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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Останнім часом в Україні спостерігається підвищення зацікавленості до 

китайської філософії, в тому числі й до концепції «їнь – ян». Однак у більшості 

випадків розглядається тільки філософський зміст цієї концепції і мало хто 

звертає увагу на її репрезентацію у китайській мові. Ця тенденція 

спостерігається не тільки в західній традиції, але й у китайській. 

Життя сучасних китайців так само, як і їхніх пращурів багато тисячоліть 

тому, оточене змінами і взаємодією різних протилежностей, для осмислення й 

опису яких вони користуються сформульованими ще в далекі часи поняттями – 

«їнь» та «ян». 

Ідея існування протилежностей у світі була відкрита людством давно, і 

так само давно було відзначено, що протилежності складають між собою 

нерозривну єдність. А оскільки ця ідея несла цінну інформацію про світ, вона 

залишалася й залишається в центрі уваги багатьох мислителів – представників 

різних культур. 

У Китаї з давніх-давен і до наших часів концептуальний біном «їнь – ян» 

досліджувався в рамках філософії, культури й медицини; йому були присвячені 

роботи Джвандзи, Дона Джоншу, Джова Дуньї, Джана Дзебіня, Джао Сяньке, 

Хе Юміня, Сіна Южвея, Ву Донпіна, Ву Чвеня, Дзі Юхви, Лі Дзіньчвеня та ін. 

Серед західних вчених у цьому напрямку працювали Н. В. Халіна та 

Ю. І. Злобіна, С. Курій, В. К. Демішев, К. Я. Щуцький, Г. Ткаченко, В. Дідик, 

А. І. Пігалєв, Д. В. Євдокімцев, Л. С. Васильєв та ін. 

Досліджень у галузі філології, присвячених цьому біному, значно менше, 

проте можна згадати таких китайських вчених як Дзі Юхва й Лі Січвень, Ґво 

Квеньшен, Пен Тічвень, Лі Маньхон, Чен Ґвомін і Вей Ян, а також західних 

дослідників: М. А. К. Хеллідея та К. Маттіссена. 

Це дослідження буде присвячено можливостям застосування 

концептуального бінома «їнь – ян» у філологічній галузі, зокрема – в сфері 

антонімії.  

Його актуальність була зумовлена насамперед потребою дослідити 

зазначений біном з філологічної точки зору й систематизувати відповідну 

термінологію в західній філологічній традиції, а також потребою застосувати 

пояснювальні можливості цього бінома в філології. Крім того, це дослідження 

покликане змінити ситуацію з відсутністю досліджень, окремо присвячених  

концептуальному біному «їнь – ян» у філології, де природні мови здебільшого 

досліджуються штучно напрацьованими на основі формальної логіки методами, 

у межі яких «вкладаються» не всі аспекти природних мов. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та  темами. 

Дослідження виконане в межах наукових тем Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації – 11 БФ 
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044-01) та «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» 

(номер державної реєстрації – 16 БФ 044-01). 

Мета цього дослідження полягала в тому, щоб представити 

концептуальний біном «їнь – ян» в якості механізму інтерпретації певних явищ 

мови й літератури.  

Завдання дослідження: 

1) систематизувати знання про генезу концептуального бінома «їнь – ян» 

в китайській культурі; 

2) виявити особливості його рецепції в західній культурі й науці (як ідеї 

про існування протилежностей, що доповнюють одна одну); 

3) розглянути випадки використання концептуального бінома «їнь – ян» 

для інтерпретації різних мовних та літературних явищ: 

гумористичного ефекту жанру сяншен, ритміки сунських ци та 

тонального паралелізму танських ши; 

4) застосувати концептуальний біном «їнь – ян» у сфері антонімії й 

висвітлити його зв'язки з так званими «природними» (узуальними) 

антонімами, які вкоренились у мові на основі спостережень за 

явищами природи. При цьому основою для виконання останнього 

завдання були обрані антонімічні пари на позначення кольорів (білий 

– чорний), статі й роду (чоловічий – жіночий), а також сезонної 

лексики (зима – літо, весна – осінь) та ін. 

Об'єктом дослідження є концептуальний біном «їнь – ян» як категорія 

китайської лінгвокультурології. 

Предметом дослідження були обрані маніфестації цього бінома в різних 

мовних та літературних явищах. 

Наукова новизна дослідження полягає в класифікації антонімів на 

природні й ситуативні, виходячи з того, що лежить в основі антонімічного 

зв'язку відповідної пари слів: концептуальний біном «їнь – ян» чи певна 

культурна традиція. Крім того, в дослідженні було зроблено спробу простежити 

інтерпретації концептуального бінома «їнь – ян» в іноземних (по відношенню 

до китайської) мовах. 

Практичне значення отриманих результатів: за результатами роботи 

складено перелік антонімічних пар, елементи яких пов'язані відносинами 

протилежності в рамках концептуального бінома «їнь – ян», а також 

запропоновані переклади та інтерпретації літературних творів у жанрах сяншен, 

ши, ци та двейлянь. Результати дослідження можуть бути використані при 

складанні навчальних посібників з китайської мови та літератури, 

етимологічних словників ієрогліфів, а також при укладанні лекцій з 

лінгвокультурології. 
Теоретичне значення цього дослідження полягає в спробі систематизації 

лексичних репрезентацій бінома «їнь — ян» у китайській лінгвокультурі.  
Методи дослідження: у дослідженні використовуються як 

загальнонаукові методи — аналіз, синтез, опис, систематизація, моделювання, 



3 
 

узагальнення тощо, так і спеціальні лінгвістичні методи — культурно-

історичний метод та інтерпретація.  

