оскільки воно частіше зустрічається в 

малайзійському контексті. Використовуючи це слово, письменник пов'язує 

культуру та віру віруючих. 

 

2.2.1.5. Релігійне життя 

(71) I don’t know. Maybe at the madrasah.” Sara said, I’m going to 

the madrasah, He changed again into casual clothes"(2, p. 79, 80). 

Слово "madrasah" – арабське слово, яке в Малайзії означає релігійну 

школу, яка відповідає ісламській системі освіти. 

(72) a) Didn’t say my prayers. I even ate Haram things (40),  

b) He informs me that the word for woman, haram, comes from the 

Arabic word, haram meaning forbidden).  

Слово "haram" є арабським, що означає "заборонено". Це слово 

запозичене з арабської мови і використовується в Малайзії всіми расами. Це 

слово стосується або священної речі, яка перешкоджає доступу людям, які не 

перебувають у стані чистоти, або до зла "грішного світу". Воно 

використовується для позначення будь-якого вчинку, забороненого Аллахом 

[Adamec, 2009]. 

(73) a) That was murtad which means treachery and betrayal of 

religion (p. 83),  

b) He is a traitor, he is murtad. 
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"Murtad" – це малайське мусульманське слово, що  означає 

"відступництво", воно запозичене з арабської і стосується людини, яка змінює 

свою релігію або відкидає її. 

(74)The Imam came and the prayers were said, and at last, we buried 

him before maghrib. 

"Maghrib"  мусульманського походження і використовується малайцями 

для опису часу для молитви після заходу сонця. Це одна з п’яти обов’язкових 

молитов, які щодня практикують мусульмани. Автор показує, що "Maghrib" 

використовується усіма етнічними групами в Малайзії. Отже, коли Сара 

прийшла додому і знайшла багато людей з різних рас, які розповіли їй про те, 

що її батько помер, і як їм вдається поховати його до Магріба. 

(75) a) People say that kafirs will not agree with this but it is God’s 

wish that this should be so (p. 78), 

b) He denied he was a communist or a socialist. He shook his head 

wearily at the suggestion that he was kafir,  

c) I too am kafir. Better not be with me, abang.” She was nervous from 

the moment he returned from the interview,  

d) you make yourself cheap with a kafir,  

e) many who had retained their Muslim faith secretly over the 

centuries came out in the open against the many others who now embraced 

the new ideologies of the kafirs 

Слово "Kafir" запозичене з арабської мови і означає "невіруючий у 

Іслам".  

(76) Everything here is Halal, you know. I can make for you very fast 

(p. 73). 

(77) woman who ran the place said in broken Malay to Omar. “Why 

not try other things? Fried mee hoon got, fried rice got. Sotong, She trailed 

off looking expectantly. She had on a faded samfoo, the trousers rolled up 

to her calves, Everything here is halal, you know. I can make for you very 

fast”(2, p. 72,73). 
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Слово "Halal" означає "прийнявший чи дозволивший закон Ісламу". 

Коли Сара пішла до китайського ресторану, дама, яка там працює, сказала їй, 

що вся їжа тут халяльна, що означає, що ісламська форма забою тварин або 

птиці, дабіха, передбачає вбивство через поріз яремної вени, сонної артерії та 

дихальної труби. На момент забою тварини повинні бути живими і здоровими, 

а з туші зливається вся кров. Під час процесу мусульманин читатиме присвяту, 

відому як Тамія або шахада [Eardley, 2014]. Хоча це слово асоціюється з 

мусульманами, але воно використовується усіма расами в Малайзії як знак 

того, що китайці та індійці в Малайзії сприймають культуру цієї країни як 

частину своєї культури, що робило їх відмінними від інших індійців та 

китайців світу [Sumartono and Ying-Ying Tan, 2018].  

У Малайзії малайці в основному є мусульманами, а люди, які не є 

мусульманами, не ознайомлені з суворими ісламськими правилами, 

установками та умовами, тобто не існує однозначного поділу між релігією та 

етнічною приналежністю. Дійсно, це визначення та порядок малайських 

мусульман були вперше записані британцями в Британській Малайї, і було 

сказано, що найважливішою частиною малайця є те, що він / вона повинні бути 

мусульманами [Khoo, 2006]. Тому існує близький взаємозв'язок між 

використанням малайської та ісламської практики в Малайзії. 
 

2.2.2. Напівсеміосфера "кольори" 

2.2.2.1. Червоний колір. 

Червоний колір - це традиційний колір малайзійської культури. Він 

означає сміливість, майно, любов і радість. Червоний - один із кольорів 

прапора Малайзії, який представляє мужність. Це улюблений колір для 

малайзійців. На початку тексту (5, p. 4, 60) червоний асоціюється з 

сонцем: "red in sun", "red heat", "sky redness", також "painted with red and 

glistened in sun", "red sky" (1, p. 24). Оскільки сонце є джерелом життя, 

малайзійці розглядають червоний колір як колір життя. Сонце надає приємний 

і теплий вплив на людей, які роблять Малайзію міською, сповненою надії, 
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адже письменник не втрачає часу, вливаючи червоне як джерело життя, а надія 

для Малайзії червоний - це колір надії. Оскільки червоний означає надію, він 

використовується в тексті, коли вбивство дивилося на небо:  

(78) Down in the depths of Hell, the murderer saw something gleaming 

in the blood-red sky, dropping closer and closer to him. When it was just 

above his head, he reached out and pulled it. To his surprise, it bore his 

weight. He began to climb out of Hell, to climb up to Paradise (1, p. 192). 

Він сподівався на припинення своїх страждань у пеклі, а потім його врятував 

Будда. Автор поєднує " blood-red sky" з надією вбивці. Червоний колір 

асоціюється з вогнем, наприклад, "red fire", "red earth hell" оскільки вогонь 

означає тепло і тепло, малайська пов'язує його з червоним як джерелом життя. 

Слова "red" і "blood" мають однакое значення у Тамільскій мові. 

Відповідно 'blood' розглядається як 'kiss of life in the body, наприклад: (79)'red 

blood', 'blood flew out like a red rain', 'blood red sky' (1, p. 61, 90, 192). Слово 'red 

blood' згідно з індійською культурою стосується не насильства, а життя. Для 

індіанців блиск щік і тіла червоним кольором свідчить про те, що ця людина 

має гарне здоров’я. Наприклад, (80) 'slap its white flesh till it turned bright 

red' (1, p. 30) Маніка показує, що людина б’є себе, щоб бути рудою і 

виглядати здоровою. Слово "Mera lal" яке означає буквально "my red". Воно 

стосується "my son" і мати використовує його, коли кличе сина "mrealal", 

або "my red". 

В індійдській мові Red означає владу. Воно використовується у тексі з 

метою показати владу Патті:  

(81) In the morning she was still there in her rattan chair, covered in 

red bites the size of grapes (p. 24). Бабуся має значний вплив на членів сім'ї, 

тому авторка зображує її сидячою на червоному стільці як знак влади у 

малайзійській сім'ї. По-друге, червоний колір символізує роль влади Пінанга 

в Малайзії: 

(82) My Penaung walked in without looking at me, accompanied by 

two persons. All wore shoulder-length wigs. My Penaung went up to his 
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chair and sat erect. He wore a shining white shirt with a yellow bow tie and 

he wore a red hibiscus in his buttonhole (2, p. 119). Пінанг означає 

"заххисник" або "патрон" малайською мовою. Зображення червоного кольору 

на його плечі показує його вищі позиції в малайзійському суспільстві. По-

третє, червоний колір означає силову позицію арабського купця, а багатство 

малайзійців, як зазначено в тексті:  

(83) Arab merchants in long flowing robes and headdresses of white 

and black. Their dressed heads they held at an arrogant tilt and their fat 

fingers, crammed with huge rings, glittered red.They had come to trade in 

spices, ivory, and gold (4, p. 22). Коли Лакшмі прибула до Малайзії, вона 

була вражена красою країни. Авторка змальовує стосунки між малайцями та 

арабами, коли малайці торгували золотом та іншими речами з арабами, що 

показує, що малайці були зацікавлені носити золото як араб тексту, авторка 

обов’язково пов’язує червоний колір із силою та багатством.  

Червоний означає також „чистоту”. Він використовується в тексті для 

позначення чистоти дітей: 

(84) "baby’s little red ears"(4, p. 83) baby red face (4, p. 64). По-

друге, червоний колір використовується у прикладі (63) коли син Лакшмі 

Севенес народжується:  

(85) "Sevenese came into the world at the stroke of midnight. The 

midwife packed him, dark red in a clean towel, and presented him to me" (4, 

p. 58). Він був накритий червоним рушником, що означає червоний як колір 

чистоти та життя для малайзійців.  

У тексті згадуються певні емоції, пов'язані з малайзійською культурою. 

Слово 'red face' виражає схвилювання, тобто коли в людини червоне 

обличчя 'червоний' може означати як схвильованість так і сором'язливість:  

(86)'red running down Amma’s face, bright red' (5, p. 57). 

У тексті "red hot" використовується у тексті двічі. По-перше, "red hot" 

використовується, щоб зобразити пристрасть Раджо до Могіні (87) " the hard 

shell of his body a red hot passion" (4, p. 122). У тексті видно похоть Раджо, 
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яку Могіні, що є дочкою Лакшімі, відкинула. Вона була така гарна з круглим 

білим обличчям і довгим чорним волоссям. Її мати назвала її Могіні:  

(88) celestial temptress of ancient legends who was incredibly 

beautiful that one accidental sip from the liquid depths of her eyes was all 

it took to cast even a god forgetful (4, p. 122). Могіні відмовила Раджо, бо 

той був неосвічений, а його сім'я займалася чорною магією. Раджо, який має 

бронзові брови і темні очі, не вмів читати та писати, але він захоплюється 

Могіні. Авторка використовує "спекотну пристрасть" Раджо як знак 

пожадливості гріха.  

По-друге, "red hot" використовується для позначення гніву Лакшімі від 

Муй Цая:  

(89) The red-hot resentment made me forget that I had suckled at my 

mother’s breast until the age of almost eight. Ugly, cruel words gathered in 

my throat (4, p. 58). Коли вона дізналася, що Му Цай годує своїх дітей 

грудьми, вона злиться на неї і вирішує побудувати стіну між ними, тоді вона 

відчула печаль і симпатію щодо спорудження цієї стіни, оскільки у неї є діти 

та її чоловік, тоді як у Муй Цай є лише робота її господаря навіть її дітей 

забирали у неї і виховували дружини господаря. Але це не заважає Лакшімі 

розірвати стіну "red bricks of selfishness" . Авторка використовує "red hot" для 

позначення егоїзму і гордості Лакшмі.  

Третім виразом є "red eyes", використовується в тексті двічі: по-перше, 

він символізує гнів чоловіка на Сару: 

(90) his eyes were red as if with anger,dress probably. Don’t bring 

shame on your father and mother (3, p. 32). Сара - головна героїня, вона жила 

в Америці до того, як приїхала до Малайзії, завдяки чому прийняла 

американський стиль життя, який критикує Малайзія. По-друге, червоні очі 

щурів використовуються в китайській культурі як знак здоров’я :  

(91) Do you want her to be cured of this terrible disease?’ It is a 

specially bred, red-eyed rat. And when it is newly born it has no fur.many 

people in China have done it (4, p. 57). Дочка Лакшімі Могіні хворіла, її сусід 
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з Китаю Муй Цай порадила їй дати дочці червоні щурячі очі, щоб вона поїла, 

щоб одужала. У китайців є ще одна думка, яка згадується в тексті і пов’язана 

з червоним:  

(92) In the tradition of good Chinese omens, a small red mouth 

flowered in her pale round face. The Chinese favoured brides with small 

mouths, believing that women with big mouths were harbingers of ill-

fortune. A woman with a large mouth spiritually swallowed her husband and 

caused his early death (4, p. 39). Слово "small red mouth" відноситься до 

щастя, згідно з переконаннями китайців, якщо рот жінки маленький червоний, 

це означає, що вона приносить щастя і удачу своєму чоловікові, але якщо воно 

велике, це означає, що вона приносить смерть чоловікові. 

Червоний колір вважається кольором радості та щастя для малайзійців, 

відомо, що біле плаття - це колір весілля у багатьох культурах світу, але, згідно 

з індійською та китайською культурами, червоний - це той колір, який повинна 

використовувати наречена. Червоний колір використовується як колір шлюбу 

в тексті багато разів у різних сферах: по-перше, він використовується в тексті 

як традиційна китайська весільна сукня від Муй Цай, яка була щаслива 

одруженням обох своїх синів, дивлячись на них із гордістю, одягнених у 

червоний Китайський традиційний звичай: 

(93) 'they were dressed in identical flam red Chinese custom' (4, 

p.176), також очікувалось від наречених бути вдягунтими у червоні весільні 

сукні 'Qi pao' (Guimei, p. 160). 'Qi pao' також відома як 'Cheongsam' і є 

традиційним китайським вбранням. Він включає одну частину вздовж тіла із 

особливою китайською характеристикою маньчжурського походження. 

Китайська культура показує, що "червоний" колір використовують 

"Cheongsam" на весіллі як знак щастя та процвітання. По-друге, його 

використовують у шлюбі Патті:  

(94) Paati stands with her twenty-five-year-old groom in the front row, 

feet, and hands red with henna (5, p. 33). 
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Письменник висвітлює індійське культурне весілля успішно, з 

значенням червоного кольору у своєму весіллі, як використання red 

powder і henna . Хна - це рослинна паста. також відомий як Mehndi - це 

барвник, приготований з рослини Lawsonia inermis, він використовується в 

індійському весіллі, а також на арабському весіллі та на Близькому Сході з 

однойменною назвою "хна" [Garg et al, 2017], отже, слово "хна" приймається в 

англійській мові як посилання щодо татуювання хною. Що стосується 

індійської культури весілля, ніч церемонії хни або дзвінки Менді перед днем 

весілля як спосіб побажати нареченій гарного життя для її подорожі до шлюбу 

[Garg et al, 2017]. Хоча "Менді" або "ніч хни" призначена для жінок, але 

родичам чоловіків дозволяється приєднуватися та святкувати церемонію. 

Основне значення хни полягає у використанні цієї природної рослини для 

охолодження тіла та переживання нареченої від будь-якого стресу перед 

весіллям. Хна наносить на стопу і руку нареченої "ноги і руки червоні від хни". 

У цьому реченні червоний колір із хною вказує на щастя та удачу у 

подружньому житті Патті. Також поряд з весільними церемоніями індійці 

кидають нареченому і нареченій червоний порошок як символ щастя.  

(95) red powder rising like a red mist before it plunged to the ground, 

rolling noisily, scattering fine powder all over the floor (4, p. 232). У шлюбі 

Севенси всі родичі та сім'ї кидали червоний порошок. У тексті зазначено, як 

індіанці благословляють червоний колір і почуваються щасливими, дивлячись 

на червоний колір скрізь. Багато кольорових слів, використаних у тексті для 

позначення шлюбу, наприклад bindi, kum kum, and ang pow.Слово на 

позначення кольору "kum kum " це порошок, виготовлений з куркуми: 

 (96) "her forehead was not the red kum kum dot for customary married 

women" (4, p. 15). Лакшмі знає, що її відвідувач не одружений за те, що на її 

волося не має "kum kum". Зазвичпй Kum Kum носиться заміжньою жінкою 

уздовж тієї частини волосся, яку в основному дотримуються індуїстські жінки 

як традиційний символ. Цій традиції більше дотримуються на півдні Індії, 
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особливо заміжні жінки (Babu, 2016). Іншим кольоровим словом, яке 

використовується в тексті, є "Bindi" що значить point:  

(97) I rushed into the prayer room. At the altar, I dipped a shaking 

finger in the silver bowl of red kumkum and drew such a large, uneven red 

dot that it nearly covered my entire forehead. ‘Look, look,’ I cried to the 

picture of Ganesha. ‘I still have a husband (4, p. 62). Коли чоловік Лакшмі 

був хворим і втратив свідомість, Лакшмі в слабкий момент поставила червону 

крапку на лобі і підійшла до картини Ганеша, найшановнішого бога Індії 

(98) "Look, look, I cried to the picture of Ganesha. I still have a husband" 

(4, p. 62) вона ставить червону крапку як спосіб довести, що вона все ще 

одружена, а її чоловік досі живий. Червона крапка під назвою "Бінді", що 

походить від індуїстів, означає "точка" англійською мовою, але зараз носії 

англійської мови використовують "бінді", а не "крапку", маючи на увазі 

індійську крапку. Її носить заміжня жінка в центрі чоло, тому що заміжню 

жінку можна відрізнити від самотньої, поставивши червону крапку на лобі.  

Третє слово червоного кольору - ang pow що означає "red envelope" і 

використовується у тексті двічі. Вперше використовується на позначення 

подарунку підчас Китайської церемонії шлюбу:  

(99) Ah, Cheong’s getting married tomorrow "Some girl in Tanah 

Rata. His mother arranged it. He invited us, You must give him money Put 

it in a red envelope" (1, p. 183). 

Слово "angpow" використовується китайцями у Малайзії і воно ще може 

мати значення 'Hong Bao' у Мандаринській мові. "Red envelope" 

використовується в тексті, коли Юнь Лін, китайка, каже Арітомо вкласти 

гроші всередину "червоного конверта на весілля свого друга''. Для них 

"червоний '' колір може принести щастя і зробити життя нареченої і доглядати 

все краще і краще. По-друге, його використовують як подарунок дітям як знак 

вдачі:  
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(100) Finally, she had something to call her own All that was left for 

her to do was accept the customary red ang pow packet with the crisp, 

folded, fifty ringgit note inside in exchange (4, p. 52). 

Слово на позначення кольору ''аngpow'' використовується як подарунок 

для новонародженого в китайській культурі, як у випадку з Муй Цаєм. 

Наступне речення показує, що китайці вкладають у "angpow" дитині певну 

суму грошей на знак удачі. Однак червоний використовується не лише як 

весільна сукня, але він використовується в обробці будинків під час шлюбу:  

(101) The whole house had been decorated with red banners painted 

with special writing for even more prosperity (4, p. 175). Прикраса будинку 

в червоному кольорі кріпиться до китайської культури протягом століть. 

Письменник висвітлює китайське оздоблення червоним кольором напередодні 

китайського нового року, куди діти їдуть з усього світу на зустріч родини в 

китайському новому році: 

(102) "Majuba House was decked out in red: red banners, red paper 

lanterns and red squares of paper with the Chinese character Fook in black 

calligraphy to entice more wealth into the home" (1, p. 127). Сімейні збори 

настільки важливі в цей день настільки, що  (103) "To ignore it is to be deemed 

unfilial" (1, p. 127 ). Підводячи підсумок: червоний колір символізує надію і 

силу в малайській культурі; в той час як він символізує шлюб та ознаку удачі 

в індійській та китайській культурі. 

2.2.2.2. Чорний колір  

На початку тексту бачимо (104) "I watched her move away in a suitably 

funereal black and, She wore her grief with tragic splendour, from head to 

toe in shades of black" (4, p. 337). Автор проводить асоціацію чорного 

кольору з похороном. Він зображає фотографію Ніші, яка бачила жінку в 

чорному на похоронах батька, коли всі були в білому, вона розуміє, що ця 

жінка малайська. Оскільки чорний колір - це колір трауру в ісламі та 

християнстві. Письменник хоче показати, що чорний - це колір смерті для 

малайців, на відміну від інших рас, таких як індіанці, які вважають "білий" 



89 
кольором "смерті". Чорний колір означає Божу силу згідно з китайською 

перспективою. Наступний текст (105) "Kwan Kung was dressed by black 

armor, the god of war was clad in black armor" (1, p. 192). Кван Кунг, бог 

війни - китайський бог, одягнений у чорну броню. У цьому контексті "чорний" 

символізує "силу Бога". Китайці настільки пов'язані зі своїм Богом, що це в 

захваті, коли мати Мін Лін ходила щотижня до храму, благаючи Бога виграти 

в лотерею (106) " Beg the God for her weekly lottery" (1, p. 192) хоча вона 

ніколи не перемагає, що не заважає їй бачити Бога щотижня (107) " she never 

won any money, but it never stops her from going back " (1, p. 192). 

Письменник використовує чорний колір для відображення малайзійського 

гніву (108) "anger rose from the black mud of my stomach" (1, p. 58). Текст 

показує, що Лакшмі виявила, що її сусідка Муй Цай годувала грудьми своїх 

дітей, що викликало у неї злість (109) "This secret was like betrayal" (1, p. 

58). Вона відчула, що Муй Цай зрадила її за те, що вона не сказала їй, що 

змусило її побудувати стіну між ними. Чорний звик демонструвати гнів 

Лакшімі від Муй Цая. Слово "black spot" використовується у тексті двічі. В 

першому випадку  "black spot" використанo на позначення захиcту від злих 

очей, що зумовлює поставити a black spot на обличчя як символ захисту від 

очей зловмисників у Індійській культурі: 

(110) " some people eyes were so evil that they could kill with a 

glance, to absorb the evil eye, people painted a black dot on their babies’ 

faces to mar their perfect beauty and protect the defenseless child from 

envious glances" (1, p. 69). Авторка розкриває віру в заздрість з індійської 

точки зору. Вони вважають, що заздрість призвела до смерті. На їхню думку, 

якщо хтось зло дивиться на щось красиве, воно вмирає, тому так важливо 

поглинути це, поставивши чорну пляму як зазначено у тексті вище. Тому 

чорну пляму дитина носить на центрі чола, щоб поглинути злі очі. По-друге, 

це стосується маленьких крапок на лобі дівчинки як знак того, що вона не 

заміжня: 
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(111) "painted my forehead with a small, perfectly round black dot" 

(4, p. 201). Ніша, яка є дочкою Лакшімі, накладає чорну пляму на лоб, коли 

вона очікувала візиту на пропозицію. У цьому контексті чорний колір 

стосується virginity (невинності) Ніші, отже, коли мати покликала її привітати 

нареченого та його сім'ю, вона вітала їх з опущеною головою (112) " head 

bent, the way a proper unmarried girl should do " (4, p. 202). Патті розуміє, 

що її відвідувач не був одружений, коли побачила на лобі чорну крапку: 

(113) "forehead was not the red kum kum dot customary for married 

women but the black dot signifying her unmarried status" (4, p. 15). Текст 

демонструє певні емоції, пов'язані з малайзійською культурою. По-перше, в 

(92) вираз "black face "що означає сором:  

(114) "If Lakshmnan returned home with a black face it meant 

Ramachandran had pulled first place out from under his feet" (4, p. 194). 

