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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Проблема обмеженості можливостей мовознавства щодо пояснення

позамовних факторів постала перед науковцями нещодавно, але вже встигла
викликати чималий інтерес. Цей фактор сприяв появі нового напряму в лінгвістиці –
когнітивного, що є доволі молодим і перспективним, однак ще й досі недостатньо
узвичаєним у лінгвістичних розвідках.

Говорячи про розвиток когнітивних досліджень в орієнталістиці, необхідно
зазначити, що останнім часом щодалі більше вітчизняних мовознавців-орієнталістів
(М. А. Андрієць, Н. Кірносова, Л. М. Пойнар, М. Шамшур та ін.) здійснює свої
наукові розвідки саме в межах цієї сфери сучасної лінгвістики, зокрема й на
матеріалі китайської мови. Метою досліджень є прагнення об’єктивно й
максимально повно розкрити усі аспекти культури цієї давньої й унікальної
цивілізації, з’ясувати специфіку світогляду народів Далекого Сходу в цілому і
китайців зокрема, усвідомити особливості їхнього національного характеру,
менталітету, світосприйняття, які поступово формувалися упродовж кількох
тисячоліть і безсумнівно знаходили своє втілення та вираження у мові. Водночас
існує низка цікавих дисертаційних досліджень, монографій як вітчизняних, так і
європейських (І. О. Голубовська, М. Д. Мамедова, Т. А. Морозова, А. О. Пак,
Р. І. Сутаєва та ін.) та китайських мовознавців (Ван Сяоцянь, Лю Цзюань, Лю
Чуньмей, Ма Янлі, У Сін’юй та ін.) присвячених проблемі вираження різноманітних
концептів у мовних картинах світу, виконаних на матеріалі фразеології, художніх
текстів як китайської мови, так і деяких інших східних мов (наприклад, аварської).
Отже, ми можемо говорити про те, що когнітивна лінгвістика поступово стає одним
із пріоритетних напрямів сучасної лінгвістичної науки в китайському мовознавстві
зокрема.

Актуальність теми дисертації передусім зумовлена масштабним
розгортанням стійкого інтересу дослідників до вивчення сучасної китайської мови в
руслі когнітивної лінгвістики. Також актуальність дисертаційної проблематики
підсилюється необхідністю системного аналізу не тільки лексико-фразеологічних
засобів репрезентації таких національних та культурно-специфічних аспектів
китайської мовної картини світу, як концепти ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间), а й
способів їх актуалізації.

Комплексне вивчення процесу вербалізації концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС
(时间) у сучасній китайській мові, яке в нашій роботі проводиться вперше, постулює
необхідність формулювання гіпотези дослідження, що полягає в наступному: синтез
філософських учень, донаукових та наукових уявлень про простір і час китайців
призвів до формування не тільки концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间), а й
єдиного концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空), що найбільш повно та яскраво
віддзеркалює специфіку китайського національного трактування простору й часу.

Мета дослідження полягає в комплексному вивченні засобів та способів
метафоричної реалізації концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) сучасної
китайської мови.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі
дослідницькі завдання:
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1) розглянути специфіку традиційних та наукових уявлень китайських мовців
про простір, час і часопростір та проаналізувати їх вплив на процес
формування часопросторових концептів;

2) визначити лексичні та фразеологічні засоби вираження концептів ПРОСТІР
(空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) сучасної китайської мови;

3) сформувати польову модель концепту ПРОСТІР (空间), концепту ЧАС
(时间) і концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) сучасної китайської мови;

4) встановити способи актуалізації досліджуваних концептів на основі аналізу
їхніх фразеологічних номінацій;

5) реконструювати метафоричні моделі, що об’єктивують концепти ПРОСТІР
(空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у фразеологізмах китайської
мови чен’юй;

6) дослідити текстові особливості актуалізації концептів ПРОСТІР (空间),
ЧАС (时间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайських фразеологізмах чен’юй
шляхом вивчення художнього тексту, тематично пов’язаного з категоріями
простору, часу і часопростору (“Подорож на Захід”).

Об’єктом пропонованої дисертації є концепти ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і
ЧАС-ПРОСТІР (时空), об’єктивовані мовними засобами сучасної китайської мови.

Предметом роботи виступає метафорична реалізація концептів ПРОСТІР
(空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у сучасній китайській мові.

Матеріал дослідження – фразеологічні одиниці чен’юй сучасної китайської
мови, загальний обсяг яких становить близько 200 одиниць, відібрані методом
суцільної вибірки з тлумачних, фразеологічних словників та довідників китайської
мови.

Серед основних методів та прийомів дослідження концептів ПРОСТІР (空间),
ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) виокремлюємо такі загальнонаукові методи:
метод індукції та метод дедукції; до використаних у роботі спеціальних
лінгвістичних методів належать: метод концептуального аналізу, польовий метод,
структурний метод, метод суцільної вибірки, методи етимологічного, семантичного,
контекстуального аналізу, метод класифікації; прийом реконструкції
концептуальних метафор.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше:
- застосовано методику польового моделювання та принципи теорії

концептуальної метафори для вивчення процесу вербалізації концептів ПРОСТІР
(空间) і ЧАС (时间), а також концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) як результату
сприйняття китайським мовцем феноменів часу й простору;

- класифіковано китайські фразеологізми чен’юй, що об’єктивують концепти
ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) за тематичним та
семантичними критеріями;

- досліджено особливості текстової актуалізації аналізованих концептів у ФО
чен’юй на матеріалі роману “Подорож на Захід”.

Теоретичне й практичне значення роботи визначається, по-перше, тим, що
здійснений аналіз концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空)
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надав змогу збагатити парадигму метафоричних моделей концептосфери сучасної
китайської мови новими, що побудовані та класифіковані на основі аналізу
фразеологічного матеріалу сучасної китайської мови у пропонованому дослідженні.
Не менш важливим є те, що в дисертації відтворено фрагмент китайськомовної
картини світу крізь призму сприйняття простору і часу носіями китайської мови.
По-друге, отримані результати можуть бути використані в подальших розвідках у
галузі китайської когнітивної лінгвістики, у практиці викладання китайської мови як
іноземної, у розробці програм спецкурсів із лексикології китайської мови, під час
укладання фразеологічних, перекладних і тлумачних словників, а також навчальних
матеріалів із китайської когнітивної лінгвістики.