Апробація результатів дисертації відбувалась на засіданнях кафедри 

мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у форматі 

доповідей на XI Міжнародній науковій конференції «Китайська цивілізація: 

традиції та сучасність», Київ, 2017 р. XXV Міжнародній науковій конференції 

«Мова і культура» імені С. Бураго, Київ, 2016 р. XXVІІ Міжнародній науковій 

конференції «Мова і культура» імені С. Бураго, Київ, 2018 р. Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасний вимір філологічних наук», Львів, 

2019 р. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення в 5 статтях, з них 4 – у фахових виданнях ДАК України, і 

одна – в рецензованому виданні. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, основної частини, 

загальних висновків та списку використаних джерел. Основна частина охоплює 

три розділи з висновками до кожного з них. Загальний обсяг дисертації 

становить 193 сторінки, із них 177 сторінок основного тексту, наповненого 

відповідними таблицями та рисунками. Список використаної літератури 

налічує 178 праці, з них 124 – іноземними мовами.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі дисертації обґрунтовано вибір теми, актуальність здійсненого 

дослідження, визначені основні засади, що зумовили вибір об’єкта та предмета, 

сформульовано мету, завдання та основні положення, що виносяться на захист, 

окреслено матеріал дослідження і методи його аналізу, розкрито наукову 

новизну. Визначено теоретичне значення та можливість практичного 

застосування отриманих результатів. Здійснено стислий огляд наукових праць 

китайських, європейських та російських дослідників. 

У першому розділі роботи «Генеза концептуального бінома «їнь – ян» 

в китайській культурі і його сприйняття на Заході» були узагальнені та 

протиставлені інтерпретації концептуального бінома «їнь – ян» у роботах 

стародавніх китайських вчених, а також у сучасному західному світі.  

У підрозділі 1.1 – «Протилежності та їх єдність як феномени 

філософської думки Сходу» – висвітлені особливості формування категорії 

«їнь – ян» у давньокитайській інтелектуальній традиції, а також проаналізовані 

поняття «їнь» та «ян» з огляду європейської культури, а також корелюючі з «їнь 

– ян» поняття про протилежності в європейській науці.  

Ідея про існування протилежностей у світі виникла в давніх китайців 

стихійно на основі спостережень за явищами природи й узагальнень 

спостереженого. Філософська концепція «їнь – ян» сформувала уявлення про 

фізичний світ як про матеріальну цілісність, об'єкти якої містять в собі два 

опозиційних первня – їнь і ян, що при цьому єдині. Їх рух у рамках єдності й 

протистояння – це причина появи, розвитку (змін) і зникнення всього в природі. 
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Варто зазначити, що рамки концептуального бінома «їнь – ян» досить широкі – 

він може, з одного боку, включати взаємно протилежні об'єкти, явища світу 

природи та їхні властивості, а з іншого боку, представляти дві протилежні 

сторони одного об'єкту. 

Розвиток концепту «їнь – ян» відбувався на основі спостережень 

природних явищ, тісно пов'язаних із повсякденним життям людей, – таких, як 

день і ніч, зима і літо, похмурість і ясність, життя і смерть, а також інших 

абстрактних понять, що вказують на певні стани об'єктів. Так, стан ян зазвичай 

виражається в категоріях «світлий», «активний», «рухомий вперед», «вгору», 

«теплий», «багатий», «той, що прагне назовні», «поширюється» і 

«звільняється». У свою чергу, стан їнь – це категорії «темрява», «спокій», 

«відсталість», «регрес», «холод», «порожнеча», «прихованість», «скорочення», 

«накопичення». Біном «їнь – ян» також розглядається з точки зору зміни сезонів: 

поява і зникнення об'єктів у світі завжди пронизана протистоянням їнь і ян.  

У цьому підрозділі розглядаються особливості реалізації бінома «їнь – 

ян» у найдавніших літературно-філософських пам’ятках Китаю – «Книзі змін» 

(« 易经 », «Їдзін»), трактаті «Даодедзін» Лаодзи та в «Трактаті Жовтого 

імператора про внутрішнє». 

Відповідно до тексту «Їдзін», концептуальний біном «їнь – ян» описує 

базові елементи структури Всесвіту і їхню роль у ньому, а також є одним із 

базових понять системи гексаграм, наведених у трактаті. Крім того, саме ця 

пам’ятка давньої філософської думки стала джерелом діаграми «Тайдзі», що 

графічно зображує поняття «їнь» та «ян» і свідчить про високий ступінь 

абстрактизації цих понять. У цьому трактаті ідея протилежностей використана 

для систематизації та інтерпретації безлічі ситуацій, що можуть статися в світі 

й у житті людини. 

З точки зору китайського філософа Лаодзи вчення про їнь та ян визначає, 

що всі об'єкти і явища в природі демонструють одночасне взаємне 

протистояння їнь і ян. Рух протилежностей –це основна причина виникнення, 

розвитку, еволюції та загибелі всіх природних явищ. Таким чином, закон руху 

двох протилежностей їнь та ян визначає існування всіх предметів і явищ у світі, 

а світ сам по собі – це результат єдності протилежностей. 

У трактаті «Даодедзін», де містяться різнобічні погляди на 

взаємовідносини всіх явищ природи, стверджується думка про співіснування 

об’єктів на антагоністичних засадах. При цьому відповідні зв’язки між явищами 

сприймаються як безперервні й такі, що постійно зазнають змін, а всі предмети 

та явища вважаються схильними до постійної еволюції. Відтак, у цьому трактаті 

вже міститься ідея про те, що взаємодія протилежностей («їнь – ян» ) є 

джерелом розвитку всіх явищ у світі, тобто спричиняє виникнення нових 

якостей. 

Багатостороннє вивчення взаємин всіх явищ природи дає змогу зробити 

висновки про співіснування об'єктів на антагоністичних засадах. Такі зв'язки 

всіх процесів безупинні й постійно змінюються. Трактат «Даодецзін» Лаодзи є 

прикладом тлумачення категорій «їнь – ян» у цьому ключі. 
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Досліджуючи «Трактат Жовтого імператора про внутрішнє», можна дійти 

висновку, що концептуальний біном «їнь – ян» відіграє вагому роль в теорії 

китайської медицини, репрезентуючи зв'язок, розвиток і еволюцію всіх речей у 

Всесвіті й підкреслюючи єдність людини й навколишнього середовища. 

Автори трактату вважали, що природні зміни в світі мають прямий або 

опосередкований вплив на фізіологію й патологію людського тіла. Наприклад, 

якщо протягом чотирьох сезонів відбувається зміна весни, літа, осені й зими, то 

подібним чином циркулюють і фізіологічні процеси в організмі людини, а 

також відбуваються відповідні зміни в ньому.  