Коли Лакшмнан веде битву з хлопчиком на ім'я Рамачандран, його сім'я 

очікувала, що якщо він повернеться з чорноликим обличчям, це означає, що 

він програв битву, як було розкрито в контексті вище. Чорні обличчя в такому 

контексті стосуються сорому Лакшимана програти. По-друге, на відміну від 

прикладу (92), у прикладі (93) вираз black thought позначає зловмисну думку 

(115) "inside me flowered a black thought that perhaps it was all for the 

best" (4, p. 21). Коли колишня дружина чоловіка Лакшмі не привела пасинків 

до батька. У цьому контексті чорні посилаються на внутрішнє почуття 

Лакшімі, з одного боку вона вважає, що дружина її чоловіка не є доброю 

людиною, щоб утримувати дітей, але у своєму глибокому почутті вона не хоче 

дітей: 

(116) "I didn’t like conceding victory to the Pani woman but my dread 

of my simple-minded stepchildren was greater " (4, p.21). Її страх забрати 

дітей свого чоловіка та виховувати їх - це більше, ніж відмова від чоловіка-

дружини. Встановлено, що чорний колір символізує смерть і гнів в малайській 

культурі, тоді як він символізує захист і незайманість в індійській культурі. 
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2.2.2.3. Білий колір 

''White'' означає чесноту і невинність, як вказано в наступному реченні:  

(117) the girl's eager faces, framed by their white capes, where the 

room of classes was echoed with the children's chanting in unison (3, p. 31). 

Молоді мусульманські малайські дівчата носять білі накидки, коли йдуть у 

"Медресе" на уроки релігії. "Медресе" - малайське мусульманське слово, що 

означає "ісламська школа". Взагалі, слово медресе є арабським словом означає 

"школа", але малайці приймають це слово у свою мову і використовують його 

для позначення "ісламської школи", оскільки араби приносять іслам до 

малайської, тому що багато арабських слів прийнято в Малайській мові як 

однакове значення або інше. Для малайців дуже важливо навчати своїх дітей 

ісламській релігії там, де молоді дівчата дуже щасливі і пишаються своєю 

релігією. Як бачимо в прикладі, малайці одягають білу сукню під час молитви: 

(118) "men and women, all in white, They were simply praying in the 

open air” (3, p. 56). Індієць Сарван розглядав групу мусульманської 

малайської просто неба в білій сукні та практикував їхній релігійний ритуал. 

Письменник показує `` білий '' як колір чистоти в малайській культурі. 

(119) wearing the loose,white, shroud-like prayer costume of her 

religion. It was not prayer time but a shroud to hide her magnificent curves" 

(4, p. 138). Інший текст показує, що "біла сукня" носиться малайськими 

жінками як символ цнотливості. По-друге, письменник використовує Белу для 

опису молодої невинної дівчини в білому, кохану Люком. Белла почувалась 

сором'язливо, дивлячись на реакцію Люка, коли він побачив її в білій сукні 

(120) "it was pure white"(4, p. 283). Біле плаття демонструє Беллі чистоту і 

чесноти, і саме це робить Люка закоханим у неї і вирішує продовжити своє 

життя. Тож білий колір символізує чистоту та незайманість Белли. Білий колір 

використовується малайськими жінками на весіллі, крім того його 

використовують індійські чоловіки як традиційну white Veshti dress :  

(121) "On the big day, my brother stood in the hall resplendent in a 

white veshti and his bridegroom’s headgear. He stood straight and tall in 
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front of the Mother to get her blessing. For once his square face looked 

eager and animated. While Mother stood there savouring the pleasure of 

having secured such a lovely bride for her dull son" (4, p. 231). Слово ''білий 

вешті'' відноситься до традиційних індійських звичаїв, які Севенес одягає в 

день свого весілля. Білий означає початок нового життя. Автор вводить слово 

"білий вешті" в свій англійський роман, щоб показати культуру індійської 

громади в Малайзії. Аудиторія. Біла шкіра для китайських жінок вказує на її 

становище в суспільстві:  

(122) Mui Tsai began to massage her. She ran her firm brown hands 

down the soft white skin of her mistress’s back" (4, р. 42). Текст (101) 

показує, що Муй Цай як слуга була настільки обережною, коли робила масаж 

коханки. Важливість жіночої шкіри Chines полягає в їх становищі в 

суспільстві, що вони докладають значних зусиль, щоб зберегти білизну шкіри. 

Білий колір вказує на доброчесність і велич китайських жінок. На відміну від 

(101) у (123) виявляється, що білий має негативне значення в індійській 

культурі. Білий змушує людей думати про офіційну жалобу, яка виникла з 

давнини кольорового міфу (123) "my daughter, to wear a widow color on her 

wedding day" (4, р. 281). Люк хоче, щоб Белла одягла біле сарі в день свого 

весілля, її мати відмовилася, вона не прийняла свою дочку в білому кольорі в 

день свого весілля. білий колір вдягає вдова під час трауру, це єдиний колір, 

який вдова має право носити, оскільки він відображає колір, він відображає 

або блокує все світло та інші кольори, отже, коли вона носить білий колір, вона 

блокується від задоволення життя. В іншому випадку Белла бачить, як тітка 

носить "біле сарі ', і вона розуміє, що її бабуся померла. Інший текст (124) "he 

was dress completely in white" (4, р. 173). Тут, у (124), Артімо розуміє, що його 

батько помре (125) "I understood then why he was dressed in white and what 

he was about to do", отже, білий колір уособлює смерть і смуток. Його 

батькові було сумно після втрати Японії у війні, тому він вирішив померти. 

Підсумовуючи: білий колір символізує чистоту і цнотливість в малайській 

культурі; в той час як це представляє смерть в індійській культурі. 
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2.2.3. Напівсеміосфера "етнолексика матеріальної культури" 

2.2.3.1. Традиційний будинок 

(126) a) they moved on the pitch-dark road; a lace-fringed Kampung 

house window half-hidden by the foliage (p. 104),  

b) He was sitting among companions on the wooden steps of 

a Kampung house (p. 35).  

"Kampong" означає "село" в стандартній англійській мові. Слово 

"будинок" є надпорядковим від стандартної англійської. "Будинок Кампонг" 

відноситься до традиційного малайського будинку. 

Kampong house (127) "As they moved on the pitch-dark road; a lace-

fringed kampung house window half-hidden by the foliage (2, p. 104). (128) "He 

was sitting among companions on the wooden steps of a kampung house" (2, p. 35). 

"Kampong" значить "село" у стандартній англійській. Слово "house" є 

надпорядковим словом у стандартній англійській. "kampong house" 

відноситься до традиційного малайського будинку до сучасного ефекту 

"village houses" але письменник хотів щоб публіка була більш обізнаною про 

Малайзійську культуру. 

Malay kampong (129) "Amma imagined the scene in far richer detail than 

Appa had: the idyllic Malay kampung, chickens ducks geese goats everywhere (5, p. 

219). 

Kampong значит село а надпорядковим словом є "Malay". Письменник 

міг використати "Malay village" але "kamping" має більше характерних рис для 

Малайзійської англійської. 

2.2.3.2. Торгові місця. 

(130) a) At one corner the toddy shop from which she dragged her 

drunken father home nightly as a child(8),  

b) He cloudy rice wine the toddy shop owner made in a bathroom 

basin,  
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c) You’ll probably find him in the toddy shop,  

d) Leaves a message at the toddy shop before driving back to Ipoh,  

e) The old man’s stumbling gait suggests that he’s come straight from 

the toddy shop once again,  

f) The toddy-shop owner to whom he’s pledged all his wages for the 

next five years. 

"Toddy" відноситься до ферментованої кокосової води, а місце, де її 

продають, називається крамницею для випічки. Слово "toddy" було запозичено 

в англійській мові в постколоніальний період, щоб представити самогон. Все 

одно слово "toddy" використовується в малайзійській мові для опису цього 

терміну. "Today shop" як загальне місце пиття раніше використовували індійці, 

тепер усі місця в Малайзії використовують це слово. 

(131) a) "Drink your coffee and go. Turn at the Mamak shop there 

near the electricity sub-station"(p. 84),  b) The Mamak shop was shuttered 

but that was to be expected when there was a ceramah.  

"Mamak" - заклад де подають їжу. "Mamak" відноситься до особи, яка є 

власником магазину. Слово запозичене з тамільської мусульманської мови. 

Власник - індійський мусульманин, який зазвичай шукає такі речі, як локшина 

та місцева їжа.  

(132) We parked in a vacant lot by the pasar pagi. The open-air 

morning market was already crowded, the air heavy with the smells of 

freshly spilled blood and innards from chickens slaughtered at the request 

of customers (p. 77). 

Слово "Pasar pagi" прийшло спочатку з перської мови. Пасар можна 

вважати традиційним місцем для малайзійців. Автор використовує слово 

"Pasar pagi", яке складається з багатьох магазинів, які продають багато товарів 

на вулиці. Слово "Пасар" можна розглядати як міжнародний світ, оскільки 

воно вживається в інших країнах світу. Однак письменник не перекладає це 

слово, він хоче позначити це слово як частину малайзійської англійської 

мовної ідентичності 
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2.2.3.3. Їжа. 

Їжа - це культурний маркер, який ідентифікує людину. 

(133) "The rest of the food, dhals, and curries and bhajis, she pushed 

to the rim of her eversilver plate and arranged in neat little mounds with her 

spoon" (p. 38)  

(134) "His thick lips perpetually glistening as if he’d just eaten a 

bhajia" (5, p. 198). 

"Bhajia" - традиційна індійська булочка з крихтою каррі."Bhajia" 

вважають національною стравою в Малайзії, оскільки він належить до 

індійської культури, яка вважається частиною Малайзії. 

(135) "Then I grated fresh coconut and made Mother’s 

special sambal with chillies and onions" (4, p. 35).  

(136) "The squid sambal pungent with the smell of belacan, the 

pomfret in ginger paste, the sugarcane sticks wrapped with prawn paste, and 

on and on until the entire table was covered in steaming food" (4, p. 107). 

Слово "sambal" традиційна малайська страва. Вона складається з перцю 

чилі з часником, імбиром, пальмовим цукром та соком лайма. "Sambal" дуже 

популярний в інших азіатських країнах, таких як Сінгапур, Бруно та Шрі-

Ланка. Самбал походить з Індонезії. Однак Самбал вважається місцевою їжею 

в Малайзії. Автор показує читачам спосіб виготовлення самбалу, оскільки, на 

її думку, міжнародна спільнота повинна знати про малайзійську кухню. 

(137) When we were eating that rojak—which by the way for the first 

time I didn’t enjoy—I saw the point suddenly. I don’t belong here. I don’t 

know anybody here. I’m getting out, too”peter said (3, p. 52).  

(138) 'The people divided, so many religions, real rojak, partitioned 

not into two parts but many parts. We need a single set of values to keep us 

together” (3, p. 134). 

У (138) слово "Rojak" - це малайська традиційна страва, що складається 

з овочів та фруктів. "Rojak" настільки популярний серед малайзійців. Це є like 

a kind of food that identifies Malaysia. "When we were eating that rojak—
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which by the way for the first time I didn’t enjoy — I saw the point suddenly. 

I don’t belong here, you, too, Santi,” кажу Пітер. “You’re a bloody 

foreigner. You buggers can agitate and demonstrate and fight it out amongst 

yourselves”(p. 52). Це показує особу Малайзії, де на час расових заворушень 

проживають чотири друзі. Щоб показати труднощі, які мала в той час 

Малайзія, він використовує слово "Роджак", щоб підключити читача до 

расової напруги. "Роджак" також означає "суміш". Люди розділилися, тому 

багато релігій, справжні рояки, розділені не на дві частини, а на багато частин. 

Нам потрібен єдиний набір цінностей, щоб тримати нас разом" (с. 134). Автор 

наводить два значення слова, щоб показати малайзійську ідентичність.  

У (139) слово "Nasi lemak" - традиційна малайська страва, що 

складається з рису, приготованого з листом панди та кокосового молока. 

Вважається національною стравою Малайзії. Він служив їжею для сніданку. 

"Satay" - традиційна малайська страва складається з скибочки баранини 

або яловичини та курячих філе, смажених на вугіллі, а потім подається з 

огірком, цибулею та соусом із вимпелів збоку. 

(139) I wondered what she had eaten yesterday. Cake, chicken rice, 

noodles, nasi lemak, satay, meegoreng, honeyed pork (4, p. 294). 

"Mee goring" - традиційна малайська страва складається з локшини, 

смаженої з цибулею, яйцем, часником, помідорами та іншими овочами. Їжа 

може продаватися на всіх місцевих вуличних кіосках по всій країні. Це 

вважається відомою стравою, яку можна подавати скрізь у місцевих 

магазинах, оскільки Малайська культура вплинула на інші сусідні країни, такі 

як Шрі-Ланка, котра вважає "я готування" популярною стравою, що впливає 

на малайську культуру. Письменник резюмує це, згадуючи національну їжу 

Малайзії набагато краще, ніж згадуючи різні види їжі.  

(140) “How about a little after-dinner something for an extra-special 

treat?” he said with a wink. “Ice kacang? (5, p. 50). 

(141) They decided on ice kacang (with dollops of vanilla ice cream 

for the boys (5, p. 50). 
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У (140, 141) слово "Ice Kacang" - традиційний десерт в Малайзії, який 

складається з льоду та коктейлів із фруктів. Він використовується в інших 

країнах, таких як Сінгапур та Бруно. "Крижаний Каканг" використовується 

усіма расами в Малайзії. Він вважається національним десертом. Письменник 

використовує "Крижаний Каканг", щоб підкреслити традиційну їжу, яка 

використовується серед Малайзії.  

(142) People milled about the kacang puteh stall across the street, 

buying treats to bring on their trips (5, p. 84). 

У (142) квасоля, горіхи та насіння рослин за малайською мовою 

називаються "Kacang", тоді як на тамільській мові - "Kacan", який є смаженим 

горіхом, який їдять як закуску. Письменник міг використовувати слова 

"квасоля або горіхи, але він мав намір показати аудиторії, що малайзійці 

використовують одним словом для опису цього виду їжі. 

(143) Coconut rice and spicy sambal Ikan Bilis. Curry puffs made 

with just enough flour to bind the Planta margarine and fried in palm oil (5, 

p. 86). 

У (143) слово "Ikan Bilis" - традиційна малайська їжа. Це стосується 

"анчоусів" у стандартній англійській мові. Його використовують як 

традиційну страву в Малайзії, що подається з "Nasi Lemak". Готують так само, 

як готують сушені креветки в Малайзії. Письменник міг використовувати 

слово "анчоуси" замість "Ikan Bilis", оскільки в ньому точно значення в 

стандартній англійській мові. Але слово "Ikan Bilis" є більш звичним для 

Малайзії. Малайзійська їжа представляє малайзійську ідентичність. Вона 

визначає повсякденне життя, оскільки це життєва необхідність має 

фундаментальне значення для різних культурних та соціальних традицій.  

На закінчення: Малайзія - це багатомовне суспільство, де люди звикли 

до регулярного перемикання коду під час спілкування, використовуючи 

факультативну мову під час звичайних дискусій. Обмін кодами відбувається, 

коли люди співпрацюють на різних діалектах. За конкретних обставин 

використання англійської мови за певних обставин загрожує звільненням. Це 
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дослідження дало нам певне розуміння етнічних особливостей малайзійців, 

зокрема малайців, китайців та індійців. Наслідки цього дослідження також 

демонструють вагомі соціальні протилежності між трьома етнічними групами 

через особливу та вільну культуру та ідентичність. 

2.2.3.4. Предмети одягу. 

Batik shirt  (144)I looked as though I was wearing an overly tight batik 

shirt (1, p. 245). Batik Малайське слово, яке означає "одежа з надрукованим 

орнаментом з воску". Суфікс 'ship' використовується з місцевим Малайським 

терміном. 

Batik housedress (145) "Had run downstairs and out into the street in 

nothing but a batik housedress pulled over her naked body to buy them two packets 

of iced sugarcane water, sweet and sticky and sweating on the outsides (5, p. 69). 

Batik Малайське слово, яке означає "одежа з надрукованим орнаментом 

з воску", надпорядковим англійським словом є "housedress", письменник 

показує значення "batik" як невеликий магазин, що продає різні види їжі. 

(146) a) Mother in her mango-coloured sari and me in my royal-

blue sari edged with the brightest fuchsia.(p. 232)  

b) she’ll wipe her nose on the sleeve of a saree blouse,  

c)she unwinds the thin blue saree,  

d) hiding her nose in the tasseled pallu of her saree,  

e) her saber underneath her silk saree,  

f) all her saree blouses have four hooks,  

g) Her blue Benares saree waits on the bed,  

h) I bathe and put on my saree and come,  

i) Rooky covers her shocked mouth with the pallu of her saree,  

j) spend too much on the wedding saree,  

k) says a fat lady in a saree,  

l) seeing only in wedding sarees,  

m) silk wedding saree one long-ago morning,  

n) richly embroidered wedding sarees,  
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o) An auspicious day was picked for my wedding. Mother wanted a big 

affair, Papa wanted no wedding at all and Luke seemed indifferent to the 

proceedings. He wanted me to wear a white sari (4, p. 281). 

Слово "sare" або "sari" є традиційним індійським предметом одягу жінок. 

Він складається з двох частин. Перша частина - це щільна блуза середньої 

довжини та 6 метрів довжиною, що покриває тіло. Вона виготовлена з бавовни 

та шифону. Це вважається популярним звичаєм для індійських жінок, тому 

автор наполягає на використанні слова "сарі" замість "довга тканина, що 

покривала все тіло", щоб вказати на значення "сарі" для індійської громади. 

Зазвичай індійські жінки в Малайзії носили його під час фестивалів, весіль та 

інших випадків у Малайзії. У наступній фразі показано використання "сарі" 

під час релігійного ритуалу, "одягнений у чисте бавовняне сарі, пройшов одну 

милю до храму Ганеші. Я молився всім серцем. Настільки щиро, що з моїх 

закритих повік виривалися сльози. Я благав лорда Ганешу зробити так, щоб 

мій план працював і моє нове життя було щасливим". "Сарі" відомий не лише 

в Малайзії, але й у всьому світі як частина індійської культури. Він вважається 

частиною малайзійської культури не тільки індійською громадою. 

(147) He crossed the crowded road, dodging between honking cars, 

trishaws which swerved suddenly, and matrons in sarung kebayas with 

market baskets (3, p. 95). 

Слово "sarung kebayas" - традиційне малайське вбрання, яке 

використовують жінки. Це поєднання плаття-кофтинки. Пошите з поліестеру, 

шовку та бавовни з декором квітів, використовується разом із "sarrong". 

(148) An old woman in a sarong squatted on a tree stump and watched 

us, her breasts exposed, her lips painted bright red (1, p. 32). 

(149) a) She took a shower and put on her favourite baju kurung then 

waited for Omar to return from wherever he had been to(p. 43), 

b) It was Gita wearing a veil draped round her head and shoulders 

and a baju kurung which glistened under the neon lights of the porch (2, p. 

111), 
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c) She wore a baju kurung which glistened in the dim light,  

d) She took a shower and put on her favourite baju kurung,  

e) She was in a baju kurung,  

f) It was Gita wearing a veil draped round her head and shoulders and 

a baju kurung. 

Слово "baju kurung isa" малайський традиційний звичай для жінок. Він 

складається з довгої сукні, з блузки та спідниці. Перша частина - це блуза з 

довгими рукавами без коміра. Друга частина - це довга спідниця зі складанням 

на одному боці. Він зроблений з шовку. Він вважається важливим елементом 

культурної самобутності Малайзії. "Baju kurung" став настільки популярним, 

що всі раси в Малайзії використовують його, наприклад, "Це була Гіта, 

одягнена в завісу, завішену навколо голови та плечей і баджу курунг, який 

виблискував під неоновими вогнями ґанку". Гіта походить з індійської раси в 

Малайзії, але вона носить цей малайський звичай.   

(150) a) Bakar withdrew and emerged shortly afterwards wearing 

a baju Melayu and a white skull cap (2, p. 78),  

b) a man in a songkok and a loose baju Melayu,  

c) exchanged his morning coat for a baju Melayu whose rich gold 

threads chafed his skin,  

d) Bakar withdrew and emerged shortly afterwards wearing a baju 

Melayu and a white skull cap.  

Слово "baju" відноситься до "малайської сорочки". Це традиційний одяг 

чоловіка в малайській культурі. Він включає дві частини: сорочку з довгими 

рукавами, яка має піднятий жорсткий комір та штани, тканина, з якої 

виготовляються ці дві частини, являє собою суміш бавовни та поліестеру або 

лише бавовни, за якою слідує спідниця прикраси баю. Спідниця або "kain 

sarung", виготовлений із суміші поліестеру або бавовни, або "kain samping". 

