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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 зумовлено 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 народів світу: взаємодія та самобутність» 

(код №11 БФ 044-01) Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Тему затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського 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; 
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 встановити відмінності у концептуалізації соціальних 

відношень; 

 виявити специфіку емоційного компонента етносеміосфери. 

Об'єктом дослідження є етносеміосфера малайзійської англомовної 

художньої прози, 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.    

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.  

Особистий внесок здобувача. Викладані результати дослідження 

отримані одноосібно; публікації з теми дисертації підготовлені й 

надруковані без співавторства.   
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Наукову новизну отриманих результатів можна підсумувати такими 

положеннями: 

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 

"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 
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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“Science, society, education: 

topical issues and development prospects” (July 5-7, 2020) SPC “Sci-

conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. 341 p.” 

4. International Scientific Conference "modern scientific researches and 

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

March.2016) 

5. 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  

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

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

Scientific Bulletin of Nikolaev National University named after VO 

Sukhomlinsky. 

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 і обсяг роботи. Дисертація складається із Вступу, трьох 

розділів, за якими слідують Проміжний висновок, Висновок, список 

посилань. Повний обсяг дисертації – 191 сторінок, основний зміст 

розміщений на 148 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
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. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 

малайзійської етнокультури» починається з попередніх досліджень 

малайзійської літератури англійською мовою (N. Abdillah, N. Muslim & 
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M. N. F. Abdul, G. Cesarano, M. K. Daud, V. S. C. Grace & M. Jukim, 

H. Farahmandian, S. T. Chong, Z. M. Kasim & Y. J. Ng, U. Govendan, 

R. Hamdan & S. B. Md Radzi, W. S. Ismail, L. Abdul & N. Muslim, C. Jerome & 

T. Su Hie). Особливості малайзійської англійської мови, історія її 

впровадження в країні представлено в дослідженнях L. Baskaran (1987, 

2005), S. K. Gill (2001), U. Govendran (2001), B. Jernud (2003), A. Prema & 

P. J. Balan (2012), S. I. Tan (2013). Дослідження зї семіотики культури 

Y. Lotman (1984), P. Torop (2005), з когнітивної семіотики P. A. Brandt 

(2011), етносеміотики V. Voigt (1971), культурологічного дискурс-аналізу 

J. Blommaert (2005), D. Carbaugh (2005), M. Scollo (2011), A. Wierzbicka 

(1997, 1999). 

Викладено й обгрунтовано теоретичні аспекти дослідження етнічності 

як соціального виміру культури, проанализовано різні підходи до 

культурологічного дискурс-аналізу, з'ясовоно статус семіосфери, 

простежено визначення символічного значення, розглянуто концепт як 

лінгвокультурологічний феномен. 

Етнічність завжди розглядалася як спосіб констатації 

своєрідності.Почуття етнічної приналежності викликано міжетнічними 

відносинами. Етнічна приналежність тісно пов'язана із завоюванням, 

міграцією громад, економікою культури та соціальними відносинами. 

Зовнішні аспекти етнічної ідентичності стосуються спостережуваної 

поведінки. Вони включають 1) розмову на етнічній мові, дотримання 

етнічних традицій, 2) участь в етнічних інституційних організаціях, 3) 

участь у заходах спонсірованих етнічними організаціями: концертах, 

митингах, публічних лекціях, тощо. 

Художні твори малайзійських авторів англійською мовою моделюють 

різні риси малайського характеру, за допомогою яких англійська мова 

формує перспективу щодо малаїзму та малайської культури. 

Культурологічний аналіз дискурсу мае широкий спектр соціально-

наукових підходів. Зосередження уваги на культурологічному аналізі 

дискурсу для Дж. Бломмаерта зумовлене тим, що воно охоплює всі форми 

значущої семіотичної людської діяльності. До того ж зростає кількість робіт 

з азіатськими теоріями дискурсу та комунікацій (Ши-сю). 