Крім уже згадуваного вище розуміння категорій «їнь» і «янь» – їх взаємодії, 

взаємозв'язку й трансформацій, в трактаті також представлені стародавні 

філософські категорії про єдність Неба і людини, їх співвідношення, а також 

окремі поняття – Тайян, Шаоян, Тайїнь, Шаоїнь (太阳 , 少阳, 太阴,少阴). 

Під впливом «Трактату Жовтого імператора про внутрішнє» медицина й 

пов’язані з нею природничі науки розглядають усі життєві процеси в 

людському тілі, зокрема й захворювання, в рамках концептуального бінома «їнь 

– ян» . Відтак розуміння анамнезу захворювання, вивчення його природи задля 

успішного лікування були б неможливі без глибокого аналізу закономірностей 

зміни енергій їнь та ян в організмі, оскільки теоретична медицина орієнтувалася 

на розуміння й пізнання закономірностей природи. Теорія взаємодії їнь та ян, а 

також п'яти елементів вважається фундаментом теоретичної системи 

китайської народної медицини. 

Зазвичай первень «ян» розкривається поняттями й предметами, що їм 

притаманні атрибути руху, активності, непохитності (рух, твердість, активність, 

збудження, світло, аморфність, функціональність, підйом, відкритість, легкість, 

жар, зростання, життєдіяльність тощо), а первень «їнь» співвідноситься з 

понятійно-предметною сферою, до якої належать спокій, слухняність, 

стриманість, пасивність, похмурість, тілесність, матеріальність, якісність, 

занепад, важкість, холодність, зменшення, щось чуттєво-емоційне, фізіологічне 

тощо. 

У підрозділі 1.2. – «Осмислення понять «їнь» та «ян» в європейській 

культурі» – відзначається, що сформульовані в китайській культурі, поняття 

«їнь» і «ян» згодом проникли на Захід завдяки інтелектуальній взаємодії й були 

сприйняті і переосмислені різними європейськими філософами. Наприклад, 

звернення до цієї проблематики німецьких вчених можна спробувати пояснити 

близькістю ідеї бінома з теорією діалектики Г. Гегеля. На особливу увагу 

заслуговує ім'я видатного місіонера і синолога Ріхарда Вільгельма, який 

переклав у 1923 році німецькою мовою «Їдзін» – один із основних пам'ятників 

старокитайської думки, що оперує категоріями «їнь» і «янь», та інші. 

Проте суттєвої трансформації цих понять на Заході не сталося, вони в 

цілому зберегли свій «китайський» зміст. При цьому слід зазначити, що в 

європейській науці також сформувалося своє розуміння протилежностей, 

зокрема в сфері осмислення протилежно заряджених частинок, двійкового коду 

і в сфері генетики, що добре корелюють із концептуальним біномом «їнь – ян». 
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У підрозділі 1.3. – «Корелятивні до «їнь – ян» поняття про 

протилежності в європейській науці» – було відзначено, що вивчення 

навколишнього світу науковими методами також вказує на існування в ньому 

взаємопов'язаних протилежностей, взаємодія між якими призводить до його 

розвитку. З цього ракурсу сформульовані стародавніми китайцями поняття 

«їнь» та «ян» не здаються примітивними, розмитими чи забобонними. Навпаки, 

ідея про відображення в біномі «їнь – ян» закономірностей світобудови 

знаходить наукове обґрунтування. 

У другому розділі «Концептуальний біном «їнь – ян» у сучасних 

філологічних дослідженнях» розглядалися можливості застосування 

концептуального бінома «їнь – ян» у різних жанрах літератури – таких як 

сяншен, сунські ци, поезія в жанрі ши та парні куплети двейлянь. 

У підрозділі 2.1 – «Концептуальний біном «їнь – ян» у мовних 

дослідженнях» – був простежений теоретичний базис концепції «їнь – ян», за 

допомогою якого пояснюють різні явища, зокрема й лінгвістичні процеси.  

Як відомо, ще з давніх часів концепція протилежностей «їнь – ян» була 

важливою частиною процесу розуміння різних аспектів соціального життя. 

Однак низка обмежень, що виникли через рівень освіти чи спосіб мислення, не 

давали можливості для глибинного тлумачення цієї концепції. Згодом, із 

розвитком суспільства, до неї почали звертатися все більше й більше вчених, 

які займалися дослідженнями в сферах філософії, літератури та мови. На 

сучасному етапі особливий інтерес для вчених являє собою дослідження 

категорій «їнь» і «янь» в словах і символах. Отже лінгвісти також побачили 

можливість застосування концептуального бінома «їнь – ян» у своїх 

дослідженнях. Зокрема, було запропоновано моделі пояснення процесу 

семогенезу за допомогою діаграми Тайдзі, а також були спроби застосувати 

зазначений біном для опису онтології мови. У дослідженні було виявлено 

використання механізму опозицій, що є маніфестацією концептуального бінома 

«їнь – ян», для інтерпретації деяких мовних і літературних явищ, а також явищ 

процесу комунікації. У сфері комунікації категорії «їнь» і «ян» можуть бути 

представлені як дві сторони спілкування, яким потрібно досягти порозуміння, 

повернувши хід подій у бажаному напрямку. Порушення обома сторонами 

принципу спілкування сприймається як порушення рівноваги. 

Вивчення феномену антонімії показало, що антоніми вербалізують 

контраст понять або явищ реального життя, що висловлюються, в той час як 

пара їнь і ян – це узагальнення знань про явища природи, Результати нашого 

дослідження дають підстави диференціювати антоніми на два типи, які умовно 

можна назвати «природними» й «оказіональними». Перші з'явилися в мові 

внаслідок вербалізації спостережень за протилежностями в природі, а другі – 

сформувалися в межах культурної традиції. 

У підрозділі 2.2 – «Концептуальний біном «їнь – ян» у літературних 

творах» – проаналізовані маніфестації концептуального бінома «їнь – ян» у 

китайській словесності на прикладі творів у жанрах сяншен, ци, ши та двейлянь. 
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Поняття «їнь» і «ян» можна застосовувати не лише в лінгвістичних 

дослідженнях мовних структур і символів, але й при вивченні літературних 

творів.  