Обидва вони складені навколо талії як важливий звичай у малайській культурі. 

(151) a) Santinathan looked at her beautiful eyes, the touch of lipstick 

and the slim figure that her cheongsam followed (3, p. 31),  
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b) The emerald-green silk cheongsam the girl’s mother wore on their 

last taxi ride to the Big House,  

c) a red silk cheongsam he didn’t know would be two sizes too small 

for his wife,  

d) Her cheongsam further uncovering her thigh as she leaned forward 

earnestly,  

e) Young girl incredibly beautiful, in a long 

black cheongsam embroidered with gold bamboo shoots, 

f) The girl in the black and gold cheongsam waved to me,  

g) Her fair calves flashed inside the slit of her silk cheongsam as she 

climbed daintily into his jeep,  

h) You should see them at night when they squeeze into their 

tight cheongsams,  

i) She had started wearing Western-style dresses and 

Chinese cheongsams when they went out together in the evenings. 

Слово "cheongsam" - традиційний китайський одяг для жінок. Він 

складається з одного довгого шматка сукні з коміром, який закривається 

затискачами. Він виготовлений із шовку, здебільшого його носять китайські 

жінки під час китайського нового року та інших випадків. Чонсам настільки 

популярний в Малайзії серед китайців.  

(152) At the threshold he greeted us in his white dhoti (4, p. 103). 

Слово "Dhoti" є традиційним звичаєм людини в індійській культурі. Він 

складається із шматка тканини, прив’язаного до заходу, і розтягується, щоб 

покрити всю ногу. 

Слово "Sarong" є традиційним малайським звичаєм; воно складається з 

одного довгого шматка тканини, обмотаного навколо тіла. Саронг 

використовується усіма расами в Малайзії. Шоу про те, що саронг як 

малайський звичай використовується персонажами індійського походження. 

Автор хоче показати, що всі раси в Малайзії не тільки приймають одна одну 

расу, але вони поглинають культуру один одного як частину своєї культури. 
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(153) He wore a kopiah and he carried .I think it was a briefcase (2, 

p. 114). 

Слово "kopiah" є мусульманським малайським словом, що означає 

"черепиця". Його носять мусульманські малайці в Малайзії та деяких інших 

сусідніх країнах, зокрема Індонезія, Сінгапур, південні Філіппіни, Бруней та 

південний Таїланд. Виготовляється з бавовни або оксамит. Має конічну 

форму. Деякі малайські чоловіки носять його на похоронах або в таких 

випадках, як "Ід ель Фітр", який є мусульманським релігійним святом після 

священного місяця посту "Рамадан". 

 

 

Висновки до другого розділу 

Культурологічний аналіз художнього дискурсу має широкий спектр 

підходів. Центральним питанням для цього дослідження є таке: у якому 

відношенні перебувають символ і когніція? Одиницею аналізу дискурсу є 

фактичні контекстуалізовані форми, що належать домені зовнішнього світу 

етносеміосфери, які мають історико-культурологічне значення. Культура, що 

знайшла своє віддзеркалення у жанрі роману, доступна по суті через слово. 

Усі слова йдуть зі повсякденної мови, тобто із "самої" культури.  

Домена зовнішнього світу  складається із напівсеміосфер. 

Природа є важливим аспектом людського життя. Найкращий метод 

досягнення гармонії з природою є дотримуватися дружніх стосунків з нею. 

Екологічна прихильність формує бажання людей жити у відповідності з 

природою.  

Сад, як зображення природи може з’являтися як рай на землі. Думка про 

небесний сад для поважних людей, які слухаються Бога, очевидна при 

включенні санскритського слова "йога", що означає рай або небо, на 

малайській мові (малайська: "syurga"). "Коран" містить численні зображення 

такої колиски, як небо, з річками, що струмують під ним.  
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Сад має позитивний резонанс у малайському світі, він пропонує свободу 

людям від обмеження життя. 

Енг в своєму романі  зображує два сади: японський «Югірі», 

відбудований садівником японського імператора та   "Чайний маєток 

Маджуба" – пам’ятка про період британської колонізації. Ці сади є найкращим 

прикладом відображення національних елементів та постають символом 

міжкультурного простору. 

Птахи здебільшого символізують свободу. У матеріалі дослідження 

символ птахи використовуються з різними значеннями – як позитивним так і 

негативним. Під час японської окупації в Малайзіїї в’язні в японському таборі 

дивилися на птаха з вікна як на знак «надії» і «свободи» для китайської 

культури в Малайзії. 

В малайзійській культурі птах асоціюється з удачею. Вважається, що в 

рамках цієї культури птах є дуже важливим символом, оскільки він допомагає 

подружжю прожити щасливе спільне життя протягом тривалого періоду. 

Павич пов’язаний з мистецтвом перевтілення в індійській культурі та 

представляє символічну красу і добро, оскільки їх присутність може бути 

зображенням чи образом дивовижного явища, яке може трапитися з людьми, 

які вірять у цю культуру. 

Бамбуки утворюють важливу групу рослин, які відіграють життєво 

важливу роль в економіці та житті людей у багатьох країнах Азії. Бамбукова 

рослина використовується з доісторичних часів як одне із видів зброї для 

полювання, риболовлі та боротьби; як будівельний матеріал; виготовлення 

паперу, музичних інструментів та ремесел. 

Туман символізує вразливість людини щодо майбутнього та 

потойбічного життя. Туман використовується як символ для позначення 

расової напруги воєнного часу. Енг використовує туман як запозичений 

рельєф для позначення естетичного переживання контексту.  

Домена соціального світу складається із етнолексики, яка включає 

запозичені та непереведені слова; кольору (червоний, чорний, білий) та 
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етнолексики матеріальної культури (традиційний будинок, торгові місця, їжа, 

предмети одягу). 

Червоний колір - це традиційний колір малайзійської культури, що 

означає сміливість, майно, любов і радість. Червоний - один із кольорів 

прапора Малайзії, який представляє мужність. Це улюблений колір для 

малайзійців. В індійській культурі червоний означає владу. 

Чорний колір означає Божу силу згідно із китайською перспективою. 

Кван Кунг, Бог війни - китайський бог, одягнений у чорну броню. 

Білий колір, навпаки, означає доброчесність і невинність для малайців, 

а також знак трауру для індійської культури. 

Аналіз показує, що червоний колір інтерпретується позитивно, а чорний 

і білий - позитивно і негативно. 
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РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО 

КОНТЕКСТУ У МАЛАЗІЙСЬКІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

3.1. Домена внутрішнього світу етносеміосфери 

3.1.1. Напівсеміосфера "шлюб" 

Шлюб між людьми різного етнічного походження є центральним 

питанням в літературі про етнічні стосунки. Існують декілька аргументів про 

те, що етнокультурні шлюби є привабливими, з точки зору того, як різні групи 

в суспільстві можуть приймати одна одну як рівних. [Song, 2009; Kalmijn & 

Tubergen, 2010] визначають шлюб як форму взаємодії між групами. Цей 

зв’язок не лише пов’язує двох партнерів, але виступає соціальною мережею, 

до якої вони залучаються. [Miles, 2018; Chiswick & Houseworth, 2018] 

зазначають, що міжетнічний шлюб як союз між двома особами різного 

етнічного походження. Шлюби сприяють зменшинню етнічної ідентичності та 

упередженість у довгостроковій перспективі, оскільки дітям змішаних шлюбів 

важко себе ідентифікуват. Він діє як руйнівник кордонів, який зрівнює 

суспільство та зменшує розбіжності.  

[Khandare, 2015] визначає дві перспективи у шлюбі. В ісламі шлюб 

розглядається як цивільно-правовий договір, підписаний двома сторонами. За 

традицією - це подарунок нареченій, відомий як система приданого. Індуси у 

своїх індійських шлюбах застосовують важливі ритуали, вважаючи, що шлюб 

укладається в присутності Бога, що надає важливий сенс життю.  

[Jo-Pei & Baharuddin, et al., 2008] досліджували характеристики 

міжкультурних шлюбів серед малайських, китайських, індійських та інших 

подружніх пар Буміпутра з Малайзії. Результати показали, що існує значний 

зв’язок між культурним походженням чоловіка та дружини та їхньою релігією. 

Це вказує на те, що міжкультурні шлюби в Малайзії також мають тенденцію 

бути міжрелігійними шлюбами.  

Міжкультурні шлюби в Малайзії стали більш поширеним явищем. 

[Sanusi, 1981], вивчав міжетнічні шлюби в Малакці, та, за посиланням [Jo-Pei, 
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2012], згодом виявив, що міжкультурні шлюби реєструвались серед етнічних 

груп, які включали (малайців, буміпутру, китайців, португальців та індіанців). 

Він прийшов до висновків, що вони є більш поширеними порівняно з 

попередніми поколіннями та утворюють певні моделі за соціально-

демографічними характеристиками. З цього раннього дослідження видно, що 

міжкультурні шлюби частіше були міжрелігійними, а також подружжя, що 

повідомляли про попередню дошлюбну історію, вікові відмінності як від 

нижчих, так і від вищих професійних груп, які порівнювалися з однорідними 

шлюбами.  

[Jo-Pei & Baharuddin et al., 2008] роблять посилання на одне із первісних 

досліджень  [Hassan & Benjamin, 1973] щодо того, наскільки члени різних 

етнічних груп (китайці, малайці та індіанці) "одружуються". Це було зроблено 

з метою зрозуміти, як вони відбуваються у Сінгапурі. Висновки свідчать про 

те, що крім певного соціального класу та рівня освіти, вплив мають культурні 

та релігійні фактори. З іншого боку, релігія відіграє важливу роль у визначенні 

міжкультурних шлюбів. Це було важливо, оскільки вони базувалися на ролі 

ісламу в Малайзії та Сінгапурі. Відповідно до [Jo-Pei & Baharuddin et al., 2008] 

етнічна приналежність, звичаї та релігійні кордони вважалися життєво 

важливими показниками міжкультурних шлюбів серед сімей малайських, 

китайських та індійських, як в Малайзії, так і в Сінгапурі, що свідчить про 

міцний зв’язок із традиційними цінностями та ідеалами. На відміну від цього, 

в азіатських громадах деякі впливові ролі етнічної приналежності та релігії у 

сім’ях, особливо щодо традиційних поглядів та культур, продовжують 

диктувати, якою мірою члени можуть одружуватися зовні. Дослідження 

дійшло висновку, що роль етнічної приналежності може залежати від 

культурних умов у даному суспільстві.  

У більшості суспільств світу шлюб є патрілокальним з точки зору праці 

за статевою ознакою. Чоловік виконує всі завдання поза домом та виконує свої 

економічні зобов'язання. З іншого боку, дружина повинна виносити дітей, 

виховувати їх та виконувати всі домашні обов'язки як повсякденний 
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розпорядок дня [Wimalasena, 2016]. Зараз більше уваги приділяється 

економічній цінності дівчини. Це призводить до того, що морально-

філософські норми суспільства втрачають своє значення. [Mohd Noor & Mohd 

Mahdzir, et al., 2019] у своєму дослідженні виявили, що малайські мусульмани, 

які проживають у місті, мали віру в любов у подружніх стосунках, що 

базується на довірі та традиційних цінностях у стосунках, що потребує 

терпіння, толерантності, можливості піти на компроміс.  

У романі "Green is the Colour" є чотири ключових персонажа. Перша 

група персонажів - це хороші молоді люди, які кидають виклик расовому 

розділенню, які стають друзями і навіть закохуються один в одного. Одним з 

персонажів є Далан – малайський мусульманин, молодий юрист. В один 

момент він викликає на свою голову неприємності після того, як виступив з 

пристрасною промовою щодо релігійної нетерпимості в церкві Малакки. В 

нього є друг Юнь Мін - китаєць, який є державним службовцем і працює в 

департаменті Міністерства єдності. Юнь Мін шукає справедливості. Сіті Сара 

– малайська мусульманка, є академіком і соціологом, яка навчалась в Америці, 

де вона відкрила для себе більш прямолінійне життя. В один момент вона 

опинилася в шлюбі без справжніх почуттів з хлопцем на ім'я Омар.  

Сара і Юні Мін 

Пристрасть, яку сформували Сіті та Юнь Мін, порушила релігійні та 

соціальні табу, що існували в той період. 

 Сара, як було зазначено, - малайська мусульманка, а Юнь Мін – китаєць, 

представник другого китайсько-малайзійського покоління, яке “завзято 

зберігало лояльність до своєї країни. Юнь Мін стверджує, що малайзійці 

повинні "розуміти один одного" (с. 82). Більше того, він вірить у "братство 

всіх" і підходить до питань з "людської точки зору". Він вважається другим 

поколінням, яке інтегрує в країну свого батька китайця.  

(154) He could speak Malay so fluently.His father came from China, I can 

trust Yun Ming just like our own people” (p. 40).  
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(155) When riots break out in the Malay areas, Yun Ming does not hesitate to 

carry relief goods on his own, despite the risks. Конфлікт у шлюбі виникає через 

расові заворушення того часу. Юнь Мін потрапляє до в'язниці, не знаючи, коли 

буде можливість знову опинитись на волі.  

(156) The loneliness has become worse since they arrested Yun Ming and me. 

Now he’s gone, will we dare see each other again - сумує Сара. 

Далан і Гіта. 

Далан, малайський мусульманин, одружується з Гітою, індуїсткою, яка 

є подругою Сари, не просячи її прийняти іслам. Наступний текст показує роль 

чоловіка в малайзійській культурі як стовп відносин, а також демонструє 

інтеграцію різних ідентичностей, тоді як індіанська жінка Гіта носить 

малайський мусульманський одяг, який складається з саронгу та блузки. 

(157) Gita had seen the wife of a lawyer grow silent as Dahlan 

talked,fashionably dressed in a fitting sarong and blouse, with rouge on her cheeks 

and hair neatly coiffured for the evening out, blurted to her companion that Dahlan 

had no shame speaking of his race in this way (2, р. 55).  

Хоча Гітта була одружена з мусульманином, вона не навернулася і все 

ще ходила до свого храму (158) I still go to temple to pray (р. 83), що свідчить 

про повагу в шлюбі. Гіта проти толерантності, вона виходить заміж за 

малайця, але в той же час вірить в їх єдність 

(159) We should never accept that we are fated to be victims. If we did, it 

would be our fault. We cannot blame race, background, the government, history or 

the position of the stars for our condition, however bad it may be. We should not 

wait until the final calamity was upon us. We must rise and attack every 

encroachment on our freedom.” (2, р. 95.) 

У романі "Mother Rice" Мати Рису відома як дарувальниця життя на Балі, 

де її духи живуть у чучелах, зроблених з рисових снопів. Вона настільки свята, 

що грішникам заборонено бути в її присутності. 

Головні героі, три жінки з трьох різних поколінь, Лакшмі, матріарх, 

внучка Дімпл та Ніша, справжня спадкоємиця сім'ї, яка є онукою. У романі 
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представлений погляд на долю, який показує, що жодна людина не контролює 

визначення умов, що ускладнюють її бажання розвивати сімейну спадщину. 

Айя і Лакшмі 

Роман починається на Цейлоні, Шрі-Ланка, з розповіді про важке 

дитинство Лакшмі. Коли їй виповнилося чотирнадцять років, вона виходить 

заміж за заможного тридцятисемирічного малайзійця Айя, тому щр хотіла 

якімось чином полегшити сврє життя:  

(160) I felt lost and longed for a husband who would take my burdens away 

for one hour. Someone who would make things right again. (p. 152)  

Пізніше Лакшмі дізнається, що Айя сфабрикував свою особу. Він не був 

багатим холостяком, а службовецем із низьким рівнем доходу. Незважаючи на 

обман, Айя виявляється доброю людиною і вірним чоловіком. Лакшмі 

виношує п’ятеро дітей, і вони виживають із невеликим доходом у щасті підчас 

другої світової війни. Не дивлячись ні на що, вони існують у 

мультикультурному співтоваристві мирно, доки в Малазії не почалася 

японська окупація і не стала загрожувати розірванню родинних зв’язків.  

Лакшмі як дружина-індіанка занадто сором'язлива, щоб показати свою 

любов і прихильність до чоловіка:  

(161) She was never exuberant with her affection but I think she loved Ayah 

dearly. In his eyes, she saw all that was wrong in her forgiven unconditionally. 

Notoriously shy and impossible to provoke she lived in her fantasy world (4, р. 64). 

Айї теж приховував свої почуття та вважав, що Лакшмі не 

підтримуватиме його в прихилому віці:   

(162) …knew straight away that she would never be just someone to bring up 

my two children or the companion in my old age but the woman who would turn me 

into a puppet on a string. With one fair hand, she had jerked my motionless limbs 

into life. Ah, and what exquisite movements my limbs made under her bold hand. I 

thought I had grasped the moon that day and it was many, many years later that I 

realized it was only the reflection of the moon in a blue plastic pail that I had 
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touched. The moon is beyond my grasp (4, р.178). Тому виникають розбіжності, 

наслідком яких є конфлікти та непорозуміння.  

Рата і Джаян 

Джаян, який походить зі змішанаго покоління –  з малайського батька та 

індіанки, одружується з індіанкою Ратою. Традиція приданого дуже важлива 

у шлюбі:  

(163) a) Marriages meant dowries, Marriage equals dowry (p. 200), 

b) marriage had everything to do with the dowry (P206). З малайської 

сторони сім'я чоловіка дає придане жінці, а в традиції індійської сім'ї – дівчина 

дає придане чоловікові.  Це змушує малайського чоловіка взяти індійську 

культуру матері, щоб отримати придане. До того ж це показує, що коли 

дівчина красивіша, посаг не має значення. Рата - сирота, яку виховувала 

ласкава тітка-розпусниця. Їй вдалося виділити для дівчини придане у розмірі 

п’яти тисяч рингітів. Це була мізерна сума та підлягала переговорам, але мама 

Джаян, вирішила взяти Рату навіть без приданого:  

(164) It was a very paltry sum to negotiate with, but Mother was so determined 

to have the girl for Jeyan that she would have agreed even if there was no dowry on 

the table. 

Жінка-індо Рата навчилася готувати їжу маглів для своєї родини та 

залучила ці вміння для індійських страв. Це демонструє гнучкість прийняття 

нової їжі з іншої культури та використання як власної:  

(165) …the old woman taught Ratha the secrets of Mughal cooking, every 

evening Ratha appeared bearing a platter filled with Rajastani . У тексті 

згадуються труднощі, з якими стикаються чоловік і дружина: По-перше, існує 

міжкультурний кодекс, такий як Кум Кум не вдався, це означає, що шлюб не 

вдався. (166) It seemed that Ratha hated Jayan with a vengeance. But how to be 

surprised? The kum kum had spilled before the marriage. The marriage had died 

then. This was only the stink of decomposition. По-друге, Джаян помітив сльози 

своєї дружини під час шлюбних церемоній, але, побачивши сльозу своєї 

матері, він розуміє, що, як правило, тут виникає конфлікт, він повинен 
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запитати жінку про її почуття і чому вона плаче (167) The drums were loud when 

Jeyan turned towards his bride and tied the ceremonial thali around her neck. I saw 

him start when he noticed his bride’s tears. Confused, he turned to seek out Mother’s 

eyes. She nodded as a sign for him to carry on. Reassured that a bride’s tears were 

another mystery that he was not privy to, he turned back and finished tying the all-

important chain that would bind them as man and wife forever. 

 

3.1.2. Напівсеміосфера "сімейного життя" 

Відомо, що на соціальну поведінку впливає особа та ситуація. Як 

зазначає [Higgins, 1990], проблема виникала щодо концептуалізації соціальної 

поведінки. Найбільш поширений підхід передбачав ідентифікувати ті ситуації, 

коли певний тип персони буде поводити себе у конкретний спосіб; та тих 

людей, які будуть чи не будуть вести себе так чи інакше у конкретній ситуації. 

Ця перспектива дослідження грунтується на припущенні, що відносини особа 

- ситуація складаються із варіабл (variables) прототипу особистості, а також 

соціо-психологічні варіабели, та функціонують як модератори один до одного. 

Цей напрям був дуже корисний, однак його недоліком, як вважає Хіггінс, є те, 

що поняття особистості та соціо-психологічні варіабели передбачають різні 

психологічні фактори. Якщо особа та соціальна психологія застосовують 

однакові базові фактори, та ці фактори задіяють відношення особа - ситуація, 

тоді особистість та соціальна психологія має кожна задіяти відношення особа 

- ситуація. 

Хіггінс виділяє такі типи особистості в соціальній психології. 

1. Мотивація на високі стандарти, ціли, високі очікування успіху. 

Мають високі стандарти саморегуляції, які вимагають точної оцінки поточної 

ситуації. Ця особиста орієнтація утворює відношення особа - ситуація між 

певними само-орієнтуванням та само-можливістю. 

2. Високий авторитаризм: відстоювання конвенціональних 

цінностей, повага до морального авторитету та ідентифікувати себе з владною 

поведінкою, тенденція до жорстокого покарання нижчого за статусом. Ця 
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особиста орієнтація утворює відношення особа - ситуація між певної самості 

та певних цілей (дбати лише про свої інтереси). 

3. Висока саморегуляція у досягненні інших соціальних ролей та 

очікувань, асоційованих з іншими видами ситуацій, та адаптація поведінки до 

специфічним контекстам, і контроль за своєю вербальною та невербальною 

само-презентацією. Ця особиста орієнтація утворює відношення особа - 

ситуація між певними нормативами поведінки та певним соціальним 

контекстом. 

