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О. В Антонов. Принцип бінарності як засіб категоршації дійсності у 

лінгвокультурології 
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Принцип бінарності як засіб кат егориза ції дійсності у 
лінгвокультурології 

Відомо, що різні мови по-різному членують та 

категоризують дійсність та позначують одні й ті ж реалії. Існують 

певні коди культури, які співвідносяться з найдавнішими 

архетиповими уявленнями людини, вони утворюють певну 

"систему координат", у межах якої й здійснюється 

концептуалізація та категоризація дійсності та внутрішнього 

рефлективного досвіду людини, вербалізація цієї 

концептуалізації та категоршації в мові. 

Як зазначають дослідники, "коди культури як феномен є 

універсальними за своєю природою, вони притаманні людині як 

homo sapiens. Проте їх вияв, питома вага кожного з них у певній 

культурі, а також метафори, у яких вони вербалізуються, завжди 

національно детерміновані й зумовлені конкретною кулыурою" 

[4: 298] . 

Найдавнішою характерною рисою мислення людини і саме 

тому найдавнішим засобом категоризації дійсності є принцип 

бінарності. Двоїстість знайшла яскраве відображення у 

міфології, релігійних ритуалах, побуті різних народів. 

Досліджуючи особливості міфологічного мислення, відомий 

фольклорист Клод Леві-Строс підкреслював визначальну роль у 

ньому принципу бінарності, оскільки саме він забезпечує 

функціонування мови та мислення людини [6: 185]. 

Підґрунтям для появи дуалізму є така риса мислення 

первісної людини, як вимога порядку. Вчені нерідко 

підкреслювали, що бінарні опозиції мають генетичний характер. 

Вони вийшли з природних структур симетрії і асиметрії й 

генетично закріпились на найранішних стадіях антропогенезу. 

Дослідження міфології різних народів дозволяють зробити 

висновок про те, що дуалістичне світосприйняття є характерним 

для людини споконвіку. 

Бінарні опозиції були виділені на тлі значного за обсягом та 

територіальною причетністю матеріалу, що пояснювалось 

завданням типологічного аналізу систем двоїстих 

класифікаційних ознак шляхом встановлення єдиної системи 
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Функціонально-семантичшісобливості колоративного 
компоненту у наукоггехнічних термінах 

Особливості функціонував У мові науково-технічнічних 

термінів та їхнє семантичне наиаення широко досліджуються в 

рамках сучасної когнітивної ліпстики. В мовознавстві поняття 

"термін" трактується як слово І словосполучення, що служить 

для чіткого вираження поняті специфічного для якої-небудь 

галузі знання, виробництва ас культури, та яке обслуговує 

комунікативні потреби в цій сфї діяльності людини [ 1 : 8 1 ] . 

Окремо слід виділити понгя "науково-технічний термін", 

що визначається номінативна -vna (іменник чи субстантивне 

словосполучення), пов'язана І певним науково-технічним 

поняттям, що має стійкий комг;:кс ознак, серед яких виділяють 

системність, наявність їфініцій, тенденцію до 

моносемантичності в межах «ремої термінології, відсутність 

експресії та стилістичну нейтр&ність [2: 508] . 

Терміни з колоративни компонентом належать до 

метафоричних термінів. Метакзизація як вияв асоціативного 

мислення відіграє надзвичай важливу роль у науковому 

пізнанні. Т. А. Подколзіна зазнає, що метафоризація як спосіб 

термінотворення з'являється а більш просунутому етапі 

розвитку наук [4 : 90] . З цієї гршни процеси утворення нових 

термінів у термінологічних ларатах наук певною мірою 

базується на метафоризації. 

Колоративний компонент складі термінів у англійській 

мові виникає як результг лексикалізації атрибутивних 

словосполучень, в наслідок (й відбувається граматичне та 

лексичне зближення кольоронменування з іншою лексичною 

одиницею. Окрім того колорив може перебувати у складі 

терміна-словосполучення як лн з його компонентів, або 

функціонувати як індивідуальнермінологічна одиниця. 

Утворення колоративне компоненту пов'язане
 3 

формуванням у концептосо"» носіїв мови специфічного 

уявлення про об'єкти та яша дійсності. Це передбачає 

формування нового поняття, іе кониептуалізується на основі 

Г. О. Матковська. Функціонально-семантичні особливості колоративного 
компоненту у науково-технічних термінах 

подібних концептів, уже наявних у мисленні людини. 

Становлення колоративного компоненту здійснюється на основі 

сформованої лексичної бази англійських кольоронайменувань. 

Колоративи виконують комунікативну функцію, що визначає 

зв'язок між елементами природи та їх мовленнєвою 

репрезентацією, а саме, реалізують найменування кольору як 

об'єктивної дійсності у мові. Більш того, вони функціонують як 

символи, тобто вказують на предмет або явище [4: 7] . 