Теоретичну та методологічну базу роботи складають наукові праці
вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі лінгвістики, психології, культурології,
присвячені дослідженню особливостей мовної презентації базових категорій
когнітивної лінгвістики – концептів. Передусім це праці радянських та російських
вчених Д. С. Лихачова, О. С. Кубрякової, З. Д. Попової, Й. А. Стерніна,
В. А. Маслової, В. Г. Гака, С. Г. Воркачова, А. Я. Гуревича, В. З. Дем’янкова та ін.;
мовознавчі розвідки сучасних українських учених: О. П. Воробйової,
Я. С. Грищенко, В. Л. Іващенко, Н. Кірносової, Л. М. Пойнар, О. О. Хорошун,
Т. Є. Храбан та ін.; праці зарубіжних дослідників: Дж. Лакоффа, М. Джонсона,
Ф. Тромпенаарса, Ч. Хемпден-Тернера, Б. Л. Уорфа, Л. Бородицьки, В. Уїчі,
Г. Г. Кларка, М. Шварц, Р. В. Лангакера тощо; дослідження таких китайських
мовознавців, як: Цзинь Тао (金涛), Лань Чунь (蓝纯), Тань Аошуан (谭傲霜), Шу
Дінфан (束定芳), Го Ченьмін (郭承铭), Ши Ючжи (石毓智), Хе Цзижань (何自然),
Фен Чживей (冯志伟), Ван Сяоцянь (王小倩), Ма Янлі (马艳丽), Лю Чунмей
(刘春梅), Лю Цзюань (刘娟) та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Київського
національного лінгвістичного університету в рамках держбюджетної наукової теми
“Мови світу: генезис, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії” (номер
держреєстрації 0115U002513, протокол №105 від 09 лютого 2015 року).
Дослідження проведено на кафедрі східної філології Київського національного
лінгвістичного університету в рамках колективної теми “Взаємодія мов і культур у
сучасному глобалізованому світі” (тему затверджено на засіданні кафедри, протокол
№1 від 04 лютого 2013 року). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради
Київського національного лінгвістичного університету (протокол №7 від 25 грудня
2014 року); редакція назви уточнена у протоколі №17 від 16 травня 2017 року.

Апробація роботи здійснювалася у формі доповідей на шести міжнародних
наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній
конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” (Київ, 01–03 квітня 2015 року),
XXIV Міжнародній науковій конференції “Мова та культура” ім. проф. С. Бураго
(Київ, 22–24 червня 2015 року), Міжнародній науково-практичній конференції
“Україна і світ: діалог мов та культур” (Київ, 30 березня–01 квітня 2016 року),
Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання розвитку
філологічних наук у ХХІ столітті” (Одеса, 25–26 березня 2016 року), Міжнародній
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науковій конференції “Urgent problems of philology and linguistics – 2016” (Будапешт,
30 жовтня 2016 року), Міжнародній науково-практичній конференції “Україна і світ:
діалог мов та культур” (Київ, 29–31 березня 2017 року).

Результати доповідей опубліковані у відповідних збірках. Результати
дослідження також обговорювались на засіданнях кафедри східної філології
Київського національного лінгвістичного університету та кафедри мов і літератур
Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 11 авторських
публікаціях, виконаних одноосібно (4,09 др. арк.): шістьох наукових статтях, які
було надруковано у виданнях, затверджених ДАК України Міністерства освіти і
науки, як фахові (3,41 др. арк.), одній статті, опублікованій у закордонному виданні,
проіндексованому і внесеному до баз Index Copernicus та Global Impact Factor (0,68
др. арк.) та чотирьох публікаціях тез доповідей на наукових і науково-практичних
конференціях (0,55 др. арк.). Наукових праць, написаних у співавторстві, немає.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних
скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних
висновків, списку використаної літератури (158 найменувань, з яких 38 –
іноземними мовами), списку довідкових джерел (26 найменувань), додатків (23
сторінки).

Повний обсяг дисертації – 220 сторінок, з яких основний текст складає 178
сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі окреслено актуальність теми дослідження, мета, завдання, об’єкт,

предмет та методи дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне
значення одержаних результатів, вказано форми апробації та структуру роботи.

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження концептів у сучасному
мовознавстві”, що складається з чотирьох підрозділів, проаналізовано стан
сучасної когнітивної лінгвістики Китаю, висвітлено теоретичні питання, пов’язані з
темою дисертації, окреслено особливості процесу формування концептів ПРОСТІР і
ЧАС, розглянуто фразеологію як джерело реконструкції концептів.

Аналіз китайської когнітивної лінгвістики на сучасному етапі її розвитку
надав змогу прийти до висновку, що китайські мовознавці у своїх розвідках
керуються як російськими, так і американськими методиками досліджень, водночас
додаючи свої власні міркування з приводу тлумачення тих чи інших понять. Однак
попри всі розбіжності у поглядах, дослідники приділяють увагу насамперед
основним засадам когнітивної лінгвістики (认知语言学), поняттям “когніція” (认知),
“концепт” (概念), “концептосфера” (概念系统), “концептуалізація” (概念化),
“категоризація” (范畴化), “картина світу” (世界观), “мовна картина світу”
(语言世界观) тощо.

Характеризуючи термін “концепт”, який є “наріжним каменем” для нашої
роботи, наведемо визначення китайських мовознавців, згідно з переконаннями яких,
“концепт” ототожнюється з терміном “поняття” та є певною одиницею людської
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свідомості, що знаходить своє вираження у словесній формі. Водночас думки
китайських мовознавців корелюють із визначенням американських лінгвістів
Дж. Лакоффа та М. Джонсона, які тлумачать концепти як розумові одиниці, що є
результатом пізнавальної діяльності людини та виступають структурними
елементами концептуальної системи, якій властива метафоричність. У зв’язку з цим,
функціонуючі в мові концепти китайські науковці зокрема кваліфікують як
метафоричні структури, що відображаються в концептуальних метафорах
(概念隐喻), та дотримуються погляду щодо виокремлення серед останніх таких їхніх
видів, як: структурні (结构隐喻), орієнтаційні (方位隐喻), онтологічні (本体隐喻)
та метафори каналу зв’язку (管道隐喻).

Увагу дослідників привертає також структура концепту, що проявляється у
виокремленні низки його компонентів (аспектів), яку китайські лінгвісти вважають
сукупністю внутрішнього змісту (内涵) та зовнішнього об’єму (外延). Крім цього,
очевидною є розбіжність у поглядах фахівців на проблему типологізації концептів,
що зумовлює певну обмеженість у ґрунтовному дослідженні зазначених категорій.
Попри це, згідно з результатами мовознавчих розвідок китайських лінгвістів (Ян
Юбао, 杨玉宝), класифікація концептів має вигляд розгалуженої системи, у якій
виокремлюється низка груп та видів цих категорій. Отже, концепти поєднуються в
пари кореляцій, які можна розподілити на три групи: унікальні концепти
(单独概念) та універсальні концепти (普遍概念); збірні концепти (集合概念) та
окремі концепти (非集合概念); позитивні (стверджувальні) (正概念/肯定概念)
концепти та негативні (заперечні) концепти (负概念/否定概念).

Як відомо, людина (мовний суб’єкт) перебуває у світі, який наповнений
різноманітними об’єктами, іншими людьми, простором та часом. Водночас такі
глобальні категорії людського світосприйняття, як час і простір, пройшовши процес
концептуалізації, знаходять своє відображення в лексиці та фразеології мов світу,
зокрема китайської. Так, спочатку формуються перцептуальні простір і час, які
пов’язані з відчуттями людини, викликані реальними явищами та об’єктами, а
згодом відбувається формування концептуальних простору і часу, що відображають
чуттєві й раціональні ступені пізнання (О. С. Акетина). Тут маємо зауважити, що
людська свідомість обумовлює специфічне сприйняття нерозривно пов’язаних
категорій простору і часу як єдиної когнітивної структури часопростір, іншими
словами, результатом усвідомлення взаємозв’язку концептів ЧАС і ПРОСТІР є
формування єдиного концепту ЧАС-ПРОСТІР. У китайській мові таке явище, як
один із видів концептуальної метафори (隐喻), знаходить своє відображення
передусім на лексичному рівні: часові прийменники утворюються на основі
просторових тощо. Наприклад: 前天 букв: попереду/день, “позавчора”; 后天 букв:
позаду/день, “післязавтра”.