Загалом відносини між їнь і ян в літературі можна інтерпретувати як 

співіснування жорсткості й м’якості мови на рівні стилю, коли ці протилежні 

елементи містяться один в одному. 

Відтак, в основі комічного ефекту творів у жанрі сяншен – традиційної 

китайської комедійної театральної вистави, відомої своєю неперевершеною 

грою слів – лежить ідея взаємодії протилежностей, що відповідає 

концептуальному біному «їнь – ян». Застосування цього бінома для 

інтерпретації сяншенів дає змогу пояснити деякі їхні лінгвістичні особливості, 

наприклад, «дисгармонію» та «нещирість». Гумористичний ефект, з одного 

боку, створюється через суперечності між інтерпретаціями теми зазначеного 

діалогу, одна з яких часто заперечується, а друга – не виправдовує очікувань 

слухачів. А з іншого – ґрунтується на протиріччі між текстом і підтекстом, що 

проявляється у навмисному введенні слухача в оману щодо теми розмови або 

несподіваній зміні тем, що, відповідно, створює підтекст, який не збігається за 

змістом із висловленим раніше текстом. У роботі було з’ясовано, що 

протилежні первні зазначеного концептуального бінома («їнь» та «янь») в 

гуморесках сяншен відображаються в навмисно створених контекстах, що 

містять взаємозалежні протилежності. Комічний ефект у таких діалогах 

досягається завдяки тому, що будь-який феномен дійсності або мови подається 

з нової точки зору. 

Концептуальний біном «їнь – ян» присутній не тільки в сяншенах, але і в 

інших літературних творах – наприклад, у віршах у жанрі ци, що представлені 

двома типами – «покірною» поезією (婉约派) та «вільною» поезією (豪放派). Ці 

типи співвідносяться з однією із протилежностей пари «твердість» – «м'якість» 

на рівнях стилю, теми, форми, слова та ін. Аналіз творів у жанрі ци з позицій 

концептуального бінома «їнь – ян» демонструє наявність протилежностей у 

рамках тематичного кола (широке або вузьке), замкнутості або відкритості 

форми, прямого або завуальованого способу вираження, покірності або свободи 

у ставленні до творчості тощо. У роботі також було доведено, що в деяких 

творах ці протилежності присутні одночасно, втілюючи ідею єдності 

протилежностей, як і в колі Тайдзі. 

Вивчення китайської поезії дає змогу ще раз підтвердити актуальність і 

релевантність принципу співіснування й боротьби протилежностей, 

сформульованого в концептуальний біном «їнь – ян», який проявляється не 

тільки в сфері мови, а й у сфері літератури, де він може бути використаний для 

створення різних літературних ефектів, наприклад, гумористичного ефекту у 

творах жанру сяншен, або впливати на почуття ритму й створювати додаткові 

змісти у сунській поезії ци. 

Не менш важливим для нашого дослідження є визначення можливості й 

потенційної ефективності застосування концептуального бінома «їнь – ян» для 



8 
 

вивчення стилістики давньокитайської поезії жанру ши й парних написів 

двейлянь, зокрема –в аспекті ритміки рівних і контурних тонів. 

Розглядаючи проблему ритміки рівних і контурних тонів в 

давньокитайській поезії й у парних написах двейлянь, необхідно враховувати 

категорію симетрії. Явище паралелізму на рівні структури в поезії неодноразово 

ставало предметом досліджень низки вчених (Б. Л’юіс, Г. Аллен та ін.). 

У свою чергу, типова симетрія в уявленні китайців – це свого роду «парна» 

симетрія. Найбільш поширені в китайській культурі такі симетричні пари, як 

їнь – ян , чорний – білий, а також холод – тепло. Наприклад, симетрія їнь – ян 

представлена в чорному й білому кольорах в класичній діаграмі Тайдзі (太极). 

Подібна структура мотивована психологічним сприйняттям симетрії, яка в 

такому вигляді існує тільки в ментальному світі людини.  

Симетрія поетичних творів у жанрах ши з точки зору ритміки виражена 

чергуванням та паралелізмом рівних і контурних тонів і є маніфестацією 

концептуального бінома «їнь – ян» в стилістиці стародавньої китайської поезії. 

У центрі уваги нашого дослідження – опис симетрії, вираженою ритмікою 

рівних і контурних тонів «пін-цзе» (平仄), як маніфестації концепту «їнь – ян» 

у стилістиці стародавньої китайської поезії. В цьому випадку ритміка 

проявляється як чергування й симетрія зазначених тонів, що особливо добре 

простежується в п’ятислівних і семислівних восьмивіршах (五律 та 七律). Варто 

зазначити, що кожний непарний рядок такого вірша (1, 3, 5, 7-ий) називається 

«вихідним» (出句), а парний (2, 4, 6, 8-ий) – «відповіддю» на нього (对句). 

Складність такого віршування полягала в тому, що тональний малюнок цих 

рядків повинен був бути протилежним. Таким чином, у розглянутих 

восьмивіршах жанру ши на рівні ритму виявлено паралелізм, в основі якого – 

єдність протилежностей, що дає змогу вважати його характерним прикладом 

вираження концептуального бінома «їнь – ян». Таким чином, можна 

стверджувати, що рівний і контурний тони є маніфестацією концептуального 

бінома «їнь – ян» у стародавній китайській поезії. 

Аналіз парних написів двейлянь показав, що в основі симетрії їхньої 

структури лежить концептуальний біном «їнь – ян» : вони мають однакову 

кількість слів у кожному із написів, прямий паралелізм частин мови, а також 

симетричну організацію рядків, що у свою чергу ще більше підкреслює 

симетрію творів цього жанру на різних рівнях. 

У підрозділі 2.3 – «Концептуальний біном «їнь – ян» у міжкультурній 

комунікації» – простежено особливості застосування концептуального бінома 

«їнь – ян» у сфері міжкультурної комунікації.  