Саме з комунікацією D. Carbaugh пов'язує важливу роль концепції 

особистості в культурологічному дискурс-аналізї, який трактується як 

система взаємопов'язаних тематичних кодів. Ці коди в основному 

орієнтовані на рідні терміни та втілення в життя конкретних способів і форм 

мовлення, символів, пов'язаних з ними, та їх значеннями. D. Carbaugh 

наголошує на мультікультурному підході до вивчення людського 

спілкування та дискурсу, який охоплює культурне різноманіття для 

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

між культурами.  

Найбільш увагу приділено інтерпретативному методу, а саме 

семантичному контенту культурологічних дискурсів. D. Carbaugh виходе з 
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того, що коли люди спілкуються, вони обговорюють теми, пов'язані з 

персоною, відносимами, подіями, емоціями, існуванням. Ці теми 

D. Carbaugh вважае "променями культурологічного значення", їх експлікація 

є метою культурологичного коментару.   

Символи описуються як атомістичні одиниці для колективної культури. 

Символ може бути зображений на більш широкому рівні як конвенції, 

системи вірування, легенди та звичаї широкої публіки (Gamst, 1989). Було 

зроблено твердження, що символи не є законно обґрунтованими в 

реальності, але вони стають важливими внаслідок їх зв'язку з іншим 

символом. Символи не характеризують справжній світ, однак вони 

відображають цю теперішню реальність. Ізоморфізм існує між 

емблематичними зображеннями та всесвітом активності та розпізнавання, 

проте символи не можна звести до сприйняття та дії (Kintsch, 2018). 

Звичайний символ означає, що всі визнають, що зображення являє собою 

різні варіанти від себе (Sylvan, 1997) Символічні значення діють у трьох  

напрямках: назовні в побудові світу природи, соціального світу, та 

внутрішньої побудові  самоідентичності. 

В рамках антропології визначною темою дослідження залишається 

"культурологічна психологія". 

Другій розділ. «Символічні виміри етнокультурного контексту у 

малайзійській англомовній літературі". 

1. Домена зовнішнього світу етносеміосфери. 

1. 1. Напівсеміосфера "гори" 

Репрезентація символічного об'єкту:  

-  On a mountain above the clouds once lived a man who had been the 

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

-  a mountaneous landscape, barren and  stretching to to the horison 

(Eng, p. 13). 

-  It was the last week of September, the rainy season hovering around 

the mountains (Eng, p. 4). 

Репрезентація символічного суб'єкту: 

- 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 .(Eng, p. 15). 

1. 2. Напівсеміосфера "сад" 

Репрезентація символічного об'єкту: 

Majuba Tea Estate had an unimpeded view of the countryside (Eng, p. 14) 

Англійський сад у тропіках. Пам'ятка колоніального періоду. 

Репрезентація символічного суб'єкту: 

Every step you take inside Yugiri is meant to open your mind,to lead you to 

the heart of a contemplative state (Eng, p.105). Yugiri - японський сад. And yet 
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it was only in the carefully planned and created garden of Yugiri that I had found 

a sense of order and calm and even, for a brief moment of time, forgetfulness 

(p. 6).  

Отже, треба окремо зазначити, що в  ісламській культурі "сад" 

асоціюється з раєм та репрезентує символічний об'єкт:  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" (Eng, p. 14). У зв'язку з чим згадується Будда:  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).  

1. 3.  Напівсеміосфера "птахи"  

Репрезентація символічного об'єкту: 

The peacock adorns itself so heavely it attracts the attention of the tiger. 

In the shallows, a grey heron cocked its head at me ... (Eng, p. 4) 

Репрезентація символічного суб'єкту: 

For the peacock is a holy, powerful creature. Even Buddha had passed one 

of his reincarnations as a peacock (p. 266). 

We circled the pond, throwing in the copper balls. We had almost finished 

when he stopped and lifted his face to the cloudless sky. He silenced me with a 

finger just as I was about to speak. I followed his gaze, but saw nothing at first. 

Then, far off in the sky, a bird peeled itself from the sheet of bright sunlight and 

descended rapidly, spiralling down closer and closer to earth untill I could make 

out a heron, its plumage a smoky grey-blue. Drawing a halo over the pond, it 

dropped to skim across the water, racing with its own image, flying so low that I 

thought its reflection would break free of the surface (Eng, p. 68). 