Вивчаючи процес вербалізації концептів, необхідно засвідчити провідну роль
фразеологізмів у формуванні та функціонуванні системи концептів умовах та
культурах народів світу. Фразеологічні одиниці (далі – ФО) є одними з
найяскравіших вербалізаторів національних уявлень про ключові поняття
навколишньої дійсності, що протягом тривалого часу зберігалися у людській
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свідомості та перетворювалися на відповідні концепти. Фразеологізми китайської
мови (熟语) привертали та продовжують привертати увагу дослідників щодо
концептуальної наповненості, однак аналіз процесів актуалізації концептів
ПРОСТІР і ЧАС на матеріалі ФО чен’юй (成语) у нашій роботі проводиться вперше.
На наше переконання, доцільність вивчення саме цього виду китайських
фразеологізмів передусім обумовлена тим, що чен’юй здавна користуються високою
популярністю і широким вживанням у китайському мовленнєвому просторі. Крім
цього, серед їхніх компонентів можна виокремити типові репрезентанти локативних
(просторових) та темпоральних (часових) уявлень китайців, які пройшли процес
концептуалізації і тепер функціонують як концепти ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间).

У другому розділі “Методологічні засади дослідження концептів
ПРОСТІР (空间) та ЧАС (时间) у сучасній китайській мові” висвітлено основні
тенденції та закономірності вивчення базових категорій когнітивної лінгвістики –
концептів, а також визначено загальну методику їх дослідження. Зокрема
обґрунтовано вибір основних методів аналізу та окреслено етапи аналізу концептів
ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间), що застосовуються для їх всебічного дослідження.

Зважаючи на значну кількість мовознавчих розвідок у сфері когнітивної
лінгвістики, можна констатувати розмаїття поглядів дослідників щодо
виокремлення підходів у вивченні концептів, а також визначення методологічних
принципів їхнього аналізу, серед яких визначальна роль відводиться саме
концептуальному (когнітивному) аналізу (概念分析). До основних причин його
використання можна зарахувати широкий інвентар методологічних положень, які
надають змогу дослідити концепт як комплексне поняття, що має певну структуру,
системно співвідноситься з іншими концептами та є одним із ключових фрагментів
картини світу кожного суспільства.

Стрижневою умовою для проведення ґрунтовного концептуального аналізу
виступає вивчення мовних засобів вираження концептів, а саме лексичних,
фразеологічних, пареміологічних одиниць тощо. Водночас необхідно звертати увагу
на те, що зазвичай аналіз лише словникових дефініцій концепту не є
результативним, оскільки значення слова часто змінюється, а, отже, не відображає
структуру концепту в цілому (М. Полюжин). Зважаючи на це, вважаємо доцільним
застосування декількох дослідницьких процедур, що уможливлюють якнайповніше
та ґрунтовне дослідження структури та мовного функціонування концептів
китайської мови, а саме: метод польового моделювання та методика реконструкції
концептуальних метафор, які одночасно застосовуються із низкою допоміжних
методів.

Отже, пропонована методика концептуального аналізу складається з таких
етапів дослідження:

По-перше, застосування методу індукції дало змогу узагальнити факти,
отримані в результаті аналізу емпіричного матеріалу, у цілісну теоретичну
концепцію, викладену у вигляді гіпотези.

По-друге, ми визначаємо зафіксовані в китайській мові позначення концептів
ПРОСТІР, ЧАС та виокремленого згідно з гіпотезою нашого дослідження концепту
ЧАС-ПРОСТІР на лексичному рівні. А отже, встановлюємо ключові слова-
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репрезентанти, що найбільш повно номінують досліджувані концепти, та описуємо
когнітивні ознаки концептів у архаїчній (донауковій) та сучасній свідомості носіїв
китайської мови. Ця стадія дослідження відповідає першому етапу польового
моделювання концептів, за допомогою якого ми встановили, що ключовими
словами-репрезентантами кожного досліджуваного концепту є лексичні одиниці
(далі – ЛО)空间 [kōngjiān],时间 [shíjiān] та时空 [shíkōng] відповідно.

По-третє, завдяки методам етимологічного та семантичного аналізів
встановлюємо походження та значення ЛО, які об’єктивують концепти ПРОСТІР
(空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空), що сприяє розумінню причин
виникнення й подальшого функціонування досліджуваних концептів у сучасній
китайській мові як компонентів китайськомовної картини світу.

По-четверте, за допомогою структурного методу, шляхом аналізу
китайських лексикографічних джерел визначаємо ядра номінативних полів
досліджуваних концептів, до яких зараховуємо низку іменникових та дієслівних ЛО
на позначення часу, простору та часопростору в сучасній китайській мові. Згідно з
передбаченою послідовністю етапів польового методу, цей крок корелює з другим
етапом моделювання концептів, що уможливлює встановлення прямих номінацій
досліджуваних концептів.

По-п’яте, використовуючи метод контекстуального аналізу проводимо
аналіз репрезентації концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空)
на матеріалі фразеологізмів сучасної китайської мови чен’юй, що номінують
досліджувані концепти. Застосовуючи метод суцільної вибірки, ми виокремлюємо
низку фразеологізмів (у загальній кількості близько 200 одиниць) із
китайськомовних лексикографічних джерел (із тлумачних, етимологічних
словників, словників фразеологізмів, а також електронних словників). Це надає нам
змогу визначити складові частини периферії (периферійні компоненти)
номінативного поля кожного концепту, що відповідає третьому етапу польового
моделювання концептів.

По-шосте, застосовуючи метод дедукції, виокремлюємо когнітивні ознаки
концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) та висвітлюємо їхню
значущість у мовному та мовленнєвому втіленнях концептів. Натомість за
допомогою методу класифікації ми систематизуємо досліджений фразеологічний
матеріал та виокремлюємо низку класифікацій за сукупністю ознак (тематичних,
семантичних та ін.). Ці методи надають змогу конкретизувати основні риси
концептів за критеріями тематичної приналежності, семантичної подібності або
відмінності тощо та кваліфікувати їх як метафоричні концепти.

По-сьоме, на основі алгоритму реконструкції концептуальних метафор ми
узагальнюємо результати аналізу із застосуванням усіх попередніх методів, що
уможливлює розуміння характерних особливостей китайського мислення, зокрема
усвідомлення китайськими мовцями фундаментальних категорій світобудови, якими
є простір і час. Передусім ми визначаємо репрезентовані у ФО концептуальні
референти (концепти, які сприймаються метафорично), а також їх концептуальні
кореляти (концепти, що використовуються для порівняння). Наступним кроком є
встановлення характеру перехресного мапування, тобто, визначення основних
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аспектів процесу метафоризації, а також виокремлення найбільш значущих
метафоричних моделей досліджуваних концептів. Насамкінець, окреслюємо
діапазон та обсяг концептуальних метафор концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і
ЧАС-ПРОСТІР (时空) сучасної китайської мови.