Кожен тип особистості може бути концептуалізовано як такий, що 

створює у собі відношення особа - ситуація, та кожен тип конституює різний 

вид відношення. 

Вважаємо доречним застосувати цю концептуалізацію типів 

особистостей до сімейних відносин, а саме до батьків. 

Сім'я - це соціальна група, закріплена спільним домом, економічною 

співпрацею та відтворенням. Сюди входять дорослі представники обох статей, 

принаймні двоє з яких підтримують соціально схвалені сексуальні стосунки, а 

також одне чи більше дітей, власних чи усиновлених, дорослих, які 

проживають разом [Alakavuklar, 2009]. Є такі загальні моменти, як 

спорідненість, емоційна прихильність, юридичні та економічні аспекти 

створення сім'ї. Останні дослідження роблять акцент на батьківських 

стосунках зі своїми дітьми [Määttä and Uusiautti 2012]: "Батьківська любов 

незамінна для дитячого благополуччя", вони виявили, що всі діти в цих 

дослідженнях підкреслювали, що найважливіше, чого вони хочуть у їхньому 

житті мали піклуватися і любити їх батьки. Однак, незважаючи на тягу дітей 

до батьків,  батьки не завжди виявляють свою любов до своїх дітей-підлітків. 

[Keshavarz and Baharudin 2009] зазначають, що в малайській культурі батьки 

мають важливий вплив на ставлення та поведінку своїх дітей. Батьки - головне 

натхнення в сім’ї; вони скеровують своїх дітей до божественного зростання. 

Більшість малайських батьків продовжують наголошувати на принципах 
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єдності та піклування про інших у своїх сім'ях, припускаючи, що сімейна 

мораль більш стабільно передається в малайських сім'ях.  

За [Lan, 2015; Phan, 2016] азіатські батьки "приносять жертви", такі як 

відкликання своїх безпечних робочих місць у своїй країні, щоб переїхати до 

інших країн, які пропонують поліпшені життєві шанси для своїх дітей. 

Азіатські батьки, які забезпечують ресурсами для повсякденних потреб своїх 

дітей, також виявляють любов, хоча сказати: "Я тебе люблю" не мають 

внутрішнього бажання.  

Деякі азіатські батьки виявляють любов через “турботу”: вони 

запитують, чи не голодують вони; деякі через “дії” - батьки готові готувати 

їжу для дітей, бути поруч з ними, коли виконуютье шкільні завдання або 

грають на фортепіано; деякі "дарують подарунки" - батьки надсилають дітям 

гроші, коли вони навчаються поза домом, деякі "піклуйтеся про них". 

З'ясовано, [Quah 2004], що китайські батьки рідше виявляють любов, 

обіймаючи, цілуючи або тримаючи своїх дітей, коли їх прирівнюють до інших. 

Практика конфуціанства батьків змусила їх мати певні правила щодо 

поведінки своїх дітей. Отже, очікувалось, що китайські діти будуть 

поступливими, самодисциплінованими, працьовитими та орієнтованими на 

досягнення. Було виявлено, що малайські та індійські батьки були менш 

дозвільними, більш суворими і покладали більші надії на поведінку та ідеали 

своїх дітей. Пов’язана література попередніх досліджень щодо відносин між 

батьком і матір’ю (стосунки між чоловіками та жінками) [Esmaeili & 

Arabmofrad 2015] вказує у своєму дослідженні на чоловічого соціального 

актора, в якому чоловіки були зображені більше, ніж жінки, і вони також мали 

високу активність. в контрольованому чоловіками суспільстві жінки беруть 

участь у домашньому таборі і обмежуються обстановкою та життям вдома, 

тоді як чоловіки включаються в загальний табір, що включає екологію та 

життя поза домом [Aryanika, 2016; Keynan and Fakhruddin, 2004] Дослідження 

виявило, що жінки отримали нижчий ступінь, і вони не отримали очікуваного 

значення так само, як і чоловіки. Жінка представляє небажаний полюс, 
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наприклад, вона слухняна, емоційна, розуміюча, підтримує, поступлива, і 

безсилий, тоді як самець - сильний, могутній і правитель будинку. Вважається 

користю бути збалансованим, а недоліком - надмірно емоційним. Оскільки 

чоловіки вважаються раціональними, тоді як жінки емоційні, часто ставлять 

на вищі позиції в оцінці людського суспільства. [Haleem, 2014] Чоловіки 

завжди користуються почесними посадами та відкритим вибором, тому їх мрія 

широка, тоді як жінки залишаються непривілейованими та обмеженими, не 

вибираючи власних виборів, тому поширення цієї практики відштовхує жінок 

від керівних та керівних посад. 

За даними [Flood & Pease 2005], Джна [John 2003: p65], [Pots 2003: p74] 

та [Carbone & Naomi 2016], незгоди між чоловіками та жінками оцінюються, 

оскільки супротив чоловіків великий. Образ чоловіка як сміливого, 

впевненого в собі, героїчного, раціонального, а жінки як покірливого, 

ірраціонального, емоційно виразного. Групи розуму для розмежування статей 

та поділу людини на окремі категорії, що призвело до існування довгого 

списку бінарних опозицій, де один модуль контролює інший. Контролюючий 

фактор пов'язаний з чоловіками, тоді як відсталий - жінка [Haleem, 2014]. 

[Ahmadi, Alimorad 2013] аналізує термін чоловіків і жінок відповідно до 

символу, тому чоловік є знаком спонсора, тоді як жінка - символом конкурсів. 

Зокрема, чоловік підкорюється мудрістю, а жінка долається собою. Різні 

дослідження щодо поділу чоловіків / жінок планують встановити чоловіків як 

більш сильних, обгрунтованих, новаторських та, як правило, переважну 

сексуальну орієнтацію, призначаючи самку кволою, наївною та неглибокою 

твариною [Khair Ul Bashar, Zeb, 2019; Tippabhotla, 2017; Khachmafova et al. 

2015; Barthes, 1994; Alami, 2016; Samulowitz, Gremyr, Eriksson and Hensing, 

2018; Haleem, 2014; Flood and Pease, 2005; John, 2003; Pots, 2003]. 

Переходимо до концептуалізації батьків в малазійській англомовній 

літературі. 
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3.1.2.1.Концепт батька 

Роль батька / матері, висвітлена [Shulgina & Fang, 2014], який згадує 

деякі моменти щодо ролі чоловіка та дружини в сім'ї: 

Перш за все наведемо приклади ролі чоловіка та дружини в сім’ї за 

[Shulgina and Fang, 2014]. 

Чоловік є головою сім'ї, а дружина - його вірним помічником. У сім'ї має 

бути чітке розмежування обов'язків між чоловіком і дружиною: чоловік годує 

сім'ю, а дружина допомагає йому. 

1) Чоловік як глава, який бере головну роль і вирішує, яке життя краще 

для його сім'ї 

(168)   My husband wants us to live in Tok Guru Bahaudin’s community,  

   We are going to live in Jerangau. This is my wife (2, p. 77),   

(169)   Wife, let us go to Bentan where we can find a livelihood more easily 

(3, p. 110)  

(170)  My husband would be home soon we both knew he was waiting to get 

out, take over. Sometimes I felt him pounding in my veins, thirsting for blood (4, p. 

919)  

(171) I’m sorry I couldn’t tell you before. There was so much to do. She had 

known him as a domineering husband, 

 He leaves Kuala Lumpur to join an Islamic commune and forces his wife, Siti 

Sara, to give up her lectureship at a local university and accompany him to Jerangau  

He isn’t at home. I don’t know where my husband has gone, 

Домінуючий чоловік призвів до розлуки (His wife has left him). 

2) Дружина як вірна помічниця, яка служить чоловікові та готує їжу для 

нього та її дітей, і слідкує за ним, куди б він не пішов: 

(172) His wife laid out some cold rice, sambal tumis and fried fish. They ate 

hungrily without relish.  

His wife always gave us moon-cakes, 

His wife brought them glasses of green syrup water, 
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The good Indian wife adept at fading, in public, into the background behind 

her men, 

I’ve done my worldly duty as a wife and mother, 

The Wife wants to stop work and stay at home, that’s all, 

Make her new home with her country-doctor husband in Padang Rengas 

And he has a cup of masala tea and a new wife both cooling at home 

After lunch, she returned to her room to sleep until her husband came home 

I put it in the middle of the table and sat down to wait for my husband 

His wife cleared the dishes 

Mismeasuring the sugar for her husband’s tea 

Ratnam’s wife had filled the metal basin normally used for washing greens 

with boiling water. 

It was my joy to cook and clean for him.  

I waited quietly for each mealtime to see him turn more and more eagerly 

towards the dining table. 

A married woman should carry on like this behind her husband’s back 

Sara reiterated that she was going with her husband to Jerangau, wives of the 

planters and miners who had vowed to stay on in Malaya with their husbands . 

You will travel with your husband to a land where there is money to be found 

in the streets  

Aunty Pani says that your husbandto- be is very wealthy and you will live like 

a queen 

Головною умовою щасливого сімейного життя є спільні зусилля: 

дружина може допомогти чоловікові в роботі. 

(173) She now cultivated six Relongs of Sawah belonging to her husband.  

Sabapathy was rearranging the dogeared foolscap sheets on which signatures 

had been collected when his wife took up the appeal  

Tell your wife not to interfere, or both will be hurt  
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3) У чоловіка та дружини спільна доля та життя, засновані на любові, 

пристрасті та довірі, повазі, розподілі відповідальності, думках та допомозі 

одне одному. 

(174) He was proud that she was his wife loves her husband 

What if the sight of her husband reminded her of how much she loved him 

His wife coming from another province struggled hard to enunciate the 

sentiments he held dear help his wife welcome the guests 

He started his car and drove to his house where his wife was waiting. 

Manickam is lying in bed in Kampong Kepayang eating peeled and pitted 

longans from the hand of her new husband 

 Sat at my dining table watching my husband on the street, for eight hours 

 But my husband extracurricular activities that feed my imagination as I sit at 

that table every day 

He kept a wife who fluttered her lashes and left the thinking to him 

Or suddenly he must have been overcome with love for his first wife. Couldn’t 

wait another minute to see her.” 

Dwivedi shared it with his wifе, 

Had gone sailing with his wife 

Great was the love of his wife 

Giving his wife a kiss on her cheek 

Hou Yi had a beautiful wife, Chang Er. He loved her so much 

Helped his wife out. 

Hou Yi, yearning for the wife he had lost to the moon 

Husband who would treat me like a queen 

My husband stared into my eyes 

Fancy my husband  

Her husband’s affections to her  

The names my husband and I had spent hours discussing 

My wonderful husband 

I dreamed, my husband on a white horse. 



118 
My husband, the object of my uncontrollable passion 

Too had began to long for the coldly distant lips of my husband. 

He is mine.’ I wake up and stare at my husband, almost in fascination. 

Husband was the man of my dream 

A secret passion for her husband   

I looked at my husband and he looked at me with doe eyes so I nodded shyly. 

t my foolish heart leaped and jumped at the thought that I would see Lakshmnan 

every day.  

When he sat at the table and smiled in admiration at my creations my heart 

blossomed.  

4) Дотримання вимог моралі та доброчесності, подружжя повинні бути 

згуртованими та вирішувати проблеми разом 

(175) His first duty is to her Those are his children, and that is his wife 

The other side I must understand my husband’s problem, in the end who is 

going to understand my problem. 

Концепт турботливого батька. 

В романі "Green is the Colour" батько з Індії, Тата – чоловік, який 

"створив себе сам", клерк пароплавної компанії Cowan & Maugham. Він бере 

на себе всю відповідальність за високу посаду, яка забезпечує гідне життя для 

своєї сім'ї. Тата наполегливо вчився і отримав хорошу кваліфікацію. В 

шістнадцять років він пішов зі школи, сподіваючись отримати гарне майбутнє 

в іншому місці у світі. Щоб забезпечити велике майбутнє своїм дітям, він 

переїхав з Індії до Малайзії:  

(176) We’re lucky to live here. It’s the best place on earth, none of India’s 

problems. Peace and quiet and perfect weather. Just work hard and the world could 

belong to you here.  

Тата бере на себе роль ідеального батька. Після виходу на пенсію він 

придбав великий будинок для своєї родини, щоб забезпечити їм найкраще 

майбутнє:  
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(177)…by the time Tata retired, in 1956, he owned a shipping company that 

rivalled his old employer’s. Tata decided to buy himself a house that would declare 

his family’s stake in the new country. A great house, a grand house, a dynastic seat. 

He would leave Penang and look for such a house in Ipoh, far away from the 

dockyards, hilly, verdant, the perfect place to retire. Його можна вважати як 

належного до першого соціо-психологічного типу особистості, якому 

притаманно само-орієнтування та само-можливість.  

Другий персонаж - Лебай Ханафія, малайський батько, який зображає 

турботливим і захисником сім'ї. Коли Сара, його дочка, приходить додому 

пізно, він має з нею розмову: 

(178) Her father said to her when she returned,  

 Where have you been? 

Why are you back so late?  

You know it’s dangerous to go about alone (2, p. 36). 

Батько Сари позиційнує себе як заклопотаного батька, наставляє свю 

дочку на те, щоб вона не приїжджала додому пізно, і наголошує на небезпеку 

для дівчини. Фернандо показує, як малайські батьки не дозволяють своїм 

дівчатам виходити на самоті, вважають дівчинку слабкою, яка не може себе 

захистити.  

Лебай Ханафія, дійсно турботливий батько. Щоб захистити Сару від 

Пангліми, політичного секретаря міністра внутрішніх справ у Малайзії, який 

бажає Сари, і хоче одружитися, направляє свою дочку на виїзд за кордон:   

(179) Lebai Hanafiah instinctively knew he was going to be asked for her 

hand, and to avoid having to refuse him, hurriedly arranged for her to go to 

America,for further studies (p. 36). 

Батько Сари належить до батьків-захисників, даючи вказівки своїй дочці 

поїхати до Америки для подальшого навчання. Його можна віднести до 

третього соціо-психологічного типу особистості, тому що він спроможній 

адаптувати свою поведінку як батька до специфічного контексту, до якого 

потрапляє його донька. 
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Концепт жорстокого батька. 

Батько індійського малайзійця претендує на ідеальність, його згадували 

в романі як батька Емми, яка одружилася з сином Тата. Зовні він показаний як 

поважний чоловік, який приніс своїй родині спокійне життя:  

(180) Among the other neighbours, Amma’s father was known to be the sort 

of man who kept to himself, who held his family to a life of quiet decorum and high 

principles.  Люди вважають його поважним чоловіком, і той любить 

допомагати іншим. Коли бізнес втрачається, він вирішує кинути роботу, 

даючи можливість молоді працювати, і це рішення робить його більш 

шанованим:  

(181)…when the business had foundered and his British bosses had talked 

about retrenching their staff, he’d taken early retirement to allow a younger 

colleague to keep his job.  

Батько Емми не схвалює того, щоб його дочки носили короткі спідниці:   

(182 )He was a decent man, a good man, a man who was vegetarian twice a 

week and didn’t let his daughters wear above-the-knee skirts. He spent his days 

listening to the wireless radio he’d bought after his retirement and watching the four 

angelfish he kept in a small tank. Once a month he allowed himself a solitary treat 

of the latest Tamil film at the Grand Theatre in Jubilee Park. Хоча батько Емми 

виглядає поважним і статечним чоловіком, але як батько він суворий, нещирий 

і жорстокий, який ставиться до своєї дружини як до слуги, і побиває своїх 

дочок:  

(183) Behind his bland grey doors he regularly beat his modestly clad 

daughters with his leather belt and had once held a meat cleaver to his wife’s neck 

when she’d gone into town to post a letter without his knowledge. None of his 

neighbours ever discovered his belt-and-cleaver tactics, which was somewhat of a 

pity, if only because several of them would have admired this ultimate show of 

mastery from a man they’d pegged as a phlegmatic, fish-feeding teetotaler. 

Фернандо демонструє подвійність батька, коли поза домом він є 

авторитетною людиною, яка дотримується високих принципів, поводитися до 
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своєї сім'ї зі спокійною прихильністю, із одного боку, високими принципами, 

а з другого – неповажним та жорстоким. Оскільки він не демонструє свого 

справжнього характеру, він не вітається в суспільстві та справляє враження 

пихатої людини. Батько Емми вочевидь належить до другого соціо-

психологічного типу: він відрізняється серед інших батьків високим 

авторитаризмом с тенденцією до жорстокого ставлення до родини. 

Концепт недбалого батька. 

Мусульманський малаєць Айя є 33-річний вдівець, який вирішує 

одружитися з Лакшмі, якій 14 років. Він не сказав правди, щоб одружитися з 

Лакшмі, яка є індійською вродливою дівчиною та мріє мати багатого чоловіка.  

Для того, щоб Лакшмі прийняла пропозицію, Айя набрехав:  

(184) I was a young man then and it didn’t seem wrong to gain a bride with a 

bouquet of lies. Він шкодує про це, але глибоко всередині відчуває себе 

щасливим, бо ця брехня привела його до такої прекрасної жінки. 

Одного разу, коли японці окупували Малайзію, Айя був за балаканиною 

зі своїм другом. Японець прийшов до його дому та ц забрав його дочку Мохіні. 

Лакшмі, його дружина злиться на такого недбалого батька:  

(185) How dare he leave us to fend for ourselves against Japanese soldiers 

while he sat gossiping with that doddering old Sikh security guard outside the 

Chartered Bank building? Повернувшись додому, Айя спокійним голосом 

запитує про своїх дітей:  

(186) Where are the children?’ he asked, so quietly that I had to raise my eyes 

from his collar and look into those small, frightened eyes. ‘They have taken Mohini 

away,’ I said dully and as suddenly as my anger had come, it dissipated. I felt lost 

and longed for a husband who would take my burdens away for one hour. Someone 

who would make things right again.  

Про недбайлість батька свідчить й те, що він дає своєму синові 

Лакшмнану гроші, щоб покласти на це пари, хоча він знає, що це погано. Його 

дружина бачила це та була незадоволена ним як батьком і чоловіком:  
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(187) I had just argued with Ayah because I had seen him slipping money into 

Lakshmnan’s hands. Making me look like a monster and giving our son the 

impression that gambling was OK.  Однак бути пасивним і недбалим батьком - 

це щось неприйняте країною, і його не поважають дружина та діти.   

(188) My mother said that when I was born she cried to see that I was only a 

girl, and my disgusted father disappeared to make more pickled lies, returning two 

years later still roaring drunk. 

Про недбалість батька свідчить і те, що коли його дружина народила 

доньку, він зник на два роки, та повернувся п’яним.  

Соціо-психологічний тип батька Мохіні та Лакшмнама не можна 

віднести до жодного із виділених, тому що йому притаманна низька 

саморегуляція. Він не дотягує до звання батька. Таким чином, концепти 

турботливого та недбалого батька утворюють культурно марковану опозицію 

3.1.2.2.Концепт матері 

Мати Сари, малайська жінка, належить до патріархального суспільства і 

є люлячою матірью, а тому не має високої саморегуляції. Натомість Сара, її 

донька, вмотивована на високі стандарти і цілі, але не є матірью. 

В романі "The Rice Mother", коли Лакшмі одружився з Айєю, який був 

малайцем, вона не знала, що відбувається між чоловіком і дружиною, і який її 

обов'язок. Мати не підготувала її до шлюбу, тобто недбало поставилася до 

дочки. Лакшмі була молодою, але вона мала поводитись як доросла жінка, яка 

ось-ось вийде заміж:   

(189) Had Mother known that he would do that to me? Had Father also done 

that sickening thing to Mother? I felt dirty. There was still sticky liquid and blood 

soiling my thighs, and soreness between my legs. 

Лакшмі зрозуміла, що мати є головним джерелом у передачі культури та 

мови від одного покоління до іншого. Оскільки мати турбується про своїх 

дітей вдома, тому Лакшмі навчає своїх дітей і онуків своєї культури і мови:   

(190) I decided that I would teach Dimple our culture and teach her to speak 

Tamil. It was her heritage and her right. I began to tell her our family stories forthere 
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were many things I wanted to leave in her care. Rani had her Western ways about 

her. She refused to teach her children their mother tongue.  

На відміну від Рані, Лакшмі визнає східно-індійську цивілізацію та 

приймає західну мову та культуру. Вона намагається навчити своїх дітей 

рідної мови, що привело до складнощів у спілкуванні з рештою родичами. Їм 

не подобалася  її роль носія культури та мови прабатьків. Рані, невістка 

Лакшмі, бачить себе вище за інших. Вона одружується з Лакшмнаном, 

сумішшю індіанців та малайців, сином Лакшмі та Айї, вона обманює 

Лакшмнана одружитися з нею, спокушаючи заплатити йому гарне придане, бо 

вона була потворною жінкою, що змусило Лакшмнану одружитися на ній. Рані 

була завжди проти матері Лакшмнан, оскільки вона не хоче щоб її діти вивчали 

тамільську мову та національні традиції. Коли Рані народжує сина Неша, 

Лакшмі дарує йому золоте кільце, за традицією, Рані відмовляється від нього 

і знімає кільце зі своєї дитини:   

(191) She had named him Nash. She was very proud of him .I brought him the 

usual gold rings, bangles and anklets that one gives to a grandchild. I put them all 

on his little body with my own hands and she took them all off and placed them in 

the pawnshop as soon as she left the hospital. 

Одна з ролей матері, яка зображена в романі "The Rice Mother", -  

приймати рішення за свою дочку, а саме, знайти чоловіка для своєї дочки 

Лалиті:  

(192) The years were passing but I just could not find a bridegroom for Lalita. 