1. 4. Напівсеміосфера "бамбук" 

Репрезентація символічного об'єкту: 

A bamboo grove, a rather splended rambutan tree, and served the five 

dwellings built around it (p. 26). 

Репрезентація символічного суб'єкту: 

Before the men take their first step, they tap the bamboo gently, and if it 

sighs sadly the men abandon it immediately (p. 6). 

The wind rustling in the bamboo reeds. The lonely melody reminded me of 

Mother (p. 29). 

1. 5.  Напівсеміосфера "туман" 

Репрезентація символічного об'єкту: 

The road was dark and Omar was bobbling in his seat peering through the 

misted windscreen (p. 77). 

He wiped the fog on the windscreen with a cloth (p. 77). 

Репрезентація символічного суб'єкту: 
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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 rainn was absorbed by the roots deep in the earth and drawnout 

ad vapour again byy leaves a hundred feet above the ground (p. 82). 

Загадковість туману пов'язано  з несподіваним зникненням Арітомо – 

садівника японського Імператора. Отут туман репрезентує символічного 

суб'єкта: 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). 

1. 6. Напівсеміосфера "зелений кольор" 

Репрезентація  символічного об'єкту: 

- 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: 

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). 

1. 7. Напівсеміосфера "квіти" 

Репрезентація символічного об'єкту: 

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: 

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.  Домена соціального світу етносеміосфери 

2. 1 Напівсеміосфера "етнолексика" 

 Символ-концепт "день незалежності". 

He’s been made an advisor in the committee for the  Merdeka talks 

(р. 90) 

 Вітання. 

…namaste-ing and salam-ing the wide world in toothy testimony to the 

country’s legendary Racial Harmony (p. 230). 

 Контекстно зумовлена референція до людей. 

Малайське слово "Datuk" має два значення – офіційне та неофіційне.  

Автор показує що у малайській культурі старих людей не називають їхніми 
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іменами, як в західній культурі. Вони використовують "Datuk" для старих 

чоловіків, а "Datin" для старих жінок.  

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),  

Малайське слово "Penaung" означає "захисник", "покровитель" або 

"диктатор" залежно від контексту.  

I decided to take my case to the very top, to my Penaung, and ask 

him to help me (p. 118). 

"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.  

RAKYAT MALAYSIA! On the back of a bench, someone had pasted one 

poster on top of another. 

"Tok guru" означає "духовний" вчитель, лідер. 

When Tok Guru comes back, everything will be clear (р.  39). 

 Родинні зв’язки. 

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. 

"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. 

Abang, can’t you see, we’ve come for nothing (1, p.  85). 

На малайській мові це слово означає "старший брат" та "чоловік". 

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. 

She has gone to see our cucu in Kajang (p. 132). 

"Cucu" означає "онук" на малайській мові. 

Safiah said, "Adik, do you hear me" (p. 138), 

Слово "adik" означає молодшого брата і використовується в Малайзії, 

Філіппінах та Індонезії,  

I asked him for the name of a good bomoh, 

Малайське слово "bomoh" стосується людини, яка використовувала 

традиційну медицину для фізичного та духовного зцілення.  

 Релігійне життя. 

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).  
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Слово "madrasah" – арабське слово, яке в Малайзії означає релігійну 

школу, яка відповідає ісламській системі освіти. 

He is a traitor, he is murtad. 

"Murtad" – це малайське мусульманське слово, що означає 

"відступництво", воно запозичене з арабської мови. 

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. 

…you make yourself cheap with a  kafir. 

Слово "Kafir" запозичене з арабської мови і означає "невіруючий у 

Іслам".  

Everything here is Halal, you know. I can make for you very fast (р. 

3). 

Слово "Halal" означає "прийнявший чи дозволивший закон Ісламу".  

2. 2 Напівсеміосфера "кольори" 

 Репрезентація символічного об'єкту: 

Червоний кольор асоціюється зі сонцем. Червоний конверт 

використовується як подарунок на шлюб та на новонародженого: 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"(4,p183).  