По-восьме, із метою глибшого дослідження особливостей актуалізації
концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайських
фразеологізмах чен’юй ми проаналізували процес мовного втілення концептів на
текстовому рівні, а саме на матеріалі роману “Подорож на Захід” (“西游记”) У
Чен’еня (吴承恩) як додаткового засобу відображення локативних та темпоральних
аспектів культури носіїв китайської мови.

Третій розділ “Засоби вираження концептів ПРОСТІР (空间) та ЧАС
(时间) у китайській мові: лінгвокультурологічний аспект” присвячено
дослідженню процесу формування концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у
ментальній свідомості китайського етносу, висвітленню особливостей репрезентації
категорій локативності та темпоральності в китайськомовній картині світу, аналізу
китайських фразеологізмів за принципом втілення в їхньому складі концептів
ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空).

Необхідною умовою формування будь-яких концептів у людській свідомості,
зокрема простору й часу, є сприйняття навколишньої дійсності, яке має відмінні
риси як серед народів світу, так і серед представників окремого етносу.
Усвідомлення часу та простору китайським народом має низку характерних рис, що
відображають синтез філософських, міфологічних та наукових уявлень про простір і
час. До них належать:
- сприйняття простору й часу за допомогою органів чуття (вух 耳 та очей 眼) як

єдиного цілого, що віддзеркалюється в низці понять: 阴阳 Інь-Ян, 宇宙 Всесвіт,
天地 Космос,世界 світ;

- розуміння простору як чіткого географічного образу, який проявляється в
концепціях серединності, чотирьох або восьми сторін світу, геометричних фігур
кола, квадрата в архітектурних побудовах, що знаходить своє відображення у
вченні “про вітер і воду” –风水 Фен-шуй;

- усвідомлення часу як безперервного циклічного процесу, що є чергуванням
окремих імпульсів – моментів, водночас пов’язаного з циклами планет Сонячної
системи, основні принципи яких покладені в низку календарів.

Водночас концептуальне вираження понять простору й часу втілюється в
різноманітних мовних засобах – категоріях локативності та темпоральності.
Вони відіграють значну роль у мовній репрезентації загальнолюдських понять
простору й часу, які у зв’язку з цим стають пріоритетними об’єктами сучасних
наукових дискусій. До локативів китайської мови необхідно зарахувати дієслова та
іменники, що позначають статичне й динамічне перебування в тривимірному
просторі. Серед лексем сучасної китайської мови локативної семантики, які
становлять ядро номінативного поля концепту ПРОСТІР (空间), доцільно
виокремити ЛО на позначення сторін світу (东 північ， 南 південь， 西 захід， 北
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схід), просторових координат (上 вгорі，下 внизу，前 попереду，后 позаду，左
ліворуч， 右 праворуч), центру/околиць (中 по центру， 外 навкруги), кореляції
“зовнішнє-внутрішнє” (内/里 усередині，外 зовні), перебування (在 знаходитися)
або переміщення (来 приходити， 去/往 йти) у просторі тощо. До ЛО, які є
складниками ядра номінативного поля концепту ЧАС (时间), ми зараховуємо
темпоративи на позначення числового (наприклад, час на годиннику) та
нечислового (поділ доби на відрізки тощо) часу. Ми переконані в доцільності
виокремлення наступного списку ЛО-вербалізаторів концепту ЧАС (时间) сучасної
китайської мови: добовий поділ часу (日 день); календарний відлік часу (月
місяць); одноразовий цикл сезонів (年 рік); пори року (春 весна,夏 літо,秋 осінь,
冬 зима); циклічний часовий період ((时) 代 епоха, покоління); переміщення (来
приходити， 去/往 йти) уздовж горизонтальної (前/先 попереду，后 позаду) або
вертикальної (上 вгорі, 下 внизу) осей. Втім, зважаючи на обмежену кількість
повнозначних темпоративів, у китайській мові поширене використання саме
просторових метафор у ролі часових показників.

Важливим аспектом локативно-темпоральних відношень є їхній тісний
взаємозв’язок у мовних картинах світу майже всіх народів, що пояснюється
сприйняттям простору й часу в нерозривній єдності. Оскільки модель світу
китайського етносу теж побудована на подібних уявленнях, на мовному рівні
категорії часу та простору знайшли своє вербальне відображення в єдиному
концепті ЧАС-ПРОСТІР, ключовим словом-репрезентантом якого є ЛО 时空.
Водночас складниками ядра номінативного поля досліджуваного концепту є:
іменникові ЛО, що позначають просторово-часовий континуум (Всесвіт 宇宙,
Космос 天地, світ 世界), його геометричну символіку (коло-квадрат 圆方), а
також дієслівні та іменникові ЛО на позначення процесів зорового (眼) та
слухового (耳) сприйняття зовнішнього світу. Крім цього, на рівні лексем
досліджуваний концепт розпадається на окремі категорії та передбачає уособлення
понять: час асоціюється з усвідомленням минулого, теперішнього та/або
майбутнього, а також виступає Небом, епохою та колом; простір – із
вісьмома/чотирма сторонами світу, верхом і низом, Землею, межею та квадратом.

Беручи до уваги всі розглянуті аспекти процесу сприйняття простору й часу
китайськими мовцями, нагадаємо, що методологічним підґрунтям нашого
дослідження, крім концептуального аналізу, стала теорія концептуальної
(когнітивної) метафори, представлена американськими когнітивістами
Дж. Лакоффом та М. Джонсоном. Застосовуючи постулати цієї теорії під час аналізу
досліджуваних концептів, передусім зауважимо, що проведений аналіз засвідчує
необхідність визнати їх метафоричними, виходячи з кваліфікації китайського
мислення як конкретно-метафоричного.

Водночас, у зв’язку з використанням польового методу в нашому дослідженні,
можемо констатувати доцільність виокремлення концептуальних ознак
метафоричних концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空), як
центральних компонентів номінативних полів кожного концепту.
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Отже, на нашу думку, концептуальні ознаки досліджуваних концептів втілені
в наступних твердженнях:
1) ПРОСТІР (空间): 空间是上下 (простір – це вгорі і внизу); 空间是前后 (простір –

це попереду і позаду); 空间是左右 (простір – це ліворуч і праворуч); 空间是内外
(простір – це всередині і зовні); 空间是中外 (простір – це по центру і на
околицях); 空间是四方 (простір – це чотири сторони світу); 空间是来往
(простір – це переміщення);空间是存在 (простір – це перебування/існування);

2) ЧАС (时间): 时间是日 (час – це день);时间是月 (час – це місяць); 时间是年 (час
– це рік); 时间是四季 (час – це чотири сезони); 时间是时代 (час – це епоха,
покоління); 时间是上下 (час – це вгорі і внизу); 时间是前后 (час – це попереду і
позаду);时间是来往 (час – це переміщення);

3) ЧАС-ПРОСТІР (时空): 时空是天地 (час-простір – це космос); 时空是宇宙 (час-
простір – це Всесвіт); 时空是世界 (час-простір – це світ); 时空是圆方 (час-
простір – це коло і квадрат);时空是知觉 (час-простір – це сприйняття).