Підвищений науковий інтерес до китайської філософської традиції і її 

концепції «їнь – ян» проявляється, перш за все, у використанні сучасними 

вченими з різних галузей знань цих понять у своїх дослідженнях. Наприклад, 

вчені Дзи Юхва й Лі Січвень ввели категорії «їнь» і «ян» у площину вивчення 

міжкультурної комунікації, аналізуючи цей процес з точки зору «гармонії їнь і 

ян».  
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У підрозділі 2.4 – «Категорії «їнь» та «ян» як протиріччя і антоніми» – 

проаналізований зв’язок концептуального бінома «їнь – ян» з антонімією та 

протиріччям.  

Вивчення феномена антонімії допомагає помітити, що антоніми 

підкреслюють контраст понять або явищ реального життя, які висловлюються 

відповідними словами, в той час як пара їнь – ян – це узагальнені знання про 

явища світу, іншими словами, біном «їнь – ян» суттєво відрізняється від 

антонімів. 

Якщо ми виходимо з протилежності кольорів, то для нас пару антонімів 

утворюють чорний і білий, але, якщо ми будемо виходити з емоційного 

забарвлення подій, тоді пару антонімів утворять вже червоний і білий (як 

вказівка на щасливу і сумну подію відповідно). Таким чином, ми бачимо, що 

пари антонімів часто з'являються в певному мовному контексті, і без цього 

контексту вони перестають сприйматися як антоніми. Але з точки зору 

концептуального бінома «їнь – ян», чорний і білий – це пара категорій, а білий 

і червоний – не утворюють безпосередньо таку пару категорій. Отже, потрібно 

відзначити, що слова, що позначають протилежні категорії «їнь» і «янь», 

зазвичай вказують на предмети або явища дійсності, а не на мовні значення.  

Таким чином, вивчення феномена антонімії демонструє існування двох 

типів антонімів, які умовно можна назвати «природними» й «оказіональними». 

Перші з'явилися в мові внаслідок вербалізації спостережень за 

протилежностями в природі, а другі – виникли в межах певної культурної 

традиції. 

У третьому розділі «Маніфестації концептуального бінома «їнь – ян» на 

рівні антонімії» були вивчені антонімічні пари, які виражають ідею 

взаємопов’язаності протилежностей їнь і ян. Головну увагу було приділено 

таким антонімічним парам: чорний – білий, чоловік – жінка, а також антонімам 

серед сезонної лексики: зима – літо, теплий – холодний та ін. 

У підрозділі 3.1 – «Антагоністичні категорії, сформовані на основі 

господарської діяльності людини, та їх вираження у мові» – розглядається 

залучення концептуального бінома «їнь – ян» до розуміння й представлення в 

мові особливостей господарського життя людини.  

Дослідження показало, що в семантиці деяких антонімів, пов'язаних із 

досвідом будівництва та сільськогосподарської діяльності людини, а також із 

спостереженнями за зміною сезонів, також проявляється концептуальний біном 

«їнь – ян». У роботі висловлюється припущення про те, що люди 

використовували ідею взаємодії протилежностей «їнь – ян» для роз’яснення 

двох типів явищ у природі: протистояння і взаємодії, збільшення і зменшення 

матерії, що їх взаємодію можна вважати основною закономірністю буття 

Всесвіту. Розглянуті в роботі лінгвістичні дані вказують на те, що уявлення про 

бінарні структури, які лежать в основі багатьох природних явищ, сформувались 

у китайців ще на перших етапах виникнення їхньої культури. 

Наприклад, поняття про чотири сезони увібрало в себе концепцію «їнь – 

ян». Як було згадано раніше, спостерігаючи за зміною температури при зміні 
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сезонів й відчуваючи її, люди пов'язали відносно теплі пори року (весна і літо) 

з поняттям «ян», а відносно холодні (осінь і зима) – з «їнь». Крім цього, можна 

констатувати, що всі явища, досягаючи межі свого розвитку, переходять у свою 

протилежність і таким чином формується поняття про їхнє єдність. Прикладом 

цього може бути також і зміна сезонів. Коли погода досягає піку холодів узимку, 

вона поступово починає змінюватись у бік потепління і переходити до весни, 

просуваючись далі до піку спеки, а досягнувши його влітку, вона знову робить 

поворот і починає рух назад – у бік холодів. Цей рух і пов'язані з ним зміни 

клімату є яскравим втіленням боротьби і єдності протилежностей, узагальнених 

у концептуальному біномі «їнь – ян». Крім спостережень за зміною сезонів, 

господарська діяльність надавала китайцям багатий матеріал для формування 

концептуальних опозицій, що потім були вербалізовані в лексиці китайської 

мови. Зробити відповідний висновок можна виходячи з семантики слів, що 

позначають відповідні опозиційні поняття. 

У підрозділі 3.2 – «Опозиції у сприйнятті кольорів «чорний – білий» та 

їх вербалізація» – проводиться етимологічний аналіз відповідних ієрогліфів, а 

також зіставлення семантичного навантаження відповідних слів у китайській і 

російській мовах.  

Варто зазначити, що біном «їнь – ян» у давньокитайській філософії 

символічно виражається в кольорі: білий колір символізує «ян», а чорний – 

«їнь». Коло-схема «їнь – ян» (так звана діаграма Тайдзі), в якій об'єднані ці 

кольори, є графічним втіленням концептуального бінома «їнь – ян».  

«Білий – чорний»: ще в стародавні часи пращури китайців активно 

створювали і вживали словосполучення з прикметниками «чорний» і «білий», в 

які вкладалося значення протистояння і єдності, тобто ідея концептуального 

бінома «їнь – ян» . При цьому, зазначені прикметники несуть специфічну 

культурну інформацію на рівні значень, тому їхні семантичні поля в китайській 

і російській мовах не в усьому збігаються.  

  

 

Рис.1. Діаграма Тайдзі 
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У підрозділі 3.3 – «Прикметники «чоловічий» та «жіночий» у парадигмі 

значень концептуального бінома «їнь– ян»» – на прикладі ієрогліфів 

«чоловічий» і «жіночий» була зроблена спроба показати через етимологію 

присутність концептуального бінома «їнь – ян» у їх семантиці. . 

«Чоловік – жінка»: значення китайських ієрогліфів «чоловік» та «жінка» 

також виявилися одним із проявів концептуального бінома «їнь – ян» у сфері 

антонімії. Варто зауважити, що відповідна інформація виражена безпосередньо 

на рівні графіки, а також до певної міри визначає соціальний статус 

представників обох статей. У давнину в народній традиції китайців чоловік 

сприймався як сповнений величі й енергії, а жінка – як тиха й граційна істота. 