Кум кум - червоний порошок для індійської заміжньої жінки: I rushed 

into the prayer room. At the altar, I dipped a shaking finger in the silver bowl of 

red kum kum 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).  

Чорний. це пов'язано з похоронами відповідно до малайської культури 

"I watched her move away in a suitably funereal black and , She wore her grief 

with tragic splendor, from head to toe in shades of black" (p. 337). Чорний 

означає силу Бога відповідно до китайської етнокультури: " Kwan Kung was 

dressed by black armor ,the god of war was clad in black armor" (р. 192).  

Слово "black spot" вживається двічі. По-перше, як захист від злих очей: 

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" (р. 69) По-друге - це 

стосується маленьких крапок, що ставлять на лоб дівчині як знак того, що 

вона не заміжня " painted my forehead with a small, perfectly round black 

dot" (p. 201).  

Білий колір означає чесноту і невинність "the girl's eager faces ,framed 

by their white capes, where the room of classes was echoed with the children's 

chanting in unison" (р. 31). Білий колір має негативне значення в індійській 

культурі. Це змушує людей схильні думати про формальну жалобу, яка 
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виникла з міфу про давнину кольорів "my daughter,to wear a widow colour on 

her wedding day " (р. 281). 

2. 3 Напівсеміосфера "етнолексика матеріальної культури" 

 "Kampong" – традиційний будинок: 

He was sitting among companions on the wooden steps of a  Kampung 

house (p. 35).  

 Торгові місця: "Toddy", "Mamak", "Pasar pagi". 

You’ll probably find him in the toddy shop. "Today shop"  -  

крамницею для випічки. 

Turn at the Mamak shop there near the electricity sub-station"(p. 

84). "Mamak" - заклад де подають їжу, запозичене з тамільської 

мусульманської мови; власник закладу - індійський мусульманин. 

We parked in a vacant lot by the pasar pagi. "Pasar pagi" складається 

з багатьох магазинів, які продають товари на вулиці. 

 Їжа. 

Їжа - це культурний маркер, який ідентифікує людину. 

"His thick lips perpetually glistening as if he’d just eaten  a bhajia" 

(5, p. 198). 

"Bhajia" - традиційна індійська булочка з крихтою каррі.  

"Then I grated fresh coconut and made Mother’s special  sambal with 

chillies and onions" (4, p. 35). "Sambal" традиційна малайська страва, яка 

складається з перцю чилі з часником, імбиром, пальмовим цукром та соком 

лайма. 

When we were eating that rojak—which by the way for the first time I 

didn’t enjoy — I saw the point suddenly (3, p. 52). 

"Rojak" - це малайська традиційна страва, що складається з овочів та 

фруктів та дуже популярна серед малайзійців.  

I wondered what she had eaten yesterday. Cake, chicken rice, 

noodles, nasi lemak, satay, meegoreng , honeyed pork (4, p. 294). 

"Nasi lemak", "Satay", "Meegorеng" - відомі малайські страви, які 

подають у всіх у місцевих магазинах.  

They decided on ice kacang (with dollops of vanilla ice cream for the 

boys (5, p. 50). 

"Ice Kacang" - традиційний десерт, який складається з льоду та 

коктейлів із фруктів та використовується усіма расами в Малайзії і 

вважається національним десертом.  

 Предмети одягу 

Rooky covers her shocked mouth with the pallu of her  saree (4, p. 

281). 

Слово "sare" або "sari" є традиційним індійським предметом одягу 

жінок,  що походить з Індії та вважається частиною малазійської культури. 

He crossed the crowded road, dodging between honking cars, 

trishaws which swerved suddenly, and matrons in sarung kebayas with 

market baskets (3, p. 95). 
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Слово "sarung kebayas" - традиційне малайське вбрання, яке 

використовують жінки. 

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. 

У третьому розділі «Концептуальні виміри етнокультурного 

контексту у малайзійській англомовній літературі». 