Досліджуючи фразеологізми сучасної китайської мови з погляду відображення
у їх складі концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空), маємо
підстави зробити висновок, що всі різновиди ФО (成语 чен’юй, 歇后语 сєхоуюй,
谚语 ян’юй, 俗语су юй, 惯用语 гуань юн’юй) характеризуються відображенням
аналізованих концептів. Утім, найбільш повне віддзеркалення значення простору й
часу спостерігається у складі окремої групи фразеологізмів чен’юй, сталих
ідіоматичних зворотів (зазвичай чотирьохієрогліфічної структури), джерелами яких
є класичні китайські твори, легенди, міфи тощо. У більшості випадків ці ФО містять
компоненти на позначення основних рис досліджуваних концептів, що корелюють із
уявленнями китайців про феномени часу та простору, їх взаємодію та взаємозв’язок.
Наприклад, концепт ПРОСТІР (空间) представлений у ФО中馈犹虚 (букв.: домашнє
(те, що всередині) господарство все ще пустує) “не мати дружини, бути
неодруженим”; концепт ЧАС (时间) – у ФО 春花秋月 (букв.: весняні квіти, осінній
місяць) “чудові краєвиди весни та осені; прекрасний момент”. Відображення обох
концептів відбувається у чен’юй 古今中外 (букв.: у давнину і тепер, у Китаї та за
його межами) “завжди й усюди”, а концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) – у
фразеологізмі别有天地 (букв.: зовсім інший світ) “поява нових перспектив” тощо.

У четвертому розділі “Особливості вербалізації концептів ПРОСТІР
(空间) і ЧАС (时间) у китайських фразеологізмах чен’юй” проаналізовано ФО
чен’юй на позначення часу та простору згідно з тематичним та семантичними
критеріями, досліджено особливості метафоричної та текстової актуалізації
концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайських
фразеологізмах чен’юй.

У процесі дослідження специфічних особливостей мовного вираження
концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空), виникає
необхідність встановлення не лише ядра, а й периферії номінативних полів кожного
концепту, для чого потрібен більш детальний аналіз їхніх фразеологічних номінацій.
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Такими фразеологічними номінаціями, або фразеологізмами, до складу яких входять
лексеми, що номінують досліджувані концепти, є низка фразеологічних одиниць
сучасної китайської мови чен’юй. Водночас такий аналіз дає змогу виявити
додаткові ознаки концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空), а
отже, поглибити знання про характерні риси китайського метафоричного
усвідомлення категорій простору, часу і часопростору.

Для цього ми проаналізували ФО, що об’єктивують низку концептуальних
ознак, на основі сучасних китайських фразеологічних і тлумачних словників та
прийшли до висновку щодо доцільності систематизації матеріалу та класифікації
виявлених фразеологізмів згідно з декількома критеріями за принципом
відображення концептуальних ознак досліджуваних концептів. Зазначимо, що
загальна кількість опрацьованого матеріалу складає близько 20 000 одиниць (що
міститься у відповідних словниках), із них зі значенням “простір”, “час” і “час-
простір” нами було відібрано та описано близько 200 ФО. У кожній групі або
підгрупі ми наводимо 4-8 прикладів, тобто таку кількість, що дає змогу зробити
певні узагальнення і висновки щодо аналізованого матеріалу.

Під час дослідження чен’юй нами було виокремлено декілька критеріїв їх
класифікації, а саме: тематичний та семантичні критерії. Згідно з тематичним
критерієм ми сформували та проаналізували вісім підгруп фразеологізмів, які
об’єктивують низку концептуальних ознак концепту ПРОСТІР (空间) та прийшли
передусім до висновку, що маркування просторової семантики відбувається за
допомогою іменників на позначення основних сторін світу, тривимірності простору,
просторової символіки, позиції посередині, в або поза межами певного середовища,
а також за допомогою дієслів-вербалізаторів переміщення та статичного перебування
в просторі.

Маємо зазначити, що, крім позначення фізичного простору (його тривимірної
структури, об’єктів навколишнього світу тощо), певні фразеологізми є позначенням
соціального (上谄下渎 “бути улесливим перед начальством і зневажати підлеглих”),
родинного (中馈犹虚 “не мати дружини, бути неодруженим”) або навіть
фізіологічного (中心如醉 букв.: (всередині) серце ніби сп’яніло – “не в змозі
тримати себе в руках від хвилювань та переживань”) простору.

Крім цього, велика кількість чен’юй є національно-маркованими стійкими
виразами, тобто такими, що позначають нетипові для інших національностей явища
дійсності, державного устрою та риси менталітету. Яскравими прикладами, на наш
погляд, є фразеологізми: (1) 北门南牙 “начальник палацової гвардії і канцлер”; (2)
中流砥柱 “надійна опора (про людину)”; (3) 来龙去脉 “причинний зв’язок,
послідовність подій”. У першому випадку присутнє позначення ямень (牙门
[yámén], інша назва – 衙门 [yámen]), державної установи давнього Китаю; серед
компонентів другої ФО – Дічжу (砥柱), назва гори в середній течії річки Хуанхе.
Третій фразеологізм є відображенням китайських уявлень про вчення Фен-шуй,
згідно з принципами якого, серед міфологічних тварин-управителів простору,
дракон (龙) є уособленням гірського рельєфу, а його вени (脉) – безперервних
гірських хребтів.
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До групи ФО “时间”/“Час” нами було зараховано вісім підгруп, які ми
класифікували згідно з виокремленими концептуальними ознаками концепту ЧАС
(时间), що вербалізуються ЛО на позначення доби, місяця, року, сезонів,
епох/поколінь та загального хронотопу мовця. Характерною особливістю підгруп
ФО, які вербалізують загальний хронотоп (минуле, що йде та теперішнє, що
приходить (майбутнє)) мовця, є метафоричне маркування часу за допомогою
іменникової та дієслівної просторової лексики, а саме: ЛО前,上 і来 на позначення
минулого (подій, які відбулися раніше), 后, 下 і 去 (往) – майбутнього (подій, що
стануться пізніше). У зв’язку з цим ми виокремили три категорії чен’юй, до складу
яких входять ЛО просторової семантики “попереду – позаду” (前后), “вгорі – внизу”
(上下) та “прийти – піти” (来去/往).

Зауважимо, що результати проведеного аналізу чен’юй із часовими
позначеннями “вгорі – внизу” (上下) та “прийти – піти” (来去/往) продемонстрували
їх нечисленність, що свідчить про недостатню розповсюдженість такого способу
вербалізації темпоральних явищ.