With no qualifications, she wanted to train to become a nurse but I wouldn’t hear of 

it. How could I let my daughter wash strange men in intimate places? No, no, such 

a dirty job was not for my daughter. I sent her to typing school but whenever she 

went for an interview, she was so nervous she couldn’t stop making mistakes. I was 

getting desperate. If she had been a working girl, she might have found a husband, 

but with her looks and being unemployed even a dowry of twenty thousand only 

brought forth unsuitable men of suspect character  
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Коли Лалита хотіла стати медсестрою, її мати відмовилася і відправив її 

в школу машинопису. Хоча робота медсестер вважається однією з хороших 

робочих місць у деяких країнах, це не бажано деякими малайзійськими 

сім'ями, оскільки вона вимагає змішування та спілкування з чоловіками.  

Із сказаного вище випливає те, що Лакшмі має мотивацію на високі 

стандарти і цілі, вона володіє ситуацією і розуміє що роль матері полягає в 

передачі культури свого роду. На відміну від Лакшмі, Рані дбає лише про свої 

інтереси та проявляє авторитаризм. 

3.1.3. Напівсеміосфера "емоційний стан" 

За [Wierzbicka, 1999], почуття зараз стоять на передньому краї 

міждисциплінарних досліджень, що охоплюють гуманітарні, соціальні та 

біологічні науки. Хтось сказав би: не "почуття", а "емоції" - і питання: яке з 

цих двох (почуття чи емоції?) занурює нас прямо в суть центральної суперечки 

щодо взаємозв'язку біології людини, з одного боку, та мови і культура з 

іншого.  

Але немає чіткого розподілу, що розділяють дисципліни та школи 

думок, які віддають перевагу "почуттям" перед "емоціями" або навпаки. 

Англійське слово емоція, схоже, поєднує у своєму значенні посилання 

на "почуття", посилання на "мислення" та посилання на тіло людини. 

Наприклад, можна говорити про "почуття голоду" або "відчуття печії", але не 

про "емоцію голоду" чи "емоцію печії", оскільки ці почуття не пов'язані між 

собою. Можна також говорити про "почуття самотності" або "відчуття 

відчуженості", але не про "емоцію самотності" чи "емоцію відчуження", 

оскільки, хоча ці почуття чітко пов'язані з думками. 

У дослідженні людських емоцій немає нічого більш стійкого, ніж віра в 

те, що всі вони можуть бути зведені до невеликої кількості універсальних та 

вроджених емоцій, що зустрічаються у всіх ("нормальних") людей, а також, 

що ці нібито вроджені та універсальні емоції можуть бути ідентифікованими 

за допомогою англійських емоційних термінів, таких як страх, гнів чи сум 

[Wierzbicka, 1999 p. 23-24]. 
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Тут потрібно виділити три рівні явищ: (1) самі психологічні явища; (2) 

концептуалізація цих явищ; (3) слова та вирази, пов'язані даною мовою для 

відповідних понять [Wierzbicka, 1999 p. 32]. 

Насправді не існує конфлікту між поглядом на те, що "корінні 

концептуалізації емоцій" формуються культурою і часто стосуються 

міжособистісних відносин та думки, що емоції відбуваються "всередині 

людини". Більше того, навіть якщо хочеться стверджувати, що не тільки 

поняття емоцій, але й самі емоції можуть бути культурно сформованими, все 

одно не потрібно заперечувати, що ці емоції, що мають культурну форму, 

відбуваються "всередині людини". Як слова, так і поняття, втілені в них, є 

культурними артефактами, які еволюціонують у даному суспільстві і які 

поділяють люди, що живуть у цьому суспільстві; але почуття справді є 

"внутрішніми", суб'єктивними і, ймовірно, пов'язані з "приватними" тілесними 

подіями та процесами  [Wierzbicka, 1999 p. 33]. 

Оскільки всі мови, схоже, мають слово для поняття "відчувати", ми 

можемо припустити, що це поняття є невід'ємною частиною універсальної 

народної моделі людини, тобто, що в усіх культурах люди приписують 

почуття іншим людям, а також як до них самих. 

Крім того, дані свідчать про те, що в усіх культурах люди мовно (і, 

зокрема, лексично) розрізняють різні типи почуттів. Очевидно, у всіх мовах 

деякі „почуття” лексично пов’язані з „думками” (у формі слів, порівнянних за 

своєю загальною семантичною структурою з такими англійськими словами, як 

гнів, страх чи сором). 

Здається також імовірним, що в усіх мовах є деякі слова, що пов'язують 

"почуття" з тілом, такі як голод, спрага, біль чи біль в англійській мові. 

У всіх мовах також, здається, існують способи розмови, які пов'язують 

почуття, засновані на думках, з подіями чи процесами, що стосуються тіла - 

факт, що разюче відповідає наголосу багатьох вчених, особливо психологів, 

на біологічному аспекті "емоцій". Перш за все, ці способи мови говорять про 

те, що деякі види фізичної поведінки, що спостерігаються зовні (зокрема, 
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поведінка обличчя), розглядаються універсально як добровільні або 

напіввольові способи вираження та передачі когнітивно заснованих почуттів 

[Wierzbicka, 1999 p. 61]. 

У той час як внутрішні тілесні образи зосереджені на суб'єктивному 

аспекті почуттів та на їх можливих зв'язках із, по суті, непізнаваними 

процесами, що відбуваються всередині тіла, повний когнітивний сценарій, 

пов'язаний з певними видами почуттів, часто вказує на соціальні та моральні 

проблеми та аспекти міжособистісної взаємодії. 

Почуття є суб’єктивними, і, здається, вони загальновідомо (часом) 

пов’язані з тим, що відбувається в організмі; але вони також часто вважаються 

заснованими на певних повторюваних думках - когнітивних сценаріях, 

сформованих конкретною культурою. 

Оскільки в загальнолюдському досвіді зміст викликання думок впливає 

на почуття, можна цілком правомірно сказати, що культура впливає не тільки 

на "поняття емоцій", а й на самі почуття. Окрім того, у загальнолюдському 

досвіді когнітивні почуття часто викликають або впливають на тілесні 

почуття, є сенс припустити, що тілесні почуття теж (і, можливо, навіть деякі 

тілесні процеси, пов'язані з ними) можуть побічно впливати на культуру. 

Не існує справжнього конфлікту між поглядом на те, що людські 

почуття можуть бути "втіленими" і мати біологічний вимір, і поглядом на те, 

що вони "соціально побудовані" і мають культурний вимір. Також немає 

справжнього конфлікту між визнанням міжкультурних відмінностей у сфері 

"емоцій" та визнанням подібності [Wierzbicka, 1999 p. 62-63]. 

Культура може безпомилково впливати на те, що збуджує наші почуття. 

Почуття також можуть відрізнятися по-різному [Goddard, 1996], а культура 

може впливати на артикуляцію почуттів. Незважаючи на пристрасні 

артикуляції, суспільства можуть просунути глибоко складні реакції поведінки. 

[Hryzhak, 2017] розглядав емоції як етимологічні одиниці, семантична 

структура яких має емоційну оціночну цінність і завдяки яким можна 

передавати абстрактне, емоційне оцінювальне ставлення до об’єкта відліку.  
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Увагу дослідників привертає семантична структура базових емоцій – 

білю: Shumeiko (2018), Diaz Vera (2012), Moradi & Mashak (2013), Gokce 

(2016), Martin (2013), інші відповідні дослідження щодо вираження болю. 

Varghese (2016), Semineo (2010), Al-Abdullah (2019); та усмішки: Szarota 

(2011), Ekman (1992), Hasada (1996), Tarasova (2014), Stewart (1991),  Shumeiko 

(2018).  

Почуття - це теоретичні речі, таким чином вони розуміються за 

допомогою поступово фізичних ідей. Концептуальна метафора має значне 

місце в розумінні почуттів. У цьому відношенні можна впевнено сказати, що 

розуміння почуттів є альтернативним способом розуміння людського 

інстинкту [Lim, 2003: 142]. Щодо зв'язку між теоретичною подібністю та 

почуттями, [Kövecses, 2002] висловлює думку, що людське тіло є ідеальним 

джерелом джерел. Ідеї почуттів, наприклад, страх, гнів, біль, муки, щастя, 

гіркота, сором, гордість тощо, досліджуються методами концептуальної 

метафори [Lakoff & Johnson, 2003], використовуючи орієнтаційну метафору 

для концептуалізації почуттів.  

[Moradi &Mashak, 2013] доповіли щодо концептуалізації метафори 

смутку англійською та перською мовами. Вони виявили, що більшість 

метафори смутку, наприклад, SADNESS IS DOWN, SADNESS IS ILLNESS, 

and SADNESS IS A BURDEN звичайні як в перській так і англійській. [Goke, 

2016] вивчає метафоричні відображення почуттів задоволення, обурення та 

смутку в корейській казці. Ці почуття чітко ототожнюються із суттєвими 

зустрічами заради того, у чому це варте HAPPINESS IS VITALITY для щастя, 

SADNESS IS HEAT для суму, THE BODY IS THE CONTAINER для гніву.   

3.1.3.1. Концепт біль  

Від початку людства кожна людина стикається з болем, що дає основу 

для діахронічного дослідження. Більше того, мука глибоко індивідуальна та 

емоційна, та за нею не можна прямо спостерігати чи передавати іншим людям. 

Таким чином, наш вхід у досвід болю інших людей можливий завдяки мові. 

Простота, з якою можна використовувати слова для вираження муки, залежить 
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від ступеня та поширення переживання болю [Schott 2004: 210]. Словесне 

вираження муки не повністю зображає біль, але замінює його грубі, 

невербальні артикуляції, такі як, плач. Тому наш вхід у досвід болю інших по 

суті перешкоджає мова. Ефективність, з якою слова використовуються для 

вираження відповідноого болю, залежить від того, наскільки досвід страждань 

може бути загальноосмисленим та розповсюдженим [Schott 2004: p 210].  

[Kovecses, 2006] виділяє три прототипові когнітивні моделі болю. 

1. Біль як негайна реакція, фізичні муки, коли організм реагує на якийсь 

негайний важкий імпульс. Нормальним для цього типу мук є асортимент 

фізіологічних, експресивних та поведінкових реакцій.  

2. Тривалий, хронічний біль. 

Тривалий біль може виникнути через фізичну причину або нескінченну 

хворобу. Біль продовжується протягом значного часу. Це безпомилково 

відокремлює його від прототипних обставин почуттів, які включають 

поодинокі сцени пристрасного випадку (блаженства, обурення тощо). Це 

зображається набагато більше прикладної подібності, як швидка реакція. 

3. Біль як звичайна реакція. 

Реакіця може бути результатом суперечливо оціненою обставиною, яка 

спонукає людину до певного негативного споглядання і, можливо, до більш-

менш м'яких реакцій. 

Релевантною для нашого дослідження є також [Shumeiko, 2018]. Автор 

пояснює причини, які викликають почуття нещастя, як: (а) знецінення когось, 

або чогось; (b) розлучення закоханих. 

Аналіз малазійських англомовних романів свідчить про те, що біль і 

страждання відчувають чоловіки, які стурбовані благополуччям своїх 

коханих. Юнь Мін [Fernando] намагається врятувати кохану від ув'язнення під 

час расових заворушень у Малайзії  

(193) " When riots break out in the Malay areas, the people divided, so many 

religions, real rojak, partitioned not into two parts but many parts(2,p134). Слово 

"rojak" - це місцеве кольорове слово, що на малайському означає "суміш". Він 
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використовується для вираження расової війни, що відбувається в Малайзії на 

той час. Відповідно, Сара віддається Панглімі, який відповідає за ув’язнення 

коханого, щоб його врятувати. Пангліма використовує свою посаду в штаті 

політичного секретаря міністра внутрішніх справ для шантажу Сари:  

(194) Yun Ming is locked in a classroom in a Sekolah Rendah two miles inside 

Kampung Puah. Rahim and his men are awaiting word from me to deliver him 

across the border if you do not return, do you want to free him? don’t struggle, don’t 

make a noise, whatever I do to you, or it will be worse for you.Here is my telephone. 

It will be easy. One call to my people and those two will be free. If you do as I want. 

If you don’t, be sure you will never see them again (2, p. 134). Сара занурюється в 

нещастя щодо ситуації у своїй країні та свого коханого Юнь Мін (195) 

"weeping & screaming out against all the loneliness and guilt and the hatred and 

the sadness of her country and the memory of Yun Ming" (2, p. 135). 

Інший персонаж, Лакшмі, покидає свою країну і одружується, щоб 

знайти можливість успішно вийти заміж. Лакшмі зазнає великого страждання, 

коли дізнається, що вона одружилася не з багатим чоловіком, як того 

очікувала, а з бідним, та ще й на чужині:  

(196) " for a moment I could only stare at the dusky interior of the house then 

I followed slowly. In the first step, I stopped. Mother had been tricked. The thought 

was heavy: My husband was not rich, he was poor. I was all alone in a strange 

country with a man who was not what he was supposed to be. I had no money of my 

own, didn’t speak a word of English or the local language, and hadn’t the least idea 

of how to return home (4, p.27). Однак її біль посилювався, коли він не 

виконував свою роль чоловіка (197) " My husband was a helpless rock by my side, 

I felt lost and longed for a husband who would take my burdens away for one hour. 

Someone who would make things right (4, p. 153). Чоловік Лакшмі є безпорадним, 

і це збільшило її смуток, але натомість вона вирішила зазнати свого болю і 

залишитися з ним заради своїх дітей. Вона також поглинається болем після 

втрати доньки Мохіні японськими солдатами (198) "Where was Mohini? Why 
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had they not returned her? "(4, p. 156),"The eye searching for a resting place, is 

drawn to Mohini"(4, р. 163) . 

Юн Лінг - персонаж із "Саду вечірнього туману", яка дуже страждає 

через втрату сестри. Вона стикається зі своїм важким станом, щоб досягти 

обіцянки, яку вона дала своїй мертвій сестрі зробити їй японський сад: 

(199) Ask Aritomo to design a garden for your sister, I was unemployed, but 

I had saved enough money not to have to work for a while. And I had the time (р. 

39), 

(200) Aritomo’s offer was the only way I could give my sister a Japanese 

garden" (p. 67).  

Всі ці персонажі терплять біль і жертвують собою заради добробуту 

інших. Причина, що спричиняє відчуття болю, залежить від контексту:  

- смерть близької людини  

(201) a. And under this shock, a fine, crack-in-the heart sadness at the 

assumptions people like Muniandy must make if they are to survive  

b. A sense of being lost in the stream of history. Sadness for Gita, for Yun 

Ming, for Sara, even for Chew who seemed more rooted than all, replaced by a 

sadness for all that I had lost. 

c. I smelt Death in the air and saw him everywhere, Aunty Anna began to cry 

softly and I hugged her. Her shoulders shook with sadness. 

d. “Uma, Uma, please don’t burn Paati, please! Pull her out! Pull her out! 

Pleeeease!” The last please quivers turns to liquid, and seeps into the damp soil, 

suffusing the roots of the tamarind tree in its desperate grief. 

e. Amma' ghost opens the gate and runs across the street. From the front door 

Aasha watches her, for Aasha has no room left in her for grief. Other people’s 

sorrow knocks against her like a spoon seeking a water glass 

f. He couldn’t begrudge her the white peace that surely awaited her innocent 

little soul. There was sadness in the giant leather-backed turtle’s eyes. 

- розлука з коханою людиною  

(202) a. Sadness eclipsed his eyes. 
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b. Now there was only sadness in his face. I would miss him. 

c. He stood up to leave. An old sadness dimmed his eye. 

(The mother's sense of soreness separated her daughter for marriage )  

d. For a long while Mother simply looked at me with the oddest mixture of 

sadness and joy, then she dabbed the corners of her swimming eyes and, unable to 

speak, simply nodded her approval.Efficiently, the lady she had engaged from a 

different village to do my hair moved forward ( mother loses her daughter at the 

time of Japanese invasion ) 

e. He let the Japanese dogs take her. I could feel the shocked eyes of my other 

children in the doorway, safe and clean in their grief and their understandable 

sadness  

- втрата минуих років  

(203) a. A time of sadness for the loss of the passing years 

b. Weighing down every leaf in the garden with the sadness of another day 

ended 

- сум щодо війни 

(204) a. They were stained by the sadness of war 

- присрасть до когось  

My sorrow. Ah well, how to expect a lion such as him to know the emotions 

that gently reside in flowers? Murderess’s grief-crazed lover  

- зрада коханої людини  

(205) a. The vapor of betrayal, the clammy mist of revenge. Uma’s lower lip 

trembles. Her molars grind like millstones; a sudden grief floods her eyes. 

b. Bolt upright in her seat, feeling Appa shift beside her and cross and recross 

his legs Amma hated Uma intensely in that moment, a terrible grief clouded that 

hatred. 

- порушення чиєїсь свободи  

(206) a. We must rise up and attack every encroachment on our freedom.A 

great exhausted sadness filled him 

b. Sadness at the fragility of their world 
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c. weeping, and screaming out against all the loneliness and guilt and the 

hatred and the sadness of her country and the memory of Yun Ming 

What was he doing in your camp?’ Working us to death,’ I replied. ‘He 

worked all of us to death.’ He looked at me. ‘Yet you are here, Yun Ling. d.The only 

one who survived.’ I met his stare for a second and sadness clogged my chest, 

e. I felt a profound sadness for him, for us. 

- старі спогади  

(207) I remembered our first flight together in the training plane at the 

academy, and a great sadness overtook me 

Існують різні слова, що описують біль в емоційному сенсі наступним 

чином:  

Unhappy (her unhappy home life; You have made us very unhappy; I was 

desperately unhappy they didnot understand me, looking unhappy about having to 

sit on the floor; The two men looked unhappy when they saw me,she became an 

inconsolably unhappy, she made us all unhappy; He had been so difficult and 

so unhappy for so long; Mother was unhappy but to stand in the way of his fist 

pounding and teeth grinding took a much harder heart than that soft spot she had 

reserved for him; Mother’s unhappy eyes alighted on her beloved son; She stood to 

one side stiff and unhappy; Mother was morose and unhappy; I had decided to store 

my unhappy soul in the more resplendent peacock of the two in the picture and hide 

it under my mattress, can see the unhappy shadows in her eyes; I have always known 

she would be unhappy by his side; Could she really be the same unhappy old woman 

in a rattan chair who always cheated at Chinese chequers; We moved to a bigger 

house but I was so unhappy inside). 

Sorrowful (The wheedling dances sorrowfully around the weary voice, that 

moment captures everything beautiful and sorrowful about life, beautiful and 

sorrowful moment). 

Somber (She saw the lines of his sombre visage clearly). 

Wistful (So that hard on the heels of the word; Why comes the sly and wistful 

word, her wistful tone of voice made Sara feel slightly guilty about her own 
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comfortable life; The young country girls with wistful eyes and the 

painted) wistfully (she sighed wistfully). 

Melancholy an immense melancholy choked her; A blue melancholy seeped 

into her bones, melancholy of empty roadside stalls; With each sip I felt I was also 

absorbing something melancholy that had been infused into the tea leaves; Grace 

and empathy infuse this melancholy landscape of complex loyalties enfolded by 

brutal history, creating a novel of peculiar, mysterious, tragic beauty; Sometimes it 

was melancholy and sometimes it appeared bright and happy). 

Depressed (I was depressed by the haze outside, and by the loneliness; The 

bareness of the living room depressed him; My mother became very depressed about 

her life; The dull throb of their heart beat all day in Amma’s head; There was a dull 

pain in his heart) aching (I watched the curve of her neck and I was suddenly filled 

with aching desire. I wanted to take her in my arms and feel her soft skin lying 

against mine; There was aching love and pain behind her eyes). 

Suffer (wanted to see him suffer and beg; I was fully prepared to suffer the 

consequences of my actions, he loved you so deeply he didn’t want you to suffer as 

he did; Someone had to do something to end her suffering; She felt rejected by and 

implicated in his suffering that appeared to her dumbfounded eyes far too enormous 

to manage; His suffering breath was unpleasant; Blackmailing the world with 

her suffering Perhaps I have always mistaken my pity for love, pushed her hair away 

from her swollen face and ran my fingers lightly over the frenzied welts on her 

suffering skin;, Long after her body was gone her suffering spirit remained; 

Somewhere inside me I felt the urge to stroke that silky suffering head, her sufferings 

keenly felt, suffering the agonies of Hell, keep her suffering a secret; One of the 

articles in the treaty states that the Allied Powers recognise that Japan should pay 

reparations for the damage and suffering caused during the war; The world became 

too hotWah! The trees caught fireand whoosh! – entire jungles went up in flames. 

Soon all the rivers and seas were boiled away, the water turned into steam. Animals 

died and millions of people were suffering; suffering from dementia, suffering from 

different illnesses). 
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Torture (The torture was like nothing he had ever experienced; I can’t sleep 

for all the thoughts of the different tortures I would inflict on them,an instrument of 

torture; The only thing that comes remotely close to defence is to transform torture 

into pleasure; The shouting, the screaming, the groaning, the moaning, the crying 

wolf and negligence and torture and choking; her tortured mind; torture and death 

of Dahlan; Some of those yogis really tortured themselves for the pure life; being 

tortured by fiends; didn’t know then that I would be the instrument that life would 

use to torment my own son). 

Torture ( Most houses stood without gates or any fear of thieves for the 

Japanese punished the smallest crimes with torture and beheadings). 