Згодом таке розуміння втілилось і в каліграфії, де за допомогою рисок  «ян» 

виражається чоловіче начало, а за допомогою рисок «їнь» – жіноче. 

Вкоріненість розглянутих вище антонімічних пар у «природні» 

протилежності повсякчас спостерігається в природі, що робить їх 

універсальними для різних мов і дає змогу співвідносити їх із концептуальним 

біномом «їнь – ян» . Універсальність обраних для дослідження антонімічних 

пар була продемонстрована в площині двох мов – «китайська – російська», при 

цьому також була врахована й специфічна культурна інформація, що виявилась 

у значеннях відповідних слів в обох зазначених мовах у процесі їх дослідження 

крізь призму концептуального бінома «їнь – ян» . 

 

ВИСНОВКИ 

 

Отже, в стародавньому Китаї філософська концепція «їнь – ян» 

відображала уявлення про фізичний світ як матеріальну цілісність, всі об'єкти в 

складі якої містять у собі два опозиційних первня – їнь і ян, що перебувають у 

єдності. Вважалося, що рух їнь і ян у межах цієї єдності та протистояння між 

ними є причиною появи, розвитку (змін) і зникнення всього в природі.  
Завдяки перекладам класичних творів китайської філософської думки 

категорії «їнь» і «ян» були сприйняті на Заході й переосмислені в рамках 

європейської філософської традиції, проте суттєвої трансформації цих понять 

не відбулося, вони в цілому зберегли своє первісне значення.  
Водночас, в європейській науці також сформувалося своє розуміння щодо 

протилежностей, зокрема, в сфері осмислення протилежно заряджених часток, 

двійкового коду і в галузі генетики, що безпосередньо корелює з 

концептуальним біномом «їнь – ян» . 
Основними джерелами формування концептуального бінома «їнь – ян» у 

Китаї стали три писемні пам'ятки давньої китайської культури: «Їдзін», 

«Даодедзін» і «Трактат Жовтого імператора про внутрішнє», в яких 

віддзеркалена еволюція спостережень стародавніх китайців за взаємодією 

протилежностей у природі. 
Згідно із записами, що містяться в трактаті «Їдзін», концептуальний біном 

«їнь – ян» описує базові елементи структури Всесвіту та їхню роль у світобудові, 

а також є одним із базових понять системи гексаграм, що докладно описані в 
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цьому трактаті. Крім того, саме ця пам'ятка давньої філософської думки стала 

джерелом діаграми «Тайдзі», яка відображує поняття «їнь» та «ян» графічно.  
Різнобічне вивчення взаємовідносин між усіма явищами природи 

представлене в трактаті «Даодедзін», стверджуючи співіснування об'єктів на 

антагоністичних засадах. Подібні зв'язки між усіма процесами безперервні й 

постійно змінюються, а всі предмети і явища зазнають природної еволюції.  
Під впливом «Трактату Жовтого імператора про внутрішнє» медицина і 

пов'язані з нею природничі науки розглядають усі життєві процеси в людському 

тілі, включаючи й захворювання, крізь призму концептуального бінома «їнь – 

ян» . Вважається, що розуміння анамнезу захворювання і вивчення його 

природи для успішного лікування були б неможливі без глибокого аналізу 

зміни енергій їнь та ян в організмі, оскільки теоретична медицина орієнтувалася 

на розуміння і пізнання закономірностей природи. Таким чином, теорія 

взаємодії «їнь – ян» та п'яти елементів вважається фундаментом теоретичної 

системи китайської народної медицини. 
Що стосується філології, то в роботі представлене використання 

механізму опозицій, в рамках якого ідею про «їнь – ян» використано для 

інтерпретації деяких мовних і літературних явищ, а також явищ процесу 

комунікації. 
Можливість застосування концептуального бінома «їнь – ян» досліджена 

і в сфері лінгвістики. Наприклад, деякі західні вчені за допомогою діаграми 

Тайдзі пояснювали процес семогенеза, в той час як інші застосовували 

зазначений біном для опису онтології мови. 
Функціонування бінома «їнь – ян» у китайській словесності було 

досліджено на матеріалі творів у жанрі сяншен – це традиційна китайська 

комедійна вистава з акцентом на грі слів; вона вважається одним із найкращих 

прикладів китайського театрального мистецтва.  
Було виявлено, що в таких комічних діалогах максимально проявляється 

художня сторона розмовної мови, при цьому в основі комічного ефекту 

сяншенів лежить ідея взаємодії протилежностей, співвідносна з 

концептуальним біномом «їнь – ян» . Застосування цього бінома для 

інтерпретації сяншенів дає змогу пояснити деякі його лінгвістичні особливості, 

наприклад, «дисгармонію» та «нещирість». Гумористичний ефект, з одного 

боку, досягається за допомогою протиріччя інтерпретацій – одна з 

інтерпретацій теми зазначеного діалогу часто заперечується, а друга – не 

виправдовує очікувань слухачів. А з іншого – ґрунтується на суперечності між 

текстом і підтекстом що проявляється у навмисному введенні слухача в оману 

одним із героїв діалогу щодо теми розмови, різкій зміні тем, що, відповідно, 

створює підтекст, який не збігається за змістом із висловленим раніше текстом.  
У роботі було також було показано, що протилежні первні 

концептуального бінома «їнь – ян» у гуморесках сяншен відображаються в 

навмисно створених контекстах, що містять взаємозалежні протилежності. 