У контексті розгляду ФО сучасної китайської мови на позначення категорій
часу та простору ми дотримуємося погляду щодо доцільності виокремлення третьої
групи чен’юй “时空”/“Час-простір”, які є відображенням поєднання двох концептів
ПРОСТІР і ЧАС в єдиний концепт ЧАС-ПРОСТІР (时空). Водночас до складу цієї
групи ФО входить три підгрупи, що актуалізують концептуальні ознаки
досліджуваного концепту: “Час-простір – це космос” (时空是天地), “Час-простір –
це світ” (时空是世界) та “Час-простір – це коло і квадрат” (时空是圆方).

Така позиція обумовлена існуванням у китайськомовній свідомості уявлень
давнини про єдину субстанцію, яка об’єднує час і простір в одне ціле в поняттях
світ, Всесвіт, Космос, однак на лексичному рівні розпадається на компоненти 天
Небо і 地 Земля (Космос), 宇 простір і 宙 час (Всесвіт), 世 століття, епоха і 界
межа, рубіж (світ). Позначення світу як часопростору зокрема корелює з уявленням
давніх китайців про геометричний символізм простору й часу (коло 圆 та квадрат
方), що пов’язане з традиційним ритуалом імператорів відвідувати залу долі, яка
мала квадратний фундамент (символ простору) та круглий дах (символ часу).

Насамкінець зазначимо, що відповідно до проведеного аналізу фразеологізмів
сучасної китайської мови з точки зору вербалізації в їхньому складі концепту ЧАС-
ПРОСТІР (时空) за допомогою поняття 宇宙 (Всесвіт), можна констатувати
відсутність ФО із зазначеним компонентом, а отже, й неможливість виокремлення
підгрупи.

Усвідомлення побаченого і почутого людиною у той чи інший спосіб
обумовлює концептуалізацію часу та простору, а отже, вербалізацію зазначених
категорій на мовному рівні (лексичному та фразеологічному). Як зазначалося
раніше, китайці тяжіють до конкретності сприйняття як простору, так і часу за
допомогою основних видів перцепції – зору та слуху, що на мовному рівні
проявляється різноманітністю лексичних та фразеологічних засобів. А отже, явища,
які відбуваються протягом певного періоду часу в певній локації та сприймаються за
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допомогою зору і слуху, стають відображенням концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空).
Зважаючи на це, ми кваліфікували перцептивні ФО як такі, що репрезентують
концепт ЧАС-ПРОСТІР (时空), та розділили їх на підгрупи залежно від
особливостей об’єктивації ще однієї концептуальної ознаки досліджуваного
концепту, а саме: “Час-простір – це сприйняття” (时空是知觉).

У результаті фразеологічного аналізу нами було виокремлено низку підгруп
чен’юй на позначення суб’єкта сприйняття, об’єкта сприйняття, власне процесу
сприйняття та всіх або декількох компонентів перцептивного акту, що
відображають три додаткові ознаки концепту. Переплітаючись, вони утворюють
низку варіацій основної концептуальної ознаки: “Час-простір – це сприйняття
суб’єкта” (时空是主观的知觉), “Час-простір – це сприйняття об’єкта”
(时空是客观的知觉), “Час-простір – це процес сприйняття” (时空是知觉过程).

Аналіз виокремлених фразеологічних одиниць за семантичними критеріями
надає змогу зробити висновок про те, що в цьому разі ФО вступають у відношення
подібності (синонімії) та протиставлення (антонімії), а також мають особливості,
характерні лише для китайської лексикографічної системи. Так, низка синонімічних
пар чен’юй є частковими синонімами, оскільки їхній склад характеризується
протилежністю, на відміну від подібності у значенні. Натомість антонімічні пари
фразеологізмів, хоча і протилежні за значенням, у деяких випадках мають
синонімічне лексичне наповнення.

Наприклад, спільне значення “швидкоплинність часу” має пара синонімічних
чен’юй 岁月如流 (букв.: роки і місяці як потік) та 春去秋来 (букв.: весна йде, осінь
приходить), однак вони актуалізують різні концептуальні ознаки концепту ЧАС. У
першій ФО швидкий плин часу (років і місяців) об’єктивується за допомогою ознаки
концепту “时间是月” (Час – це місяць), де час порівнюється зі швидким і бурхливим
потоком води, тоді як друга належить до концептуальної ознаки “时间是来往” (Час
– це переміщення), що передає уявлення про рух часу як циклічність сезонів, які
набувають людських рис – можуть переміщуватися, поступаючись один одному.
Аналогічним прикладом є інша пара синонімічних фразеологізмів –听而不闻 (букв.:
слухати і не чути) і 秋风过耳 (букв.: осінній вітер пронісся повз вуха), які мають
спільне значення “пускати повз вуха, не звертаючи найменшої уваги”. У цьому разі
в основі першої ФО лежить ознака “Час-простір – це процес сприйняття”
(时空是知觉过程), що маркується за допомогою ЛО 听 слухати та 闻 чути, а друга
ФО є відображенням однієї з додаткових ознак “Час-простір – це сприйняття
суб’єктом об’єкта” (时空是客观的主观知觉), де позначенням Суб’єкта виступає
ЛО耳 вуха, а Об’єкта –风 вітер.

Серед антонімічних пар трапляються схожі випадки: пари чен’юй мають
протилежне значення, однак серед їх компонентів можна виокремити спільні за
значенням ЛО. Наприклад, обидва фразеологізми (东奔西走(跑) “метушитися,
кидатися з боку в бік”; “метушня, біганина” та 东藏西躲 “будь-де сховатися”,
“ховатися де тільки можна”) належать до виокремленої нами концептуальної ознаки
концепту ПРОСТІР (空间) “Простір – це чотири сторони світу” (空间是四方),
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адже спільними є компоненти на позначення сторін світу – 东 схід і 西захід. Тим
часом активність та пасивність дій як семантична полярність передається за
допомогою пар дієслів 奔 пориватися і 走/跑 йти/бігти (1) та 藏 ховатися і 躲
переховуватися (2). Іще одним прикладом виступає пара чен’юй 外简内明 “зовні –
звичайна, проста людина, а всередині – глибоко освічена, мудра” та外宽内深 “зовні
– великодушний, всередині – підступний”, у складі яких спільною є кореляція 外内
“зовнішній-внутрішній”, що засвідчує вербалізовану у ФО концептуальну ознаку
“Простір – це всередині і зовні” (空间是内(里)外). Натомість антонімічне значення
передається за допомогою опозитивних пар ЛО简 простий –明 ясний,宽 широкий –
深 глибокий.

Серед досліджуваних ФО частковими та абсолютними синонімами є пари
чен’юй, що об’єктивують наступні концептуальні ознаки: “空间是左右” (Простір –
це ліворуч і праворуч), “空间是前后” (Простір – це попереду і позаду) та
“时间是前后” (Час – це попереду і позаду), “时间是日” (Час – це день), “时间是年”
(Час – це рік), “时间是月” (Час – це місяць) і “时间是四季” (Час – це чотири
сезони), “时空是圆方” (Час-простір – це коло і квадрат), “时空是知觉” (Час-простір
– це сприйняття). Водночас в основі пар антонімічних чен’юй лежать такі
концептуальні ознаки: “空间是四方” (Простір – це чотири сторони світу),
“空间是上下” (Простір – це вгорі і внизу), “空间是内外” (Простір – це всередині і
зовні),“时空是知觉” (Час-простір – це сприйняття).