Hurt (words will hurt her; The answer hurts Aasha’s chest, someone is 

horribly and irreversibly hurt or something is unexpectedly broken beyond repair, 

everyone was hurt and angry that the others did not understand them; I saw the talks 

I gave the hurt I caused I was filled with despair; I catch the seam of hurt buried in 

it, Inside his voice is an old hurt, an image from the past so sharp that it actually hurt 

flashed before her; He had lost all our money humiliated and hurt me deeply; Mother 

was hurt that Ratha had left without even a proper goodbye; That night I loved him 

so much it hurt, but it hurts to love such a tragically sad and misguided creature, I 

loved my mother so deeply it could hurt). 

- фізичний біль виражається словами у наступних текстах в 

залежності від контексту: 

Burning (burning his brown skin black under the sun and shuffling home at 

night to drink cheap toddy and beat his wife, Burning belly,Felt the blood drain from 

her burning cheeks to see him chewing peaceably on a tough cockl, Chellam’s been 

tossing and turning and burning in that bed in which she has suffered two fevers 

since coming to the Big House, Her skin burning under the greasepaint, the bright 

lights stinging her eyes, her burning face, But the rope that binds Amma to Uma, 

burning the hands of both has a more twisted knot in it than other such ropes do, His 

shoulder blades burning from Chellam’s father’s following eyes, Blowing on her 

burning fingers and sucking her breath in noisily as though she were eating a devil 
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curry, Paati lurching from side to side to spare her failing knee, Uma’s left shoulder 

burning under Paati’s weight, His stomach cramped painfully and he was burning 

with an allconsuming thirs, They threw my father on the cold stone floor with his 

burning fill his burning lungs with air, watching the black in his eyes turn to burning 

embers, I saw it in her burning eyes, burning the backs of them and bringing tears 

hurrying down my cheeks, Something burning hot and ugly rushed up from my 

stomach and exploded at the base of my skull, But she vowed never to go back. She 

ignored the burning eyes that followed her as soon as she left her doorway, It had 

become a burning pain, She was burning a part of her life, Tears filmed my eyes and 

the burning pain in my heart screamed hysterically, First delirious with slow-burning 

fever,I did not hear her, nor was I paying attention to the burning on my skin, For an 

instant I smelled burning skin again. 

Aching (Suresh watches a weariness creep from those aching face muscles 

into Appa’s eyes then give way to panic when Appa realizes his face is stuck fast, 

ineffectually massaging her own aching legs, elbows aching from the weight of her 

head, the bag of aching bones, My aching bones told me I was getting old, Even now 

that my bones are aching and my muscles weary, My body aching all over, My body 

was stiff and aching). 

Sores (They probably talk with their mouths full and have sores on their legs, 

His poor little body was covered in sores and his belly distended with worms, The 

skin on his body was covered in festering sores and bites, his mouth was covered in 

sores and the skin on his body was painfully alive with hundreds of bites and brushes 

with poisonous leaves, Father groaned with relief as the carbon soaked into his 

sores). 

Throbbing (Entertaining delicious visions of Paati choking on her coffee that 

set the lump in her jaw throbbing like a war drum, the lump in her jaw throbbing 

green through her skin, That constant throbbing in my head was gone, My throbbing 

headache rushed upon me once more with merciless vengeance as I stared at his 

retreating back, my mouth dry and my head throbbing, her eyes dark slits in her 
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throbbing face, Slowly the intense flash of agony blurred into a throbbing pain, then 

stabbing you in the back when you’re not looking). 

Trtured ( to Amma’s tortured womb Ratnam shifted gears and began a 

laborious). 

Suffering (he couldn’t have stepped over a suffering body, Kanazawa to tell 

her I was suffering from malaria, suffering from dementia,suffering from different 

illnesses). 

Affliction (physical affliction or illness)  

- фізичний біль, викликаний певною частиною тіла  

Neck (Did he break his neck or his head); head (attempted to assuage her 

crematorium headache with repeated sniffs of a handkerchief doused in Axe Brand 

Camphorated Oil; Akka had a headache, it’s because of her only I switched off the 

radio; our Hisham also giving us endless headache; Terrible headache,” he says 

apologetically; Hungry thirsty headache stomach ache); chest (thumping frantically 

at his chest); other parts of the body( knees paining legs paining joints paining; His 

blows on her face and body left a tingling sensation after the pain; The pain was in 

her mind whenever she stopped the words seeking to rumble out by way of 

explanation, month passed and Mother was diagnosed with chronic gastritis; The 

rashes on the insides of her elbows feel hot and itchy; skin itchy with sweat and 

rancor; itchy body, it hurtles down into her stomach, I’ll be sneezing till my head 

hurt, It hurts my head, my head hurts, he snatched at her wrist and held it until it 

hurt, light which hurt her eyes, glare that hurt his eyes, keep my body loose so the 

pain would be lessened. It was an old trick I had learned in the camp But it still hurt, 

my fingers hurt, your eyes hurt, that they had hurt her in her private parts, it hurt my 

eyes; The eyes I had washed in a tea solution to bring out their true translucence hurt 

forever, squeezing fifty fresh limes into the pot filled with the hardened brown limes 

until even our fingers hurt; My heart hurt; I banged my head and hurt my back with 

the impact of his shove, he would fall and hurt himself, my mouth dry and my head 

throbbing; I could feel Amu standing frozen by me. He ignored her completely I felt 
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embarrassed and hurt. Hurt for Amu and embarrassed that he had seen fit to chastise 

me in this way in front of her). 

- біль викликаний насиллям 

(208) I told myself over the pain. You have suffer beating before (1, p. 180) 

Юнь Лін страждає від побиття японськими солдатами, і "побиття" завдає 

їй фізичного болю [Kovecses, 2006].  

- біль викликаний людиною, вищою за статусом 

(209) “I looked at my hands, and I thought of how Artimo had spoken to the 

man who had caused me so much pain, who had brought me so much loss (1,p115).” 

У ньому є місце з моделлю болю [Kovecses, 2006] як звичайної реакції, коли 

такий вид болю емоційно "проходить через емоцію", не маючи жодної з більш 

обґрунтованих фізіологічних, поведінкових та експресивних реакцій. Юнь Лін 

стає нещасною, коли вона знає, що Артімо був садівником імператора Японії, 

який наказав своїм солдатам вторгнутися в її країну. Юнг Мін страждає від 

японських солдатів у в'язниці, тому вона відчуває, що не варто говорити про 

государя перед нею. У всякому разі "The man who had caused her so much 

pain” правитель Японії є причиною того, чому Юнь Мін відчуває муки. Різні 

випадки рутинного болю: 

(210) We are a painful reminder of the occupation (1, p. 193). Вираз " painful 

reminder" стосується страждань малайзійського народу через японську 

окупацію.  

(211) It pains me to hear that the garden is to be transformed (4, p. 19). 

Дієслово "біль" вказує на пряме значення слова, а не на контекст. Юн Лін 

сумує з приводу трансоформації англійського саду (212) "Visitors have been 

coming from all over the country to enjoy an English garden in the tropics (4, p. 

19). Причиною її болю є те, що вона розглядає англійський сад як частину 

малайзійської культури. Тому слово біль представляє емоційний стан мовця в 

саду як частина пристойності її країни. З іншого боку, прикметник може 

використовувати з болем, як у наступному тексті:  

(214) ‘The owner and everyone in his family were killed. Very sad’ (1, p. 185) 
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Прикметник «very» модифікує ціле значення слова «сумний». 

Прикметник " very " відображає біль пана Марукі за втрату сім'ї під час 

вторгнення японців. 

- біль викликаний травмою чи раною на людському тілі: 

a. Finger 

(215) His fingers were rigid, and I realized they were causing him pain. 

Порізаний палець спричиняє фізичний біль людини. Однак 

використання "вони", яке відноситься до "пальця" мовця, є причиною того, 

чому він болить. Згідно з болем Ковечеса як прототипом негайної реакції 

(2006, 9), в якому «тіло реагує на якийсь негайний болючий стимул» [Kovecses 

2006, 9]. Основною особливістю цього виду болю є багатогранні реакції 

організму на нього, де причиною мук є поріз. 

b. Knuckles  

(216) My knuckles kneading the pain in my hip. It will take me a while to get 

used to sitting in the Japanese style again (1, p. 24). 

c. Ankles  

(217) I shifted my body, unknotting the pain in my ankles; it had been a long 

time since I had last sat like this(1,p44). 

d. Hand 

(218) The pain started up in my left hand when I returned to my bedroom, the 

pain in my hand subsided(1,p56). 

(219) Soothing the pain in my left hand (1, p. 75) 

E.Knee 

(300) Wincing at the pain in my knee 

- біль викликаний криком 

(301) a. Don’t shout and scream, your throat will pain (5, p. 27). 

 Крик може викликати біль у мовця. Використання моделі "може" дає 

можливість, що буде боляче, якщо він кричить. Однак,"Don’t shout and scream, 

your throat will pain" створює атмосферу, що на даний момент болю немає, але 
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це станеться, якщо буде "scream' що "може" призвести мовця до відчуття 

болю. 

b. Romesh screamed in pain (1, p. 99). 

Він зображує хворобливий стан Ромеша після особистого конфлікту з 

Артімо щодо твору. Вираз "кричав від болю" породжує Ромеша як причину 

крику. c.muscles screamed with pain  

- смерть близької людини 

(302) What word could have healed my pain, returned my sister to me? (1, p. 

14).  

Біль у Юнь Мін за втрату сестри здається необмеженим, нестерпним, бо 

жодне слово не може полегшити опік болю. (303) My anger dissipating, replaced 

by a sadness for all that I had lost (1, p. 219). 

Образ гніву Юнь Мін після смерті сестри японськими солдатами 

змінюється смутком. Це свідчить про те, що гнів можна забути не так, як 

незабутній біль, людина просто виконує його. Причину болю за смерть 

близького можна висловити беземоційним тоном голосу larmour (2018). (304) 

The pain in his voice wounded me more than if he had (1, p. 174)  

Біль може виражати емоції за допомогою голосового тону. Він може 

бути виражений ефективніше, ніж фізично. Однак вираз "pain in his voice " - це 

метафора, що використовується з дієсловом "рана", що стосується ступеня 

болю. 

- викликаний чиєюсь дією 

(305) Artimo squeeze his fingers and then grunt in pain (1, p. 111). 

Біль з’являється в пальці Артімо після стискання. Біль виражається 

метафорично як grunts in pain. Дія "squeeze his finger" дозволяє оратору 

виділити причину, яка змушує його відчувати біль. "The" робить посилання на 

палець як причину того, чому мовець відчуває біль. (306) Emily lets out a moun 

of pain as she lowers herself onto her bed ( p. 253) 

(307) Only unskilled horoshi inflict excessive pain (1, p. 221)."Horimono" це 

місцеве кольорове слово, це традиційне японське татуювання рукою. Це 
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означає "гравірування". Текст відображає міжкультурні проблеми. Він 

демонструє вплив японської культури на Малайзію. Текст показує бажання 

Юнг Мін спробувати цей вид татуювання "I thought there would be more blood", 

" Only unskilled horoshi inflict excessive pain or draw an unnecessary amount of 

Blood" Словосполучення "unskilled horoshi" - це свого роду небезпечна 

татуювання, яка спричиняє біль і кров. Однак слово" кров "виконуватиме 

функцію" забирати життя "на кожен сантиметр тіла. Отже," невисокий хорісі 

"завдає занадто багато болю. Відповідно" хорімоно "викликає біль, але це 

свідчить про те, що він може бути терпимим і приємним 

(308) Once he saw that I could withstand the pain, he worked on the 

horimono"(1,p223). I had even started to enjoy the pain (1, p. 224).  

Дієслово "withstand" вживається з "біль", щоб сигналізувати про змогу 

терпіти біль. Однак "enjoy the pain" відноситься до задоволення, яке, згідно з 

Платоном (427 347 до н. е.) означає "стан вимірюваного болю".  

За [Kovecses, 2006: 10] прототип болю є в наступних текстах: 

(309) I told myself over the pain. You have suffer beating before (1, p. 180).  

(310) Romesh screamed in pain, muscles screamed with pain, The pain started 

up in my left hand when I returned to my bedroom, the pain in my hand 

subsided(1,p56),  

(311) Soothing the pain in my left hand (1, 75),  

(312) Wincing at the pain in my knee, I told myself to keep my body loose so 

the pain would be lessened (1, p. 180). Належачи до другого прототипу тривалого 

або хронічного болю, перерахованого в [Kovecses, 2006: 10], вони виражають 

інтенсивність або тривалість болю та контрольний аспект. Люди, які 

страждають від такого болю, почуваються безсило і розбито. Їхнє ставлення 

неприємне і має песимістичний світогляд та негативний світогляд. Вони 

намагаються керувати, але іноді ти втрачаєш контроль і відповідаєш плачем, 

стогоном або навіть виттям [Kovecses, 2006: 11].  
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(313) (His fingers were rigid, and I realized they were causing him pain. 

My knuckles kneading the pain in my hip. It will take me a while to get used to sitting 

in the Japanese style again (1, p. 24).,  

(314) I shifted my body, unknotting the pain in my ankles; it had been a long 

time since I had last sat like this (1, p. 44).  

(315) Artimo squeeze his fingers and then grunt in pain (1, p. 111).  

(316) Emily lets out a moun of pain as she lowers herself onto her bed (p. 

253) мати пляму з моделлю болю як негайної реакції, коли «тіло реагує на 

якусь негайну болючу реакцію» [Kovecses, 2006: 9]. Правлячою особливістю 

такого роду лиха є багатогранні реакції організму на нього. У цій моделі 

призначення болю звичайно фізичне: наколювання, різання, заподіяння 

шкоди, побиття тощо [Kovecses, 2006: 9].  

Щодо третього виду болю - прототипу звичайної реакції [Kovecses, 

2006], цей вид болю стосується "емоційного переживання", не маючи більш 

жодної обґрунтованої фізіологічної, соціальної та виразної реакції. 

(317) I looked at my hands, and I thought of how Artimo had spoken to the 

man who had caused me so much pain, who had brought me so much loss(1, p. 115);  

(318) We are a painful reminder of the occupation (1, p. 193);  

(319) What word could have healed my pain, returned my sister to me?(1, p. 

14); It pains me to hear that the garden is to be transformed (4, p. 19). У будь-

якому випадку, індивідуальна думка про мову болю прописує, незважаючи на 

різні речі, що лексичне поле мук демонструє нудне використання образної 

мови.  

Для опису фізичного болю часто використовується метафора.  

- метафори оцінки 

У критичному дослідженні, Кьовешеч (2006) вказує на наступні три 

важливі generic-level метафори, що зображають біль: PAIN IS DOWN, PAIN IS 

HEAVY, and PAIN IS DARK. (8). PAIN IS DOWN подібна за типом до 

метафори Lakoff's and Johnson's SICKNESS IS DOWN. У таких уявленнях "ми 

організовуємо цілу систему думок щодо одне одного [" Лакофф і Джонсон, 
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2003: с. 16). Побіж з виголошенням мук - це випадки подібності подібності, 

зібрані в даних:  

(320) The pain is getting worse Це належить до оціночної метафори, де 

біль знижується, як той же тип орієнтаційної метафори Лакоффа та Джонсона, 

SICKNESS IS DOWN. I had never felt such pain before (1, p. 198). Метафорична 

структура тут складна і багатогранна. Є метафора of PAIN IS HEAVY 

(Kovecses 2006, 9), Але існує також онтологічна метафора [Lakoff and Johnson 

2003, 30]. У цьому випадку "відчував такий біль" - це онтологічна метафора, 

що активується дієсловом "відчувати", яка структурує біль як конкретну 

сутність, яку можна дослідити за сенсом. 152).The pain of her loss came crushing 

back (4, p. 183).  

Здається, біль не має дати закінчення. "Біль" активується "повернувся" 

для позначення нескінченного болю. Однак з'явилася метафора PAIN IS 

HEAVY [Kovecses, 2006: 9] (321) In case his pain became too great to bear, in 

case he hesitated (1, p. 174).  

Вираз "pain became too great to bear" відноситься до величини болю, це 

нестерпно. Дієслово "став" використовується з болем, щоб вказати на постійне 

посилення болю. З'явилася метафора є PAIN IS HEAVY 

(322) I told myself to keep my body loose so the pain would be lessened (1, p. 

180).  

Біль пов’язаний зі статуями тіла. Вираз "тримати моє тіло вільним" 

стосується зменшення болю. Що стосується Kovecses [2006], то це метафора 

PAIN IS HEAVY.  

- гостра метафора 

Подібно до того, як нас співають, заподіяння шкоди різким предметом є 

важливим видом подання, щоб бути конкретною феноменологічною 

подібністю, яка осмислює характер болю, як у супроводжуючій моделі, 

поданій з англійської мови:  A sharp stab of pain made her sit back 

down[Kovecses, 2006: 9]. Англійські артикуляції, записані вище під джерелом 

домену Кьовешеча, як прототип негайної відповіді [2006: p 9]. Описувач 'sharp' 
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у його ілюстрації метафора PAIN IS SHARP OBJECT посилається на 

супровідні моделі на основі обраної інформації 

(323) Pain grows sharp (5, p. 4).  

'Grow sharp' is an instance of the oriental metaphor more is up . щодо [2006] 

PAIN IS SHARP. Кьовешеча, ця метафора зумовлює, що компонент 'growing' 

вказуэ на те, що біль росте. 

(324) The man has a pain in the neck.  

(325) He felt a little stab of pain for poor lalita.  

(326) He loved her so much that even a moment of pain endured by her was 

like a terrible thorn embedded. Всі ці метафори належать до прототипу болю як 

негайної реакції, при якій "тіло реагує на якийсь негайний хворобливий 

подразник" [Kovecses, 2006, 9]. Основною родзинкою цього виду мук є 

багатогранні реакції організму на них [Kovecses :2006, 9]. У цій моделі 

причина мук, як правило, фізична: різання, різання, поранення тощо (Kovecses 

2006, 9). Образна організація в цій моделі змагається. 

- метафора-контейнер 

Інша суттєва подоба організована навколо можливості того, що тіло або 

будь-який його фрагмент (голова, око, коліно тощо) осмислюється як тримач. 

Цей контейнер містить динамічні частини всередині нього, які обмежують цей 

відсік для детонації, розриву або розколювання. Цей вихідний простір відсіку 

під напругою легітимізує деталізацію Кьовешеча про динамічне 

представлення потужності PAIN IS PRESSURE IN A CONTAINER [2006: 10]. 

Цікаво, що ця джерельна область може допомогти осмислити муки, але крім 

різних почуттів, таких як радість і обурення [Kovecses, 2006], тому цей простір 

джерел в алегоричній структурі дає відображення CONTAINER ілюстрацій, 

які служать для осмислення асортименту почуттів в достатку, наприклад, мук. 

Особи з прикладу цього дослідження широко використовували артикуляції, 

що зображують муки через CONTAINER алегорію PAIN IS PRESSURE IN A 

CONTAINER незалежно від відмінностей у джерелі випробувань мук, які вони 

передають. Вихідний простір у всіх моделях нижче є еквівалентом і служить 
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для концептуалізації мук у динамічному образному визначенні сили. Це 

джерело може також служити для осмислення різних почуттів, переважно 

обурення та блаженства. 

(327) A sound nearby paintred by cacoon of pain(4, p. 152). 

Звук викликає у динаміка біль. Однак "cacoon of pain" створює 

метафору, в якій звук поруч посилює її біль. 

(328) The pain was like an explosion, I felt (4, p. 150). 

Слово "explosion" функціонує як "повний ступінь", щоб змінити спосіб 

нестерпного вибуху болю. 

(329) Little girl sat helplessly in pain all day and wept softly all night (4, p. 

25). Прислівник "helplessly" додає до "sit" і сигналізує про продовження дії. 

Отже, вираз безпомічно в болі передбачає дію сидячи, яка триватиме "all day". 

(330) I was swimming in a sea of pain (4, p. 152). 

Вираз "sea of pain" - це метафора, що активується дієсловом "плавати", 

що структурує нескінченний біль. 

(331) Sadness eclipsed his eye(1, p. 158).  

Текст вказує на біль Арітомо, коли Юн Лін просить його відкрити свій 

приватний сад для публіки (332) "You really should open your garden to the 

public. It’s a great shame, keeping something so beautiful to yourself, Yugiri will 

always be a private garden" (1, p. 158). 

Арітомо будує свій японський сад в Малайзії, щоб нагадувати йому про 

батьківщину. Тому японський сад, або Югірі відображає, як Арітомо болить 

за свою країну. "Sadness eclipsed his eye" вказує на надзвичайний смуток і 

відчуття болю Арітомо, бо він тужив за своєю країною. 

Наступні речення є описом сильного болю: 

(333) Through a blue haze of pain she saw Uma standing in the door way.  

(334) There was aching love and pain behind her eyes.  

(335) Her pale face was twisted with pain .  

(337) On the fifth day I woke up disorientated on my bench, my body aching 

all over.  
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- біль є вогонь 

Одна з найвідоміших метафоричних концептуалізацій болю залежить 

від його причин. Як вказує одна з чудових причин мук за [Kovecses 2006, 9]. 

Він вважає, що концептуальна приналежність агонії залежить від фізичних чи 

різних причин, як у супроводжуючій моделі: Причина почуття - почуття - 

(керування почуттям - реакція) Почуття болю викликане пошкодженням 

тканин або заподіянням шкоди, а також почуття або враження мук, у свою 

чергу, перетворюється на причину реакції, яка може бути проведена як стогін, 

стрибки, плач, ридання або виразність за допомогою відблисків обличчя 

[Kovecses 2006, 9]. Відтепер когнітивні моделі базуються на причинах, і 

згодом теоретичні уявлення, організовані для їх зображення, є динамічними. 