Слід зазначити, що сукупність колоративних номінацій у 

мові - це певною мірою продукт лінгвокультурної діяльності 

соціуму [3: 9 ] . На сприйняття кольору людиною впливає не лише 

її рідна мова, а й загальна культура, рівень освіти, досвід, 

особливості технологічного, промислового та економічного 

розвитку суспільства, частиною якого вона є. 

В основу досліджень колоративних компонентів покладено 

тривимірну модель. Згідно з нею колір розглядається як фізичне, 

психологічне та лінгвістичне явище. Колоративи поділяють на 

власне кольоронайменування (червоний, синій, зелений тощо) та 
характеристики кольорів (світлий, темний, насичений тощо) 
[6: 57] . За принципом спектральності розрізняють наступні типи 

кольорів: 

- хроматичні (chromatic), тобто спектральні кольори -

червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, 
фіолетовий; 

- нехроматичні (non-chromatic) кольори, що не належать до 

базового спектру - рожевий, коричневий, бежевий тощо; 
- ахроматичні (achromatic) - чорний, сірий, білий [6: 58] . 
Базові колоративні номінації характеризуються наявністю 

синонімічних рядів, що не становлять замкнутих систем: вони 

можуть доповнюватися новими словами або втрачати елементи 

семантичного значення. Однак їх еволюція або деградація не 

зводиться лише до кількісних змін. Предмет, ознака, дія у змісті 

лексичної одиниці може стати ланкою в різних функціональних 

рядах як вияв різних сторін дійсності. 

Таким чином колоративний компонент у складі терміну 

може видозмінювати значення його головного компоненту, 

виконувати ад'єктивну функцію, виступати у ролі символу, що 

відповідає певному абстрактному поняттю. 
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Особливості перекладу концепту FAMILY українською 

мовою 

У сучасному перекладознавстві все частіше звертаються до 

відтворення національної специфіки концептосфер різних 

культур. Саме тому увагу лінгвістів привертають, насамперед, 

основні "базові" концепти, які найчастіше пов'язані з культурою 

народу та найяскравіше відбивають специфіку його мовної 

свідомості. Головними напрямками досліджень у цьому плані є 

опис способів вербалізації концептів у певному дискурсі та 
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^„влення особливостей структурування останніх з метою 

яіД
тв0

Р
ення спос

°бів їх передачі засобами іншої мови. 

Об'єктом дослідження є текст оригіналу англійською мовою 

^ його відтворення в україномовних перекладах. Предмет 

дослідження - прийоми перекладу та специфіка відтворення 

складових елементів концепту FAMILY в україномовних 

перекладах. Матеріалом дослідження слугує текст англомовної 

художньої прози, зокрема роман Дж. Голсуорсі "Сага про 

форсайтів", у якому вербалізується концепт FAMILY та 

відповідний переклад українською мовою, виконаний 

О. Терехом. 

Мета роботи полягає у виявленні особливостей 
репрезентації та передачі концепту FAMILY засобами 

англійської мови та у встановленні закономірностей його 

відтворення у перекладах українською мовою. 

Концепт завжди був актуальною сферою дослідження таких 

вчених як С. А. Аскольдов, Н. Н. Болдирьов, В. І. Карасік, 

Г. Г. Слишкін та інших. У перекладі з латинської мови conceptus 

означає "поняття", проте на відміну від поняття, яке 

розглядається у системі мови, вивчення концепту здійснюється у 

системі логічних відносин та форм. Саме тому у 

загальнонауковому значенні концепт представлено як найбільшу 

оперативну одиницю ментального рівня, яка на вербальному 

рівні може позначатися словом, словосполученням чи 

фразеологізмом [1 : 4 9 ] . 

Переклад- це мистецтво, яке вимагає знань не лише 

іноземної мови, але й культури, історії та психології іншого 

народу. О. Д. Швейцер зазначає, що при перекладі потрібно не 

лише відчувати усі нюанси іноземної мови, досконало володіючи 

власною мовою, а й бути добре обізнаним у сфері лінгвістичних 

та прагматичних особливостей перекладу [2 : 15] . Комунікативна 

нерелевантність і можливість домінування нерелевантних 

концептів може езідчити про відсутність того чи іншого 

концепту як окремої і цілісної одиниці у свідомості 

«некультурного реципієнта, але водночас перекладач має 

можливість сконструювати концепт у конкретному акті 

комунікації з ряду близьких за значенням концептів, релевантних 

Для носіїв культури реципієнта [2: 62 ] . 

У XVII-XVIII столітті в Англії під словом "family" 

найчастіше розуміли нуклеальну сім'ю, проте не рідко під даним 
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