Послуговуючись методикою реконструкції концептуальних метафор, ми
встановили особливості метафоричної актуалізації кожного концепту. Зокрема
визначили зміст концептосфери мети (референти) та концептосфери джерела
(кореляти), встановили характер перехресного мапування, а також визначили
діапазон та обсяг досліджуваних концептуальних метафор. Підсумовуючи сказане
вище, зазначимо, що фразеологізми чен’юй є відображенням метафоричних моделей
і субмоделей, які об’єктивують концептуальні метафори концептів ПРОСТІР (空间),
ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) та є відображенням китайського усвідомлення
часу, простору та часопростору.

Узагальнюючи всі результати аналізу досліджуваних концептів, ми прийшли
до висновку, що кожен із них у китайській мові актуалізується в таких метафорах:

ПРОСТІР – ЦЕ: ЧАС – ЦЕ: ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ:
• Різновекторний рух

суб’єкта;
• Шлях;
• Відносини;
• Оточення;
• Людина.

• Суб’єкт, що
рухається;

• Фіксований момент;
• Характеристика

людини.

• Предмет;
• Осередок існування;
• Геометричні фігури;
• Сприйняття.

У підсумку нашого дослідження окреслимо діапазон та обсяг висвітлених
концептуальних метафор концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР
(时空) як останній етап аналізу явища, що вивчається. Отже, на наше переконання,
до діапазону концептуальних метафор концепту ПРОСТІР (空间) належить така
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група корелятів: рух, суб’єкт, шлях, відносини, оточення, людина. Корелятами
концепту ЧАС (时间) є: рух, суб’єкт, попереду, позаду, вгорі, внизу, людина.
Натомість серед корелятів концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) виокремлюємо:
предмет, осередок існування, геометричні фігури, сприйняття, людина.
Натомість обсяг концептуальних метафор концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і
ЧАС-ПРОСТІР (时空) визначається сукупністю референтів, охоплених такими
образами: рух, суб’єкт, людина.

Розглядаючи концепти ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у
ФО чен’юй із точки зору їх текстової актуалізації, нас зацікавив відомий своєю
фразеологічною наповненістю роман “Подорож на Захід” (“西游记”). Можемо
констатувати, що виокремлені групи й підгрупи фразеологізмів китайської мови
передусім є відображенням традиційних уявлень китайців про різноспрямований
простір під ногами (地), перебуваючи на якому, людина може спостерігати за
сакральним простором над головою (天) за допомогою головних каналів сприйняття
– зору та слуху. Крім цього, однією з додаткових рис китайського світосприйняття,
яка була виявлена під час аналізу текстової актуалізації аналізованих концептів, є
уявлення про існування третього рівня простору, підземного, а саме пекла (地狱).

Вважаємо за необхідне висвітлити низку додаткових концептуальних ознак
концептів ЧАС (时间), ПРОСТІР (空间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空), актуалізованих на
текстовому рівні. Отже, додаткові ознаки досліджуваних концептів, на нашу думку,
представлені такими виразами: 空间是上下 (простір – це вгорі і внизу); 空间是前后
(простір – це попереду і позаду);空间是外 (простір – це зовні);空间是四方 (простір
– це чотири сторони світу); 空间是来往 (простір – це переміщення); 时间是日
(час – це день);时间是月 (час – це місяць);时间是年 (час – це рік);时间是时代 (час
– це епоха, покоління); 时空是天地 (час-простір – це космос); 时空是地狱 (час-
простір – це пекло); 时空是知觉 (час-простір – це сприйняття). Проаналізувавши
обраний матеріал дослідження, можемо констатувати відсутність низки ознак
концептів ЧАС (时间), ПРОСТІР (空间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空), виявлених нами у
процесі аналізу лексикографічних джерел. Натомість ми виокремили додаткову
ознаку концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空), яку ми можемо кваліфікувати як особливу
для китайськомовної свідомості, а саме: 时空是地狱 (час-простір – це пекло), що
свідчить про динамічну структуру концепту та засвідчує необхідність подальшого
докладнішого вивчення текстової актуалізації концептів часопростору на
різноплановому мовному матеріалі.

ВИСНОВКИ
Основні результати дослідження викладено у таких положеннях.
1. Китайське мислення характеризується як тяжінням до чіткого

розмежування навколишнього простору та часу, так і об’єднанням цих протилежних
категорій в одне ціле, що відображається на мовному рівні у широкому застосуванні
просторових метафор для позначення категорії часу китайськими мовцями тощо. А
отже, поняття час і простір у свідомості китайського мовця вербалізуються не
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тільки у вигляді концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间), а і концепту ЧАС-
ПРОСТІР (时空).

2. До лексичних засобів вираження концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) та
ЧАС-ПРОСТІР (时空) ми зараховуємо низку іменникових та дієслівних ЛО сучасної
китайської мови; до фразеологічних – фразеологізми китайської мови, до складу
яких входять номінації досліджуваних концептів.

3. Польова модель концепту ПРОСТІР (空间), концепту ЧАС (时间) і концепту
ЧАС-ПРОСТІР (时空) є сукупністю ключового слова-репрезентанта, що
об’єктивує кожен концепт, ядра та периферії номінативних полів кожного
концепту. Ключовими словами аналізованих концептів є: 空间 [kōngjiān] –
ПРОСТІР,时间 [shíjiān] – ЧАС і时空 [shíkōng] – ЧАС-ПРОСТІР.

4. До ядра концепту ПРОСТІР (空间), належать такі лексичні одиниці: 东
північ, 南 південь, 西 захід, 北 схід, 上 згори, 下 знизу, 前 попереду, 后 позаду, 左
ліворуч, 右 праворуч, 中 по центру, 外 на околицях, 内/里 усередині, 外 зовні, 来
приходити,去/往 йти,在 знаходитися.

5. До ядра концепту ЧАС (时间), належать такі ЛО: 日 день,月 місяць, 年 рік,
春 весна,夏 літо,秋 осінь,冬 зима, (时)代епоха/покоління;来 приходити,去/往 йти;
前/先 попереду,后 позаду,上 згори,下 знизу.

6. До ядра концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) належать такі ЛО: 宇宙 Всесвіт,
天地 Космос,世界 світ, 圆 коло,方 квадрат, а також дієслівні та іменникові ЛО на
позначення процесу сприйняття навколишньої дійсності за допомогою зору (眼) та
слуху (耳).

7. До периферії номінативних полів концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і
ЧАС-ПРОСТІР (时空) ми зараховуємо фразеологічні одиниці сучасної китайської
мови чен’юй (成语) на позначення основних часопросторових ознак досліджуваних
концептів.

8. Систематизуючи результати аналізу процесу концептуалізації категорій
простору й часу в китайськомовній картині світу, ми дійшли висновку щодо
кваліфікації концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) як
ключових фрагментів концептосфери китайського мислення, оскільки вони
відображають національно-специфічні уявлення носіїв китайської мови про час,
простір і часопростір, не тільки на лексичному, а й на фразеологічному рівнях
китайської мови.