3.  Домена внутрішнього світу етносеміосфери 

3. 1 Напівсеміосфера "шлюб" 

Подружжя Сіті Сара та Омар. 

Сіті Сара та Омар – малайські мусульмани, які одружилися в Америці 

під час навчання, але згодом Сара почала відчувати неповагу до себе від 

чоловіка та й погляди на життя в обох зазнавали  зміни.  

Юнь Мін – китаєць, представник другого китайсько-малайзійського 

покоління, він вірить у братство всіх і підходить до міжрелігійних питань з 

«людської точки зору». Пристрасть, яку сформували Сіті Сара та Юнь Мін 

порушила релігійні та соціальні табу, що існували в той період. 

Далан і Гіта. 

Далан, малайський мусульманин, одружується з Гітою, індуїсткою, не 

просячи її прийняти іслам. Вона не приймає іслам, але носить малайський 

мусульманський одяг. 

Айя і Лакшмі 

Лакшмі – індіанка, Айя – малаєць. 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.  

Рата і Джаян 

Джаян, який походить зі змішаного покоління –  з малайського батька 

та індіанки, одружується з індіанкою Ратою. З малайської сторони сім'я 

чоловіка дає придане (Кум Кум) жінці, а в традиції індійської сім'ї – дівчина 

дає придане чоловікові.  Але Кум Кум у цьому шлюбі не вдався, це означає, 

що шлюб не вдався. 

3. 2 Напівсеміосфера "сімейного життя" 

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. 

Щоб забезпечити велике майбутнє своїм дітям, він переїхав з Індії до 

Малайзії: 

Концепт жорстокого батька. 

Батько Емми – індійський малайзієць зовні є поважним чоловіком, який 

забезпечив  своїй родині спокійне життя. Люди вважають його поважним 

чоловіком. Він любить допомагати їншим. Але як батько, він суворий, не 
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щирий та жорстокий; ставиться до своєї дружини як до слуги та побиває 

своїх дочок. Він відрізняється серед інших батьків високим авторитаризмом 

с тенденцією до жорстокого ставлення до родини. 

Концепт недбалого батька. 

Мусульманський малаєць Айя є вдівець, який вирішує одружитися з 

Лакшмі, якій 14 років. Про його недбалість як батька вказують його дії, 

наприклад: коли японці окупували Малайзію, Айя був за балаканиною зі 

своїм другом. Японець прийшов до його дому та ц забрав його дочку 

Мохіні. 

Про недбайлість батька свідчить й те, що він дає своєму синові 

Лакшмнану гроші, щоб покласти на це парі. 

Концепт люблячої матері. 

Це мати Сіті Сари - малайська жінка, яка належить до патріархального 

суспільства. 

Концепт турботливої матері. 

Це Лакшмі, яка 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. Лакшмі, як мати є 

головним джерелом по передачі культури та мови від одного покоління до 

іншого. Навчає своїх дітей і онуків своїй культурі та мови.  

Концепт авторитарної матері. 

Це Рані, яка дбає лише про свої інтереси, коли приймає рішення  за 

свою дочку. 

3. 3 Напівсеміосфера "емоційний стан" 

Концепт біль складається з трьох когнітивних моделей:  

1) біль як негайна реакція (His fingers were rigid, and I realized they were 

causing him pain, I shifted my body, unknotting the pain in my ankles; it had been 

a long time since I had last sat like this,  Aritomo squeezed his fingers and then 

grunt in pain ); 

2) біль як рутинна відповідь (The pain in his voice wounded me more than 

if he had, It pains me to hear that the garden is to be transformed, What word 

could have healed my pain, returned my sister to me?); 

3) біль як тривала реакція (The first blast of purifying heat hit my body , my 

body on fire with fever, I felt fire rush through my body like a fever, A sudden fire 

roaring in his belly, 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 , Wincing at the pain in my knee,  I told myself to keep my body loose so the 

pain would be lessened). 

Біль метафорично виражається у наступних прикладах із вибраних 

романів:  

Оціночна метафора The pain is getting worse, I had never felt such pain 

before). 
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Різка метафора (The man is a pain in the neck). Вираз "людина, як ніж від 

болю" (He felt a little stab of pain for poor lalita), як удари ножем у спину так 

сильно боляче. 