Комічний ефект у таких діалогах досягається поданням будь-якого феномена 

дійсності або мови з нової точки зору. Таким чином, концептуальний біном «їнь 
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– ян» використовується не лише в якості філософської категорії, але і як 

інструмент створення певних ефектів (наприклад, гумору) в художній мові.  
У дисертації підтвердилася можливість застосування концептуального 

бінома «їнь – ян» як інструмента інтерпретації давніх китайських віршів у жанрі 

ци, представлених двома типами: «покірною» поезією (婉约派) та «вільною» 

поезією (豪放派), що співвідносяться з однією із протилежностей («твердість» 

/ «м'якість») на рівнях стилю, теми, форми, слова та ін. 
Аналіз творів у жанрі ци з позицій концептуального бінома «їнь – ян» 

демонструє наявність протилежностей у рамках тематичного кола (широке або 

вузьке), замкнутості або відкритості форми, прямого або завуальованого 

способу вираження, стриманого або вільного вислову тощо. У роботі також 

було доведено, що в деяких творах ці протилежності присутні одночасно, 

втілюючи ідею єдності протилежностей, як у колі Тайдзі. 
Крім того, в роботі була обґрунтована можливість застосування 

концептуального бінома «їнь – ян» для вивчення стилістики давньої китайської 

поезії в жанрі ши, а також парних написів двейлянь, зокрема – в аспекті ритміки. 

Доведено, що симетрія, виражена особливою ритмікою, а саме чергуванням та 

симетрією рівних і контурних тонів, їх паралелізмом, є маніфестацією 

концептуального бінома «їнь – ян» у стилістиці стародавньої китайської поезії. 

Аналіз парних написів двейлянь показав, що біном «їнь – ян» проявляється в 

їхній структурній симетрії. 
Оскільки філософські категорії «їнь» і «ян» зустрічаються повсякчас у 

нашому житті, у тому числі й у сфері комунікації, і все більше вчених залучають 

їх до різних галузей знань як інструмент для аналізу та пояснень, то в роботі 

зазначається, що вони поступово набувають рис стандартизації й генералізації.  
У роботі було показано, що маніфестація концептуального бінома «їнь – 

ян» спостерігається на рівні “природних” (узуальних) антонімів, які виникли на 

основі протилежностей у природі (наприклад, день – ніч, чорний – білий тощо), 

а не оказіональних антонімів, які сформувалися на підставі культурної  

специфіки або особливостей мислення (наприклад, білий – червоний у деяких 

культурах). 
Мовні маніфестації концептуального бінома «їнь – ян» у китайській мові 

були досліджені на прикладі опозицій «білий – чорний», «холодний – теплий», 

«чоловік – жінка», а також низки понять, пов'язаних зі зміною сезонів. У роботі 

проаналізовані відмінності в розумінні відповідних антонімів у китайській і 

російській мовах, а також розглянуто еволюцію їхніх значень у китайській мові.  
Аналіз опозиції «білий – чорний» було проведено на матеріалі вибірки 

китайських словосполучень, що містять антонімічну пару прикметників «білий 

– чорний» з урахуванням історичного аспекту їх виникнення та вживання. 

Значення словосполучень розглядаються в контексті взаємовідносин між білим 

і чорним кольорами в рамках концептуального бінома «їнь – ян» . 
Проведено порівняння парадигм значень прикметників «білий» і 

«чорний» у китайській і російській мовах, що демонструє 

лінгвокультурологічні відмінності в інтерпретаціях цих кольорів у двох 
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відповідних культурах. Відзначено, що специфіка культурної інформації, 

пов'язаної з китайською лексичною одиницею, визначається за допомогою 

етимологічного аналізу відповідного ієрогліфа, що допомагає встановити 

зв'язок між значенням цієї одиниці й біномом «їнь – ян» . 
Крім того, було досліджено значення китайських ієрогліфів «чоловік» і 

«жінка» в межах семантики концептуального бінома «їнь – ян» , а також ідеї, 

що їх вони втілюють у своїй формі в різні періоди розвитку. Підкреслюється, 

що ці ідеї не лише тісно пов'язані з концептуальним біномом «їнь – ян» , але й 

виражаються в каліграфії та знаходять своє втілення у сприйнятті соціального 

статусу кожної зі статей та в інших аспектах. 
Таким чином, у роботі описуються маніфестації концептуального бінома 

«їнь – ян» у китайській мові та літературі і стверджується його пояснювальна 

сила в таких аспектах як логіка антонімії, гумористичний ефект, мовний 

паралелізм тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ван Їцзінь. Мовні маніфестації концептуального бінома їнь – ян (阴

阳) у китайській мові і їх іншомовні інтерпретації.– Кваліфікаційна наукова 

робота на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню вербальних репрезентацій 

концептуального бінома «їнь – ян» (阴阳) у китайській мові й особливостей 

їхніх іншомовних інтерпретацій (на прикладі російської мови). Новизна такого 

дослідження полягає в класифікації антонімів на природні й ситуативні – з 

огляду на те, що лежить в основі антонімічного зв'язку пари слів: 

концептуальний біном «їнь – ян» чи культурні традиції, а також у спробі 

простежити інтерпретації концептуального бінома «їнь – ян» в іноземних (щодо 

китайської) мовах. 
У роботі систематизовані відомості про процес формування й розвитку 

концептуального бінома «їнь – ян» у китайській культурі, а також про 

особливості його рецепції західною культурою. Особливу увагу в роботі 

приділено можливостям застосування концептуального бінома «їнь – ян» для 

інтерпретації різних мовних явищ у сучасних китайських філологічних 

дослідженнях, наприклад, лексики й письмових знаків (ієрогліфів). 

Маніфестації концептуального бінома «їнь – ян» у китайській словесності 

досліджувалися на прикладі творів жанру сяншен, ци, ши та двейлянь. 

Проведено порівняння парадигм значень таких антонімів, як білий – чорний, 

чоловік – жінка, та антонімів серед сезонної лексики в китайській і російській 

мовах. Відзначено, що виникнення відповідних семантичних опозицій у мові 

пов’язано з усвідомленням існування протилежностей у природі та механізму 

їх взаємодії.  
Ключові слова: концептуальний біном, їнь – ян , мовні маніфестації, 

вербалізація, антиномія, поезія ци, поезія ши, двейлянь, сяншен, семантичне 

поле, китайська мова, російська мова, лінгвокультурологія. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Ван Ицзинь. Языковые манифестации концептуального бинома инь 

– ян (阴阳 ) в китайском языке и их иноязычные интерпретации. – 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных 

народов Америки и Австралии. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2020.  
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Диссертационная работа посвящена исследованию вербальных 

репрезентаций концептуального бинома «инь – ян» (阴阳) в китайском языке и 

особенностей их иноязычных интерпретаций (на примере русского языка). 