9. Основним та найбільш продуктивним способом актуалізації концептів
ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) є їх метафоричне втілення, що
реалізується в концептуальних метафорах.

10. Метафорична актуалізація концептів відбувається у низці метафоричних
моделей і субмоделей, що об’єктивують концептуальні метафори досліджуваних
концептів у ФО чен’юй сучасної китайської мови.

11. Особливості текстуальної актуалізації досліджуваних концептів знаходять
своє яскраве втілення у фразеологізмах чен’юй роману “Подорож на Захід”
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(“西游记”), які є відображенням традиційного китайського усвідомлення часу,
простору та часопростору.
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АНОТАЦІЯ
Цимбал С. В. Вербалізація концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у

сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен’юй). –
Кваліфікаційна наукова праця 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, МОН
України. – Київ, 2017.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню засобів та способів
вербалізації таких глобальних концептів, як ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у
сучасній китайській мові на матеріалі фразеологічних одиниць чен’юй.

Спираючись на принципи теорії концептуальної метафори (Conceptual
Metaphor Theory) Дж. Лакоффа і М. Джонсона, згідно з якими концептуальна
система людини характеризується метафоричністю, а сам концепт – метафоричною
структурою, предметом нашого дослідження було обрано метафоричну реалізацію
концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) у
фразеологізмах сучасної китайської мови чен’юй. Застосовуючи методику
реконструкції концептуальних метафор проф. О. П. Воробйової, у роботі досліджено
фразеологічний матеріал шляхом визначення репрезентованих у фразеологізмах
чен’юй концептуальних референтів, тобто концептів, які сприймаються
метафорично (ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空)), а також їх
концептуальних корелятів (концепти, які використовуються для порівняння).
Сформовано низку метафоричних моделей досліджуваних концептів, що
актуалізуються фразеологічними одиницями чен’юй китайської мови, у результаті
аналізу яких встановлено характер перехресного мапування (процес співвіднесення
концептуальних референту та кореляту), а також окреслено діапазон та обсяг
концептуальних метафор (G. Lakoff).

Ключові слова: концепт, простір, час, час-простір, темпоральні відношення,
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локативні відношення, фразеологічна одиниця, чен’юй, концептуальна метафора,
метафорична модель.

АННОТАЦИЯ
Цымбал С. В. Вербализация концептов ПРОСТРАНСТВО (空间) и

ВРЕМЯ (时间) в современном китайском языке (на материале фразеологизмов
чэнъюй). – Рукопись.

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, МОН Украины. – Киев, 2017.

Диссертация посвящена комплексному исследованию средств и способов
вербализации таких глобальных концептов, как ПРОСТРАНСТВО (空间) и ВРЕМЯ
(时间), в современном китайском языке на материале фразеологизмов чэнъюй.

Опираясь на принципы теории концептуальной метафоры (Conceptual
Metaphor Theory) Дж. Лакоффа и М. Джонсона, согласно которым концептуальная
система человека характеризируется метафоричностью, а сам концепт –
метафорической структурой, предметом нашего исследования была выбрана
метафорическая реализация концептов ПРОСТРАНСТВО (空间), ВРЕМЯ (时间) и
концепта ВРЕМЯ-ПРОСТРАНСТВО (时空) во фразеологизмах современного
китайского языка чэнъюй. Применяя методику реконструкции концептуальных
метафор проф. О.П. Воробьевой, в работе исследовано фразеологический материал
путем определения представленных во фразеологизмах чэнъюй концептуальных
референтов, то есть, концептов, которые понимаются метафорически
(ПРОСТРАНСТВО (空间), ВРЕМЯ (时间) и ВРЕМЯ-ПРОСТРАНСТВО (时空)), а
также их концептуальных коррелятов (концепты, которые используются для
сравнения). В частности сформирован ряд метафорических моделей исследуемых
концептов, которые актуализируются фразеологическими единицами чэнъюй
китайского языка. В результате анализа моделей установлен характер перекрестного
картирования (процесс соотнесения концептуальных референта и коррелята), а
также очерчены диапазон и объем концептуальных метафор (G. Lakoff).

Ключевые слова: концепт, пространство, время, время-пространство,
темпоральные отношения, локативные отношения, фразеологическая единица,
чэнъюй, концептуальная метафора, метафорическая модель.
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The dissertation is devoted to the comprehensive analysis of means and manners of
such global concepts verbalization, as SPACE and TIME, in modern Chinese, based on the
phraseological units chengyu.

Relying on the principles of the Conceptual Metaphor Theory by G. Lakoff and
M. Johnson, according to which, our conceptual system is metaphorical by its nature, and
the concept itself is a metaphorical structure, the SPACE, TIME and TIME-SPACE
concepts’ metaphorical realization in the Chinese phraseological units chengyu was chosen
as the subject of our research.

Reflecting on the problem of SPACE and TIME concepts linguistic objectification
in modern Chinese, first, it is worth paying attention to the Chinese native speakers’
conceptual picture of the world. In particular, to the fact that the traditional Chinese ideas
about the universe and the place of China in the world, which differed in excessive
metaphoricalness, had a significant influence on its formation and development. One of
the results of the metaphorical rethinking of reality was the use of spatial metaphors in
Chinese to denote time, despite the wide variety of lexical and grammatical means of
expressing the spatial and temporal relationships. These and other reasons postulate the
need to isolate the third, unified concept in modern Chinese, TIME-SPACE, which reflects
the traditional Chinese awareness of the cyclic transformation of time into space, and vice
versa, their infinite interaction.

At the same time, this aspect of the concepts representation in Chinese is expressed
not only on the lexical but also on the phraseological level. It is well known that the
phraseology fund of the Chinese language absorbed the thousand-year wisdom of the
Chinese people and became a reflection of Chinese mentality and national culture. Among
the varieties of the Chinese phraseological units, as the most representative material of the
study from the point of view of conceptual filling, it is worthwhile to select a separate
class under the name of chengyu (成语). In particular, these phraseologisms are
characterized by a pronounced property to metaphorize the phenomena of the surrounding
reality, existing in space and time, and therefore, appear as actualizers of SPACE, TIME
and TIME-SPACE concepts in modern Chinese.

Applying the conceptual metaphors reconstruction technique of
prof. O.P. Vorobyova, in this work the phraseological material is investigated by means of
definition of conceptual referents represented in the phraseologisms chengyu, that is,
concepts that are understood metaphorically (SPACE, TIME, TIME-SPACE), as well as
their conceptual correlates (concepts used for comparison). In particular, a number of
metaphorical models of the concepts under investigation, updated by the Chinese
phraseological units chengyu, have been formed, the analysis of which has established the
nature of cross-mapping (the process of correlation of conceptual referents and correlates),
as well as outline the range and scope of conceptual metaphors (G. Lakoff).

Key words: concept, space, time, time-space, temporal relations, locative relations,
phraseological unit, chengyu, conceptual metaphor, metaphorical model.