Метафора контейнера (The pain was like an explosion, I felt, Sadness 

eclipsed his eye).  

Концепт усмішка:  

1) Знак гостинності “greeting to the new lady of the house ,Lakshimi said 

who are you ,he smiled to her then answered, Iam your moneylender”(p32). Це 

вказує на те, що малайзійці показують усмішку замість гніву, як це показано 

на прикладі вище, коли жінка розмовляла з чоловіком провокаційно, він 

повинен був сердитися, але замість цього він посміхнувся: ..."he explained 

with a large smile that showed reddish-brown teeth" (p. 32). 

2) Усмішка супроводжує привітання: "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). 

 

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. 
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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 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. 

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. 
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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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університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2020. 

 

Малайзійська художня література англійською мовою не є 

національною, але вважається унікальною і стає об'єктом лінгвістичних 

досліджень. Малайзія є багатомовним, багаторелігійним, багаторасовим 

суспільством, що складається переважно з малайців, китайців та індійців. 
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Дослідження присвячено вивченню етнокультурного простору 

малайзійської англомовної літератури. Здійснено огляд основних підходів 

до культурологічного дискурс-аналізу. Сформовано етнічний контекст на 

базі введеного в науковий обіг поняття "етносеміосфера" та виокремлено її 

компоненти, а саме: напівсеміосфери, які входять до трьох доменів - домени 

зовнішнього світу, домени соціальної реальності та домени внутрішнього 

світу. Важливі мотиви країнознавчого змісту знайшли відображення у 

вигляді ключових слів культури. Запропоновано градуювання символічної 

репрезентаціі значення для визначення його онтологічного статусу. 

Унаочнено концептуалізацію понять які належать напівсеміосферам 

"шлюб", "сімейне життя" та "емоційний стан".  

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

 

АННОТАЦИЯ 
 

Маджид М. Ф. М. «Этнокультурное пространство в малазийской 

англоязычной литератур: символико-концептуальная репрезентация». 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

 

Малайзийская художественная литература на английском языке не 

является национальной, но считается уникальной и становится объектом 

лингвистических исследований. Малайзия является многоязычной, 

многорелигиозной, многорасовім обществом, состоящим преимущественно 

из малайцев, китайцев и индийцев. 

Исследование посвящено изучению этнокультурного пространства 

малайзийской англоязычной литературы. Осуществлен обзор основных 

подходов к культурологического дискурс-анализа. Сформирован этнический 

контекст на базе введенного в научный оборот понятие "этносемиосфера" и 

выделены ее компоненты, а именно: полусемиосферы, которые относятся к 

трем доменам - домена внешнего мира, домена социальной реальности и 

домена внутреннего мира. Важные мотивы страноведческого содержания 

нашли отражение в виде ключевых слов культуры. Предложено 

градуирование символической репрезентации значения для определения его 

онтологического статуса. Наглядно представлена концептуализация понятий 

принадлежащих полусемиосферам "брак", "семейная жизнь" и 

"эмоциональное состояние". 

 

Ключевые слова: Малайзия, этносемиосфера, 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 exploring symbols and concepts to achieve 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 Taoists, 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 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'. 
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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 concept of wedlock is very prominent. In literary discourse the concepts of 

intercultural marriage are used for the plotbuilding. Three wives  in four wedlocks 

have Indian background. The semisphere of family life includes the concepts of 

parents. Father is conceptualised as a) caretaking; b) authoritative and cruel; c) 

slack and negli-gent. Mother is a) loving care; b) caretaking of education; c) 

authoritative, pursuing personal interests. 

The concept of pain occupies the prominent position in the domain of inner 

world due to the historical background which is very dynamic. It reflects a rapid 

change in all spheres of life --from the colonial past to the integration of the state. 

The concept of smile consists of two meanings - a sign of hospitality and irony. 

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

of uncultivated ground for cultural studies. 

 

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

 