Новизна такого исследования заключается в классификации антонимов на 

естественные и ситуативные – исходя из того, что лежит в основе 

антонимической связи пары слов: концептуальный бином «инь – ян» или 

культурная традиция. Кроме того, в работе была предпринята попытка 

проследить интерпретации концептуального бинома «инь – ян» в иностранных 

(по отношению к китайскому) языках. 
В работе систематизированы сведения о процессе формирования и 

развития концептуального бинома «инь – ян» в китайской культуре, а также 

рассмотрены особенности его рецепции западной культурой. Особое внимание 

в работе уделено вопросу применения концептуального бинома «инь – ян» для 

интерпретации различных языковых явлений в современных китайских 

филологических исследованиях, например, лексики и письменных знаков 

(иероглифов). 
Манифестации концептуального бинома «инь – ян» в китайской 

словесности исследовались на примере произведений жанра сяншэн, ци, ши и 

дуйлянь. Было проведено сравнение парадигм значений таких антонимов, как 

белый – чёрный, мужчина – женщина, а также антонимов среди сезонной 

лексики в китайском и русском языке. Отмечено, что появление 

соответствующих семантических оппозиций в языке связано с осознанием 

существования противоположностей в природе и механизма их взаимодействия. 

Ключевые слова: концептуальный бином, инь – ян, языковые 

манифестации, вербализация, антиномии, поэзия цы, поэзия ши, дуйлянь, 

сяншэн, китайский язык, русский язык, лингвокультурология. 

 

 

SUMMARY 

 

Wang Yijin. Language manifestations of the conceptual binomial of yin – 

yang (阴阳) in Chinese language and their foreign language interpretations. – 

Manuscript. 

This is thesis for getting the scientific Candidate degree in Philology. Specialty 

02.10.13 – Languages of the peoples of Asia, Africa, the indigenous people of 

America and Australia. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of verbal representations of the 

conceptual binomial “yin – yang” (阴阳) in Chinese language and the peculiarities of 

their foreign language interpretations (using the Russian language as an example). 

The novelty of such a study is in categorizing antonyms from a new point of view – 

as natural and conditional, based on what underlies the antonymic connections of a 

couple of words: the conceptual binomial “yin – yang” or the arrangement between 

the bearers of a particular culture.  
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It was established that the concept of “yin – yang” was the base for the ancient 

Chinese in order to generalize knowledge about the interaction of opposites in nature, 

and subsequently formed the basis of ancient Chinese philosophy. It is noted that the 

concepts of “yin” and “yang”, which were formulated in Chinese culture were 

subsequently perceived and rethought within the framework of the European 

philosophical tradition, however, there was no significant transformation of these 

concepts, they generally retained their original meaning. Western concepts, which 

reflect the idea of the interaction of opposites (for example, the theory of positive and 

negative poles of an electrode, etc.) were also taken into consideration. 

The thesis notes the expansion of the subject area of the use of the conceptual 

binomial “yin – yang” as a mechanism for interpreting various phenomena of the 

surrounding world –from observations of natural processes and the natural 

environment to the study of society and its products (within the framework of 

philosophy, literary criticism, and linguistics). Also, there were mentioned examples 

of the influence of the logic of the conceptual binomial “yin – yang” on 

communication in different areas of modern life. 

A study of the “yin – yang” binomial manifestations in Chinese literature took 

place in the works of the xiangsheng genre – a traditional Chinese comedy show –

where the comic effect in dialogues is achieved by presenting a phenomenon of reality 

or language from a new point of view and opposites are reflected in intentionally 

created contexts containing interconnected opposites. 

The dissertation proved the possibility of using the conceptual binomial “yin – 

yang” as a tool for interpreting ancient Chinese poems in the poetic genre of ci, where 

the main distinguishing characteristics are related to one of the opposites – “hardness” 

or “softness” – at the of style, theme, form, word, etc. An analysis of the poems in 

the ci genre from the position of the “yin–yang” concept demonstrates the presence 

of opposites – in the breadth or narrowness of the subject, in the isolation or openness 

of the form, in the direct or veiled way of expression, in humility or freedom. It is 

proved that in some works these opposites are presented simultaneously, embodying 

the idea of the unity of opposites, as in the Taiji circle. 

The thesis substantiates the possibility of using the conceptual binomial “yin – 

yang” to study the stylistics of the ancient Chinese poetry in the genre of shi genre 

and paired inscriptions duilian, particularly in the aspect of rhythm. It is noted that 

the symmetry expressed by a special rhythm – alternating and symmetry of even and 

contour tones, their parallelism, is a manifestation of the concept of “yin  –yang” in 

the style of ancient Chinese poetry. In the genre of paired inscriptions duilian, the 

manifestation of binomial is their structural symmetry. 

It is established that the manifestation of the conceptual binomial “yin – yang” 

is observed at the level of natural antonyms that arise on the basis of opposites in 

nature (for example, day-night, black-white, cold-warm and number of concepts 

related to changing seasons), as well as conditional antonyms that arise 

conventionally between members of society (man-woman) or due to culture or 

thinking (for example, white - red in some cultures).The paper analyzes the 
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differences in the understanding of the corresponding antonyms in Chinese and 

Russian, and also the evolution of their meanings in Chinese is considered. 

The thesis describes the formation and development of the “yin – yang” concept 

in Chinese philosophy in connection with the experience of human agricultural 

activity, construction and observation of the changing seasons. It is noted that 

knowledge of this is contained in the semantics of some words related to the 

corresponding type of activity and constituting semantic oppositions in the language. 

It is assumed that people used the concept of “yin – yang” to interpret two types of 

phenomena in nature – opposition and interaction, the increase and decrease of matter, 

which are inherent in everything and, thus, are the main regularity of the Universe. 

Linguistic information indicates that representations about the binary structures, that 

underlie many natural phenomena, were formed by the Chinese people at the earliest 

stages of the formation of their culture. 

Keywords: conceptual binomial, yin – yang, language manifestations, 

verbalization, antinomies, ci poetry, shi poetry, duilian, xiangsheng, coloratories, 

semantic field, Chinese, Russian, linguoculturology. 
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