Так само, концептуальна метафора організована для передачі цього розуміння 

мук (PAIN IS FIRE) показує "феноменологічну" родзинку болю, стверджує 

[Kovecses 2006, 9]. Наступні моделі з вибраних романів таких виразів 

використовують концептуальний метафоричний вираз болю. 

(338) The first blast of purifying heat hit my body.  

(339) My body on fire with fever. 

(340) I felt fire rush through my body like a fever.  

(341) A sudden fire roaring in his belly. Таке осмислення болю, тим не 

менш, не є довільним. Правду кажучи, це походить від природної впевненості, 

що температура всього тіла підвищується через лихоманку, наприклад. 

Підйом температури може бути побічним ефектом іншої напасті, навіть 

техніки лікування або багатогранної процедури захисту при нападі на людське 

тіло. Крім того, частина цих артикуляцій запам'ятовує складені або складні 

ілюстрації з різних класів для це обстеження поряд PAIN IS FIRE в 

алегоричному розвитку їх виразів. Наприклад, супутні теоретичні аналогії 

працюють у образних розробках Росії PAIN IS FIRE як у моделях вище: PAIN 

IS PRESSURE IN A CONTAINER і BODY IS A CONTAINER. На закінчення 

Малайзія відкрито висловлює біль і негайно реагує криками, плачем ... тощо 

(342) Romesh screamed in pain,Little girl sat helplessly in pain all day and wept 
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softly all night (4, p. 25). Вони можуть відкрито демонструвати поведінку болю 

на своєму обличчі Her pale face twisted with pain. Розглядаючи модель болю, 

вона відома як негайна реакція, коли "тіло реагує на якийсь швидкий 

агонізуючий подразник" [Kovecses 2006, 9]. Основною складовою цього виду 

болю є багатогранні реакції організму. У цій моделі причина мук, як правило, 

фізична: поранення, різання, поранення тощо [Kovecses 2006, 9].  

Вони також виражають біль беземоційним голосовим тоном [Shumeiko, 

2018] (343)The pain in his voice wounded me more than if hehad (1, p. 174) і 

відомий як рутинна модель реакції болю [Kovecses 2006, 9], цей вид болю 

"переживає емоції", не маючи жодної більш обгрунтованої фізіологічної, 

соціальної та експресивної реакції. (344) The pain started up in my left hand when 

I returned to my bedroom, the pain in my hand subsided (1, p. 56), Soothing the pain 

in my left hand (1, p. 75), Wincing at the pain in my knee, I told myself to keep my 

body loose so the pain would be lessened (1, p. 180). Має місце друга модель 

другого прототипу довготривалого болю [Kovecses, 2006: 10], вона виражає 

силу або тривалий термін агонії та контрольну точку зору. Люди, які зазнають 

негативних наслідків таких мук, почуваються немічно і розбито. Їх 

перспективи небажані і мають критичну точку зору та негативний світогляд. 

Вони намагаються керувати, але часом ви втрачаєте контроль і реагуєте 

плачем, риданням, стогоном або, у будь-якому випадку, криком [Kovecses 

2006, 11]. Малайзійські автори ефективно показують через свої художні твори 

англійською мовою, як малайзійці висловлюють свою реакцію на меланхолію, 

незалежно від того, справді чи глибоко. 

3.1.3.2. Концепт усмішка 

Усмішка досліджується [Szarota, 2011] в американській, японській та 

польській культурах. Автор стверджує, що усмішка твердо ототожнюється 

із соціальними стандартами та якостями: в Японії це було б соціальною 

домовленістю, у США - яскравістю та доброзичливістю, а у Польщі - 

серйозністю. Жарота висловлює думку, що те, як дана культура розвиває 

соціальну демонстрацію усмішки, ототожнюється із соціальними думками 
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про "щастя". У той час як американська етика доброзичливості міцно 

асоціюється із соціальним відволіканням уваги на задоволення, що 

перекладається як один із тих внутрішніх кредитів, які слід шукати та 

здійснювати за допомогою індивідуальних зусиль, японці та поляки 

сприймають радість як щось минуще і непостійне. Авторка стверджує, що 

натхнення для усмішки відрізняється від культури до культури. Американці 

зазвичай посміхаються, щоб представити себе бадьорими та 

доброзичливими, японці повинні виглядати приємними та 

самоконтрольними, а поляки лише іноді беруть участь у соціальних 

усмішках, оскільки, на їхню думку, усмішка повинна відображати 

внутрішні емоції.  

[Ekman, 1992] концентрується на всебічному визнанні основних 

почуттів. Він показав, що усмішку легко пов'язали із задоволенням суб'єкти 

з понад дванадцяти західних та незахідних суспільств, включаючи одне 

відокремлене, добуквене життя культури на Новій Гвінеї. Японці Фрізена 

були зобов'язані завуальовувати свої негативні настрої усмішкою. Автор 

розшифрував ці відмінності, що сталися через японське правило 

презентації, щоб не демонструвати негативних почуттів до 

експериментатора вищого статусу. Крім того, [Hasada, 1996] спостерігає за 

усмішкою, яка, здебільшого, вважається явно товарним знаком для японців, 

- це посмішка, яка проявляється, коли вони відчувають негативні почуття. 

Усмішка також може бути розглянута щодо культурних стандартів, якостей 

або змісту, які є товарним знаком для певної галузі. Можна прийняти, що 

такі соціальні експертизи здебільшого натякають на цілеспрямоване або "не 

відчуте" соціальне усміхнення, яке можна контролювати правилами 

пристойності [Szarota, 2011: p278]. Японські представники часто 

посміхаються, просвічуючи босів щодо своїх пропусків, студенти 

посміхаються інструктору, коли вони не можуть відповісти на запит 

[Hasada, 1996]. Як спостерігав [Szarota, 2011], чарівна усмішка 

використовується для вигляду найкращого можливого рівня проживання. 
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[Hasada, 1996] включає, що посміхаючись, люди можуть змусити себе 

показати безсилими і беззахисними, і ця поведінка наділена Японією. 

Американська поведінка зобов'язує всіх бути цілком дружними. "Існує 

тверда схильність зберігати присутність життєрадісності та сердечності, у 

будь-якому випадку. Пристойні слова та добре вихована усмішка є 

звичайними явищами, що часто трапляються під час постійної соціальної 

співпраці" [Stewart, 1991]. У будь-якому випадку, слід зауважити, що 

символічна асоціація між усмішкою та задоволенням, яку так впевнено 

знають американці та поляки, не така вже й незаперечна в Японії. Усмішка 

бажано пов’язана з придатністю та врівноваженістю з індивідуальними 

досягненнями (як у США) або підтвердженими позитивними почуттями (як 

у Польщі) [Szarota, 2011: 281]. 

Перейдемо до розгляду матеріалу нашого діслідження. 

Роман "Green is the Colour" починається з презентації головних 

персонажів, які сбиоаються на культурний концерт cultural concert): (345) 

That evening in the dewan ... a smile lightly played (p. 1). На противагу від 

чоловіків (Юнь Мінь, Дахлан), автор не зазначає ім’я дівчини, а презентує 

її таким чином, що її усмішка (a smile) ніби заміщує особу і починає окреме 

життя внаслідок вживаної метафори (lightly played). 

Спочатку Дахлан та Юнь Мінь мали дружні стосунки, та втратили їх 

внаслідок різних думок щодо соціального устрою країни:  (346) Yun Ming 

pulled Dahlan away ..... attention (p. 3). Метафора "Замерзла посмішка" набуває 

символічного значення – вона вказує на межу, за якою зникають дружні 

стосунки. Автор вдається до різних негативних відтінків посмішки Дахлан: 

(347) – Dahlan laughed with mocked heartiness.   

 – "I see". Dahlan mocked him.  

 – His forced laughter was irritating (p. 4-5).  

Дахлан та Юнь Мінь зайшли в сварку. Сара спокійно очікувала що хтось 

може надасть їй слова. Але в той час, сама її присутність, оточена світлом 
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золотим, була більш важлива: (348) Sara was still standing as if she 

were  waiting....upon her face (p. 9-10). 

(349) "I smiled friendly; I feared both of them now" (p. 142).  

Лакшмі, коли зустріла свого китайського сусіда з японським солдатом, 

вітає  з доброзичливою посмішкою. Лакшмі вважає Міну своїм ворогом, 

оскільки він супроводжує японського солдата в той час, коли Японія вторглася 

до Малайзії. Лакшмі боялася "I feared both of them now", що її сусід Міна 

розкриє її таємницю; за це вона посміхається, щоб не показати свою слабкість 

і страх своєму сусідові (350) "My secret depended on the weakest link and I was 

looking at it" (p. 142). Вона боялася, чи не запитає її про свою дочку Могіні, яка 

була настільки прекрасною, що Лакшімі приховувала її від японського 

солдата: (351) " I smiled slowly. Gratefully. My secret was safe with her. For now. 

She knew I had six children. She had just counted Mohini out for his benefit" (p. 

143). 

Цей приклад висвітлює природу малайзійського характеру, 

демонструючи доброзичливу посмішку, щоб уникнути конфлікту. Персонаж 

вдячно і повільно посміхається, щоб висловити свою подяку за те, що її сусід 

не розголосив її таємниці. 

Прислівники уточнюють семантику усмішки. Вони використовуються 

для емоційно-оцінної характеристики стану або дії. Вони можуть бути 

поділені за такими аспектами:  

 емоційним (smiles almost encouragingly; smile shyly at the 

prospective in-laws; smile fearlessly; My mother smiled at me happily; The moon 

smiled sadly at him; He smiled carelessly; he smiled cynically; I smiled so coldly),  

 фізичним (I smiled broadly at their gaping faces; smile weakly at her 

tear-stained face; He smiled slowly; smile fleetingly; He smiled slightly; 

smiles faintly),  

 ментальним (smiles knowingly; smiled uncertainly; He 

smiled dreamily; we smiled cautiously),  
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 естетичним (Appa smiles beatifically; smiled gently; 

smiled tenderly). 

(352) - I smiled back restlessly (4, p. 31) 

Прислівник restlessly має на увазі щастя Лакшімі по відношенню до її 

чоловіка за те, що він знав його вхід із зарплатою всередині конверта (353) "He 

delved into his pocket and brought out a thin brown envelope. He had given me his 

entire salary. I tore open the envelope and counted the money. Two hundred and 

twenty ringgit in all. A lot of money (4, p. 31). Гроші допомагають Лакшімі, вони 

приносять їй гарне майбутнє і дозволяють допомогти матері, надіславши якусь 

суму (354) "I would send my mother some money and a nice chunk. I would save 

and save and soon we would be as rich as Old Soong. I would make a rosy future 

for us". Її щастя з приводу допомоги матері і того, що вона хороша дружина 

виражається словосполученням "smiled restlessly". 

(355) - I smiled back tentatively (4, p. 34) 

Прислівник tentatively використовується для вираження намагань 

Лакшмі, зміцнити її стосунки з Муй Цай після виявлення того, що вона працює 

слугою в будинку свого сусіда (356) " later found out, was a pitiful domestic 

slave.I smiled back tentatively.I had found a friend but it was to be the beginning of 

a lost friendship" . 

(357) - My mother smiled at me happily (4, p. 18). 

Дочка Лакшмі виходить заміж за заможного чоловіка. Мати, як усі 

матері, дає згоду, гордо почувається та щасливо усміхається.  

(358) - I smiled back reassuringly (4, p. 73). 

Прислівник reassuringly використовується з метою показати спокій " I 

looked at the boatman worriedly and he smiled back reassuringly. He had done this 

before" (4, p. 73). Підчас подорожі, вони знайшли дерева "full of small 

monkeys" що привело родину в стан жаху "The children were dumb with 

fascination and secret fear. Would they bite? Would they snatch, scratch"' (p. 73). 

Усмішка у поєднанні з прислівником reassuringly виражає відсутність 

небезпечності.  
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(359) - The two soldiers smiled scornfully at the big, stupid beast writhing on 

the floor (5, p. 93). Рядок вказує на те, що Айю катують японські солдати зі 

"зневажливою посмішкою". Слово beast застосовується до Айї лежить на 

землі з повною кров’ю і розрізає нігтьовий палець. У тексті пропонується 

вислів, заснований [Fisk, 2013], який є оскільки найкраще відображає 

японських солдатів.  

У матеріалі дослідження (360) The memory makes me smile (5, p. 96), I 

smiled remembering (5, p. 65). Memory here вказує на померлу сестру Юн Мін, 

яку вона втратила в японському таборі під час війни. Цей рядок містить 

культурну мораль: пам'ять може бути не самою посмішкою, але, безумовно, 

викликає усмішку.  

(361) "greeting to the new lady of the house, Lakshimi said who are you, he 

smiled to her then answered, Iam your moneylender" (5. p. 32). Цей приклад вказує 

на гостинність малайзійців, які демонструють посмішку замість гніву, як це 

показано у прикладі вище, коли жінка розмовляла з чоловіком зухвало, він мав 

сердитися, але замість цього " he explained with a large smile that showed 

reddish-brown teeth"(p. 32). 

(362) "He smiled slightly and brought his palms to meet in the age-old Indian 

gesture of polite greeting,then said Namasté, with a smile" (p. 307). Тут усмішка 

означає привітання. "Namaste" - це індійське слово, яке ввічливо вітається, 

автор показує втручання індійської мови та спосіб їхнього привітання на 

малайській мові та розглядає його як частину малайзійської культури, щоб 

створити певний місцевий колорит. Слова 'gentleness' і 'kindness' виражають 

природу Малайзійського національного характеру, етносемантику 

малайзійської персоналії.  

У (363) Smiled shyly at mother" (4, p. 198) усмішка натякає на ніяковість. 

Приклади: "smiled shyly at mother" вказує на молоду дівчину, що вітає Лакшмі 

посмішкою, прислівник "shyly" використоується з "smile" щоб дозволити 

читачеві приділити всю увагу до типової поведінки малайзійських дітей, які 

показують усмішкою, що їм ніяково. 
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У прикладі (364) усмішка вказує на ніяковість: "He gave me an 

embarrassed smile" вказує почуття гордості Фредерика за Юнь Мін "your 

judgments are clear and engaging. You really should compile them into a book" (p. 

25). Усмішка з сором'язливістю та збентеженням підкреслює характер 

малайзійської культурної особистості. 

 У (365) " Strangers smile fondly and wait for them to finish before walking 

past them. Nice family saying goodbye (5, p. 231). культурна норма посмішки не 

є дружньою. Вона заохочує встановити таке ставлення, яке можна висвітлити 

як Це заохочує посмішку до незнайомця, чого не спостерігається в 

європейській культурі. Родина Уми робить фотографії, коли незнайомі люди 

(366) …fondly smile "Uma takes the camera out of her bag, they begin to take 

pictures" (5, p. 231). Тим не менш, прислівник fondly використовується з 

посмішкою з метою підкреслити Малайзійський етикет, який зумовлює всіх 

бути дружніми: "strangers smile friendly". Доброзичлива усмішка та приємні 

слова можна передбачити як щось звичайне під час повсякденної соціальної 

взаємодії. У (367) усмішка порівнюється з радістю та гордістю " Everything he 

did or say brought a smile of pride and joy to her heart "(4, p. 78). Рядок висвітлює 

- Малайзійські матері, завжди пишаються тим, що робив чи говорив їх 

син: (368) The only person who could tweak a smile out of my face was my darling 

Lakshmnan (4, p. 5). У (369) I went to bed with a smile on my lips, stunned by the 

beauty of my children, and dreamed of running my awed fingers down their silky 

skin (4, p. 50) культурний контекст задоволення від посмішки 

використовується для позначення життєвої ситуації Лакшмі. Незважаючи на її 

просте життя, одруженої зі слугою з шістьма дітьми, Лакшмі задоволена своїм 

життям. Лакшмі - приклад типової малайзійської жінки, не скаржиться на своє 

життя. 

У (370) Can I see the Kuan Yin statue I thought it was supposed to be deep 

green?’ 
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‘Yes, it was gloriously deep green many years ago when first out of its box but 

every year since then it has faded a little. My great-aunt’s smile was dusty with age 

(4, p. 378) усмішка порівнюється з віком.  

Ще один приклад: "A smile floating to her lips, her voice arid with age" (5, 

p. 94) усмішка порівняна з віком теж. Таким чином, можна підсумувати, що 

усмішка - це життя. Наступні приклади виявлять тенденцію до того, як 

метафора усмішки відповідно до її наслідків має тенденцію змінюватися: 

У (371) On the morning we found him dead, he lay with a smile on his face, 

the kind of smile he has only for you (2, p. 116) зображення посмішки є проекцією 

образу смерті, "he lay with a smile on his face'. У рядку показано зображення 

посмішки батька Сари, коли він мертвий, - це та сама щаслива усмішка, яку 

він показує своїй дочці "The kind of smile he has only for you".  

У (372) His smile balances on the rim of his troubles for a moment (1, p. 94). 

У (373) Yun Ming’s smile froze as he thought how easily the memory of old 

friendship could be repulsed (2, p. 17). Стає явним, що smile froze відображається 

у старій пам’яті Юнь Мін про дружбу. Юнь Мін здивований, коли Далан 

офіційно вітає його, оскільки вони обоє були найкращими друзями.  

У (374) Her newborn face teetered playfully on the edge of a smile (5, p. 77). 

Поняття посмішки наноситься на знання цнотливості. Ця усмішка 

фіксується як спосіб відобразити погляд на дитячому невинному і чистому 

обличчі.  

Отже, концепт «усмішка» може бути представлена у фреймі з такими 

компонентами: емоційним, фізичним, ментальним та естетичним. 
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Висновки до третього розділу  

На передньому краї міждисциплінарних досліджень, що охоплюють 

гуманітарні, соціальні та біологічні науки стоять почуття та емоції.  

Англійське слово емоція поєднує у своєму значенні посилання на 

"почуття", посилання на "мислення" та посилання на "тіло людини".  

Дослідження людських емоцій  можуть бути зведені до невеликої 

кількості універсальних та вроджених емоцій. 

У той час як внутрішні тілесні образи зосереджені на суб'єктивному 

аспекті почуттів та на їх можливих зв'язках вказує на соціальні та моральні 

проблеми, а також аспекти міжособистісної взаємодії. 

Почуття є суб’єктивними, але вони засновані на когнітивних 

сценаріях, сформованих конкретною культурою. 

Домена внутрішнього світу складається із трьох напівсемірсфер: 

"шлюб", "сімейне життя" та "емоційні стани". 

Шлюб між людьми різного етнічного походження є центральним 

питанням в літературі про етнічні стосунки. Існують декілька аргументів 

про те, що етнокультурні шлюби є привабливими, з точки зору того, як різні 

групи в суспільстві можуть приймати одна одну як рівних. В ісламі шлюб 

розглядається як цивільно-правовий договір, підписаний двома сторонами. 

За традицією - це подарунок нареченій, відомий як система приданого. 

Індуси у своїх індійських шлюбах застосовують важливі ритуали, 

вважаючи, що шлюб укладається в присутності Бога, що надає важливий 

сенс життю. Простежується тенденція, що міжкультурні шлюби мають бути 

міжрелігійними шлюбами.  

У романі "Green is the Colour" є чотири ключових персонажа.  

Сара і Юнm Мін мають неформальні інтимні стосунки. Вони порушили 

релігійні та соціальні табу. Сара – малайська мусульманка, а Юнь Мін – 

китаєць, представник другого китайсько-малайзійського покоління.  
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Далан малайський мусульманин одружується зі Гітою індускою. Він 

не просить її прийняти іслам, тоді як Гіта Носить малайский 

мусульманський одяг.  

Айя - малаєць і Лакшмі – індіанка.  

Рата і Джаян. Джаян походить зі змішаного покоління – батько 

малаєць, а мати індіанка. Він одружується з індіанкою Ратою. 

Сім'я - це соціальна група, закріплена спільним домом, економічною 

співпрацею та відтворенням.  

Чоловік є головою сім'ї, а дружина - його вірним помічником. У сім'ї 

має бути чітке розмежування обов'язків між чоловіком і дружиною: чоловік 

годує сім'ю, а дружина допомагає йому. 

Концепт батька: турботливий батько; жорстокий та авторитарний 

батько; недбалий батько.  

Концепт матері: любляча мати; турботлива, яка намагається навчити 

своїх дітей рідній мові та культурі; авторитарна, яка дбає про свої інтереси. 

До напісеміосфери «емоційні стани»  залучено емоції болю та усмішки. 

Концепт болю складається із таких компонентів: Біль як негайна 

реакція, фізичні муки 

Тривалий, хронічний біль 

Біль як звичайна реакція. 

Концепт усмішки складається з гостинності та іронії, яка межує з 

ворожістю. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Малайзія - унікальна багатокультурна, поліетнічна та політеїстична 

країна, що має велике різноманіття релігійних вірувань та видатні мовні, 

багаторасові та культурні особливості. які визначають країну серед інших 

культурних практик. Мультикультуралізм є одним з головних факторів 

політичного та економічного життя Малайзії. Усі малайзійці є членами 

однієї з трьох основних рас, до яких належать малайська, китайська та 

індійська. 

Попередні дослідники обговорювали різні теми в ML в E, такі як: Роль 

жіночих персонажів у літературі; лексичне запозичення з рідної мови в 

малайзійській літературі англійською мовою; ідентичність; побудова 

національної ідентичності; релігія та вплив сучасності в Малайзії. 

Метою нашого дослідження є вирішення проблеми існування та 

взаємодії між різними етнічними групами в Малайзії за допомогою 

малайзійської літератури англійською мовою. 

Методологічна основа дослідження є семіотичною. Феномен 

культурного обміну різними етнічними групами в Малайзії аналізується з 

семіотичної точки зору. Культура реалізована в різних символах. Знак - це 

зв’язок між означуваним і означуваним. Семіотична - це наука, яка вивчає 

ознаку з цього зв’язку. 

У культурологічному дискурс-аналізу, що використовується в цій 

роботі, є п’ять категорій, такі як особистість, стосунки, дії, емоції та житло 

або місце, що обговорюються в практиці спілкування. Коли люди 

спілкуються, вони беруть участь у метакультурних коментарях, тобто 

прямо і неявно говорять про те, хто вони, як вони пов’язані між собою, як 

вони почуваються і що вони роблять. 

Матеріал організований у певній етносеміосфері, яка включає 

природу, колір, сім’ю та емоції. Поняття кордону в семіосфері може 

входити в культурний аналіз. Межа в цій роботі робить можливим обмін 



157 
між семіошперами та простором навколо нього. Це може стосуватися 

різних культур. Кожна культура прагне, щоб було визначено „інше”. 

Символи, що проаналізовані в дисертації, є – сад, птах, бамбук, туман, 

квіти, кольори (зелений, червоний, білий, чорний). 

Перш за все, унікальна малайзійська природа знаходить своє 

символічне відображення в концепції саду, що означає «рай» в ісламі та 

перспективі Будди, «сцена запозичення» означає внутрішнє почуття та 

пам’ять. Туман як одна із «сцени запозичення» означає ностальгію. 

Птах і бамбук, як символічне зображення природи, птах виступає як 

знак життя і свободи, сова - символ втраченої пам’яті для китайців, а павич 

- символ краси та мистецтва перевтілення для індіанців. Бамбук - символ 

етнічної та соціальної групи. 

Символічними об'єктами є кольори – червоний, що означає шлюб і 

удачу в китайській та індійській культурі; чорний – означає владу в 

китайській культурі, це колір похорону в малайській культурі, а в 

індійській культурі "чорна пляма" використовується як символ захисту від 

злих очей; білий означає доброчесність і невинність в малайській культурі, 

а знак трауру – в індійській культурі. 

У роботі визначені концепти міжкультурних шлюбів. Виходячи з 

результатів дослідження, концепція шлюбних відносин в малайзійській 

літературі англійською мовою втілює такі риси, як 1) міжкультурні шлюби 

в Малайзії, як правило, є міжрелігійними шлюбами; 2) міжкультурний 

шлюб підтримує теорію однорідності та структурну теорію; 3) 

міжкультурний шлюб у Малайзії став більш поширеним явищем; 4) 

міжкультурні шлюби серед малайзійців, китайців та індіанців, які 

проживають в Малайзії, мали певні моделі соціально-демографічних 

характеристик; внаслідок цього шлюбний шлюб діє як руйнівник кордонів, 

який зрівнює суспільство та зменшує розбіжності. 
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Результати концептуалізації сімійних стосунків такі: концепти батька 

– турботливий; жорстокий; недбалий. Концепти матері – любляча; 

турботлива; авторитарна. 

На основі отриманих результатів у цьому дослідженні аналізуються 

емоційні концепції усмішки та болю. Як результат, характер 

малайзійського характеру виявляє доброзичливу усмішку, що відображає їх 

слабкість і страх від ворога, щоб уникнути конфлікту. Усмішка вважає 

ознакою гостинності. Аналіз підкреслює характер "лагідності" та 

"доброзичливості" національного характеру Малайзії. 

Малайзійські романи англійською мовою представляють персонажів, 

які переживають страждання цілком через свою тривогу за благополуччя 

своєї коханої. У вираженні болю використовується метафора. Концепт 

болю вміщає вербальні та невербальні засоби вираження. 

Таким чином, головним висновком дослідження є те, що 

етнокультурний простір в малайзійській літературі англійською мовою 

дозволив письменникам висловити власну версію реальності шляхом 

побудови різних ідентичностей своїх вигаданих персонажів і прийняв ці 

ідентичності, щоб назвати себе малайзійськими. Як результат, висновки 

показали гармонію та інтеграцію різних етнічних груп в малайзійській 

літературі англійською мовою. 
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ДОДАТОК 

1.Сад вечірнього туману Тан Тван Енг 

"Сад вечірнього туману" - один з англомовних романів, написана Тан 

Тван Енг. У романі суддя у відставці Тео Юнь Лін повертається до 

знаменитого Камеронського нагір'я у Малайзії. Раніше суддя провів кілька 

місяців у високогір'ї і тепер зацікавлений лишитися там. Афазія змушує її 

владнати незакінчені справи з часів її молодості. Вона заглиблюється в 

написання мемуарів про себе, і нарешті вона погоджується зустрітися з одним 

з японських професорів на ім'я Йосікава Тацудзі. Тацудзі значною мірою 

зацікавлений у роботах та житті відомого художника Накамуро Арітомо, який 

свого часу служив генеральним садівником японського імператора, але 

пізніше мігрував саме для того, щоб створити свій сад. Під час окупації 

Малайзії японцями Юнг Лінг перебувала в одному з цивільних таборів для 

інтернованих разом зі своєю сестрою на ім'я Юнь Хун. Однак Юнь Хун 

померла після закінчення війни. Юнг Лін вирішила здійснити мрію, на яку її 

надихнула сестра, побудувавши сад. Вона подорожувала до цього нагір’я, бо 

хотіла відвідати одного з сімейних друзів на ім’я Магнус Преторій, який був, 

як казали, емігрантом. Незважаючи на те, що Юнь Лін відчувала велику 

опозицію і ненависть проти японців, вона нарешті погодилася служити 

Арітомо і врешті-решт стати його коханою. 

В одній з розмов з Тацудзі стає очевидним, що Арітомо брав участь в 

одній з японських програм з метою приховування награбованих скарбів, 

викрадених з нових територій. Чутки про цю знамениту програму були 

широко поширені, і Магнус був убитий, намагаючись захистити свою сім'ю 

від нападів, які вели комуністичні партизани. Арітомо ніколи не говорив про 

цей скарб, але нарешті стало очевидним, що місцезнаходження скарбу можна 

знайти. Перш ніж Арітомо зник у лісі, він зробив татуювання на спині Юнь 

Лін, і це татуювання містила карту, по якій можна було простежити 

місцезнаходження скарбу. Юнь Лін поклявся, що ніхто не має права торкатися 

її тіла або татуювання, що містить карту, і вирішила відновити сад Арітомо за 
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будь-яку ціну. Серед інших персонажів роману - Фредерік Преторіус, 

племінник Магнуса, і в якийсь момент був заручений з Юнь Лін. Крім того, є 

Емілі, яка є китайсько-малайзійською дівчиною, яка в один прекрасний 

момент закохується в Магнуса, і нарешті їй вдається вийти за нього заміж. 

Роман намагається висвітлити деякі історичні проблеми. Наприклад, є 

окупація Малайзії японцями, яку принесла війна. Крім того, розповідь про 

історію Юнь Ліна показує, що це було в незалежну епоху Малайзії, оскільки в 

цей період не було конфліктів. Більшість героїв використовуються в романі, 

щоб показати різне сприйняття колоніалізму. Наприклад, Юнь Лін не визнає 

значення національності. Крім того, Магнус бачить повну картину 

колоніалізму, оскільки він жив у Південній Африці та був свідком гніву 

колонізаторів. Наприклад, він бачив вбивство британцями його сестри в 

концтаборі. Крім того, Тацуджі вважає, що дії його нації були злими під час 

війни, і це змушує його почуватись винним. 

2.Зелений є колір Ллойда Фернандо 

"Зеленим є колір" - це шедевр, що зображує країну, яка зіпсована 

надмірним насильством. У країні є релігійні екстремісти, які спричиняють 

провокацію з метою виклику війни. У зв'язку з цим усі в країні бояться війни, 

яка може спалахнути в будь-який час. Дивно зауважити, що історія - це 

сучасна розповідь, яка відображає багаторасовий характер. У романі є чотири 

ключових героя. Перша група персонажів - це хороші молоді люди, які 

кидають виклик расовому розділенню, які стають друзями і навіть 

закохуються один в одного. Одним з персонажів є Далан - молодий юрист, а 

також активіст. Адвокат, в один момент, викликає на свою голову 

неприємності після того, як виступив з пристрасною промовою щодо 

релігійної нетерпимості в церкві Малакки. Пройшло багато часу з тих пір як 

адвокат закінчив навчання в університеті. В нього є друг Юнь Мін, який є 

державним службовцем і працює в департаменті Міністерства єдності. Юнь 

Мін вирішує шукати справедливості, ставши працівником уряду. Персонаж, 

який найбільше фігурує в романі, - Сіті Сара, і значна частина історії 
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розповідається з її точки зору. Вона академік і соціолог, яка навчалась в 

Америці і щойно повернулась з Америки. В Америці вона відкрила для себе 

більш прямолінійне життя, і в один момент вона опинилася в шлюбі без 

справжніх почуттів з хлопцем на ім'я Омар. Омар був юнаком, якого дуже 

надихнула іранська революція. Пристрасть, яку сформували Сіті та Юнь Мін, 

порушила релігійні та соціальні табу, що існували в той період. Далан 

закохується в дівчину на ім'я Гіта, яка є подругою Сари. 

Роман розповідається з точки зору третьої особи, але одну з глав 

розповідає Батько Сари, який є одним з другорядних персонажів роману. 

Батько Сари був релігійним чоловіком і імамом, який мав велику 

проникливість і співчуття. Фернандо робить великий перехід між 

нарративами. У книзі є лиходій Пангаліма, старший офіцер, який працює у 

відділі єдності. Пангаліма - людина, яка не мала чіткої расової приналежності, 

хоча вона схожа на малайця і прийняла малайську культуру. Пангаліма іноді 

бажає Сару і готовий бути з нею в стосунках. Роман дуже цікавий, оскільки 

він відстоює суперечливі ідеї, а його аргументи демонструють далекоглядні 

ідеї. Роман зосереджується здебільшого на Сіті Сарі та Юнь Мін, які мають 

багато спільного. Ці два персонажі - різні люди, які походять з різного 

культурного походження та віри. Обидва одружені з різними людьми, і це 

свідчить про те, наскільки вони різноманітні з точки зору походження. Ллойд 

Фернандо намагається дослідити багатоетнічне суспільство в Малайзії, яке 

базується на проникливості та чесності. Він демонструє чітке розуміння 

великих розумів, сформованих різноманітними культурами та віруваннями. В 

романі зображено ніжне людство, яке намагається боротися в місці холодної 

нелюдськості де живуть багато умів, не відкритих до інших способів 

мислення. 

3.Скорпіонова орхідея Ллойда Фернандо 

«Орхідея Скорпіона» - один з малайзійських романів, написаних 

Ллойдом Фернандо, і він був опублікований в 1976 році. «Орхідея Скорпіона» 

має два рівні нарративу. Один із рівнів оповіді - це пригодницька історія, а 
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інший включає колекцію міфічних та історичних замальовок. На першому 

рівні розповіді є чотири молодих чоловіки, які є близькими друзями, і вони 

закінчують останній рік навчання в університеті. Ці чотири чоловіки ретельно 

та вибірково обрані ключовими представниками основних етнічних 

середовищ Сінгапуру. Сабран - малайзієць, Сантінатан - індієць, Пітер 

Д'Алмейда - євразійського походження, Гуань Хенг - китайського. Сантінатан 

- яскрава людина, але на подив він невіглас, оскільки не виконує завдання, не 

пише університетські есе а натомість бере участь у зриві університетських 

зборів та лекцій. Зрештою його виключають з університету, і він 

влаштовується вчителем сільської школи. З іншого боку, Сабран бере участь 

у політиці, і його кар'єра закінчується арештом за страйк. Гуань Хенг має 

багату китайську сім'ю, а Пітер Д'Алмейда розгублений, оскільки не розуміє 

своєї етнічної ідентичності. Пітер Д'Алмейда врешті-решт не довіряє 

сінгапурському суспільству як свою етнічну ідентичність. Він іммігрує в 

Англію після того, як його сильно б'ють після того, як він бере участь у 

заворушеннях. Всі чотири молоді чоловіки опиняються в сексуальних 

стосунках з дівчиною, яка є вуличною торговкою і, водночас, повією. Усі 

стосунки є мало не двозначними, оскільки стосуються любові, грошей та 

сексу. Четверо молодих людей ставляться до дівчини як до подруги, хоча і 

мають з дівчиною інтимні стосунки. 

Четверо юнаків будують молоду, міцну дружбу, яка не залежить від 

етнічних груп. Чотири чоловіки були старшими в університеті, і це дозволяє 

їм насолоджуватися певним рівнем престижу. Цей престиж змусив їх почати 

принижувати більш молодих чоловіків. Одного разу вони стикаються з дуже 

розлюченою натовпом, і Пітер зазнає расистської атаки з боку натовпу. Поки 

відбуваються заворушення, Саллі, яка є дівчиною, яка проживає разом із 

чотирма хлопцями, опиняється посеред натовпу і банда жорстоко її ґвалтує. 

Ця особлива атака змінює їхні стосунки, оскільки Гуань Хенга звинувачують 

у тому, що Саллі загубилась під час нападу, і це руйнує їхні стосунки, які 

спочатку характеризувалися расовою гармонією. Пригодницька історія двох 
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хлопців закінчується незапланованим розпадом їхньої взаємної дружби, що 

базувалася на самовдоволенні та наївності. Насильство, якому вони були 

свідками, змушує їх втрачати упевненість в своїй етнічній приналежності, а 

також у власних силах. 

Четверо товаришів уже не впевнені у своїй дружбі, яка їх давно 

поєднала. Четверо молодих людей нарешті розлучаються, і кожен рухається в 

різних напрямках, зрозумівши виклики, що оточують їх мультикультуралізм. 

Скорпіонова Орхідея - справжнє втілення позитивного мультикультуралізму, 

який об’єднав чотирьох молодих людей на самому початку. Роман відображає 

період соціальної нестабільності, а також неминучої деколонізації, яка 

відбувалась у 1950-х. Четверо молодих людей використовуються для 

ілюстрації рас цього регіону. Вони утворюють елітну групу даного 

колоніального інституту. Чим далі продовжується історія роману, тим більше 

їхні стосунки продовжують розпадатися через відсутність віри в їх расову 

ідентичність. Пітер Д’Алмейда змальовує досвід та історію Сінгапуру в цей 

період, коли він повертається до Сінгапуру, оскільки вважає його своєю 

батьківщиною, не дивлючись на свою гібридизовану ідентичність. 

4.Мати Рису Рані Маніка 

Ця книга щображає Південну Азію в 1920 році. Автор слідує за Лакшмі, 

малайзійкою, яка в чотирнадцять років змушена укласти шлюб, який вона 

намагається здійснити в непоступливій і жорстокій країні. З тих пір вона 

народжує щороку до дев’ятнадцяти років. Роман обертається на поколіннях 

жінок, які за життя стикалися з надією, любов’ю та війною. Книга змальовує 

напружену жіночу фігуру, яка тримає колиску життя (рис є основною їжею в 

азійській культурі). Така історія вже зумовлює, що історія в першу чергу буде 

обертатися навколо мужності жінок, які вирішують життєві проблеми і 

виклики в різні періоди часу. Мати Рису відома як дарувальниця життя на Балі, 

де її духи живуть у чучелах, зроблених з рисових снопів. Вона настільки свята, 

що грішникам заборонено бути в її присутності. 
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Головні героі, три жінки з трьох різних поколінь, Лакшмі, матріарх, 

внучка Дімпл та Ніша, справжній спадкоємець сім'ї, яка є онукою. У романі 

представлений погляд на долю, який показує, що жодна людина не контролює 

визначення умов, що ускладнюють її бажання розвивати сімейну спадщину. 

Роман починається на Цейлоні, Шрі-Ланка, розповідаючи про важке 

дитинство Лакшмі. Коли їй виповнилося лише чотирнадцять років, мати 

виходить заміж за заможного тридцятисемирічного малайзійця Ая, чия перша 

дружина нещодавно померла. Вона змушена переїхати до Малайзії. Пізніше 

Лакшмі дізнається, що Айя сфабрикував свою особу, і він не багатий холостяк, 

а службовець із низьким рівнем доходу. Незважаючи на обман Айя, він 

виявляється доброю людиною і вірним чоловіком. Лакшмі виношує п’ятеро 

дітей, і вони виживають із невеликим доходом у щасті підчас другої світової 

війни, але, не дивлячись ні на що, вони існують у мультикультурному 

співтоваристві мирно. Найстарші діти Лакшмі, близнюки Лакшманан і Мохіні, 

є найбільш розвиненими; вона любить їх за красу та потенціал. Для цієї сім'ї з 

семи людей все здавалося добре, доки японська окупація не почалась в 

Малайзії і не стала загрожувати розірвати родинні звзки. Трагедія вражає 

сім'ю, коли Мохіні, найстаршу дочку Лакшмі, викрадають, ґвалтують і 

вбивають японські солдати. Лакшмі стає гіркою, бачачи, що її амбіції були 

вщент зруйновані цією несподіваною поведінкою. Близнюк Мохіні 

Лакшманан розвиває азартну залежність; ця залежність погіршується, 

змушуючи витрачати сімейні гроші, кидаючи у бідність дружину Рані та трьох 

дітей. Дочка Лакшмана, Дімпл, Лакшманан і дочка Рані, мають вражаючу 

зовнішність з перспективи Мохіні. Вона вирішує зібрати "слід" мрії про записи 

сімейного минулого, щоб зробити всі минулі страждання хоч якось 

зрозумілими. Вона фіксує болісну сімейну історію і залишає свою дочку Нішу 

розкривати правду сімейної спадщини після її невдалого шлюбу та 

самогубства. Сподіваючись захистити свою дочку Нішу від сімейної історії, 

Дімпл виховував її погано. У кінці роману виявляється, що Мати Рису - це 

результат мрії Дімплс. Навіть півстоліття після другої світової війни сім'я все 
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ще має ознаки травми. Пізніше Ніша сама виявляє слід сновидінь після смерті 

Айа. З багатьох точок зору та відображаючи голоси багатьох членів сім'ї, 

роман цікаво читати хоч і дещо складно. Болісне послання надії та любові було 

передано успішно. Роман «Мати рису» відображає важку, але необхідну роль 

історії. Сім'я, яка фіксує свою історію, хоч як це і болісно, може таким чином 

допомогти собі усунути недоліки через розповідь та закріплення. Автор в 

цьому романі також унікальним чином зображає біль, самотність та красу 

культури південно-східної Африки. 

5. Вечір є цілим днем Прііта Самарасан 

Дія книги відбувається у Малайзії. Автор починає з того, що знайомить 

читача з родиною Раджасехаран, яка користується великим успіхом. Автор 

Раджасехаран, який є адвокатом у романі, представляє, що він знайшов все, 

чого хотів би побачити в житті. У нього великий дім, де він живе з родиною та 

матір’ю. Автор знайомить читача з іншою родиною, яка є вихідцями з Індії. 

Статок родини можна прослідкувати завдяки зусиллям діда Аппи, який 

знайшов своє нове життя в Пінангу, провівши кілька днів на плаванні з Індії 

через Бенгальську затоку. Після того, як мрія повернутися в Індію щезла, і він 

знайшов себе, він подарував великий будинок своєму синові Аппі. Крім того, 

дід забезпечив, щоб становище його сина в суспільстві було покращене. Аппа 

оженився нелегко. Він склав список речей, яких він не хотів би від жінки. 

Однак він все-таки помилився зі своїм вибором (Аммою), хоч і мати радила 

йому не вступати з нею в шлюб. Більше того, автор розповідає про сім’ю, яка 

ось-ось розкриє свої добре захищені таємниці та відокремиться. Смерть бабусі 

Аппи, Пааті, ознаменувала період бурхливих подій у родині. Дівчину-

служницю, яка працювала на плантації гуми, що належала родині, таємниче 

звільнили за невідомі злочини. Ааша, яка була наймолодшою в сім'ї, пережила 

погані часи. Смерть її бабусі супроводжувалося рішенням старшої сестри 

виїхати до Колумбійського університету і більше не повертатися до Малайзії. 

До того ж дядько вийшов з дому і більше не повернувся. Друга сестра Ааші, 

Суреш, була єдиною надією, яку вона змогла знайти поблизу. Однак Суреш 
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мала гострий язик, який не зберігав таємниці сім’ї, і незабаром це мало 

вибухнути. У родині все ніби розвалюється. 

У цьому романі Самарасан розмірковувала про сцени, що розгортаються 

в постколоніальній Малайзії. У країні живуть китайці, малайці, а також 

індійці. Її письменницька майстерність демонструється через висловлювання 

історій людей, які виявляють симпатію та розуміння, не втрачаючи загальної 

картини у новонародженому суспільстві. Авторка також розповідає про 

іронію, яку демонструє суспільство, коли політик, який захищає права 

безсилих у суспільстві, в кінцевому підсумку виплачує зарплату батькові. Що 

ще гірше, батько йде далі і бере алкоголь із загальною зарплатою слузі. 

Розповідаючи історії різних сімей через сімейні історії до прибуття Уми до 

Колумбійського університету, роман висвітлює деталі вражаючого досвіду 

індійської родини, брехня та таємниці якої Суреш серйозно розкрила. Крім 

того, «Вечір є цілим днем» оголює темну менш приємну частину Малайзії. 

Роман охоплює широке коло питань, починаючи від соціальних і закінчуючи 

політичними сценами. Сюжет будується від історії до іншої, що призводить до 

висновку, якого читач не очікує 
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