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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. Увага до

обраної теми обумовлюється передусім тим, що проблема процесу формування та

функціонування концептів ПРОСТІР і ЧАС у свідомості носіїв китайської мови

ще й досі недостатньо досліджена. А отже, потреба у вивченні когнітивних

процесів людського мислення, що знаходять своє відображення на мовному рівні,

а саме – у концептах китайськомовної картини світу як кожного мовця, так і нації

в цілому, залишається актуальною.

Протягом усієї історії існування людина намагалася усвідомити та

зрозуміти своє буття в просторі та часі, а згодом таке прагнення переросло в

потребу дослідити і вивчити ці категорії. Проблема простору і часу здавна

викликала зацікавлення у філософів, математиків, фізиків тощо; згодом вона

почала привертати увагу лінгвістів, які започаткували новий напрям досліджень

понять “простір” і “час”, а саме – процес їхньої вербалізації та концептуалізації.

Виявилося, що вивчення відображення згаданих категорій на мовному рівні

неможливе без урахування національних особливостей світосприйняття народу,

мова якого вивчається. Це пов’язано з тим, що в кожній мові світу

концептуалізуються унікальні риси усвідомлення плину часу та побудови
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простору, які вербалізуються у вигляді широкого спектру лексичних та

граматичних засобів.

Сьогодні процес дослідження вербалізації концептів ПРОСТІР і ЧАС у

різних мовах світу став новою тенденцією, яка характеризується безліччю

підходів. Серед останніх досить продуктивною є теорія концептуальної метафори

(Conceptual Metaphor Theory) Дж. Лакоффа і М. Джонсона, згідно з принципами

якої, концептуальна система людини характеризується метафоричністю, а сам

концепт є метафоричною структурою, що актуалізується в метафоричних моделях.

У зв’язку з цим, 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.

Розмірковуючи над проблемою мовної об’єктивації концептів ПРОСТІР і

ЧАС у сучасній китайській мові, передусім варто звернути увагу на

концептуальну картину світу носіїв китайської мови, зокрема на той факт, що на її

формування та розвиток значний вплив здійснили традиційні китайські уявлення

про світобудову та місце Китаю у світі, які характеризувалися метафоричністю.

Одним із результатів метафоричного переосмислення реальності стало

використання в китайській мові просторових метафор на позначення часу, попри

широке розмаїття лексичних та граматичних засобів вираження локативних

(просторових) та темпоральних (часових) відношень. Ці та інші причини

спричиняють необхідність виокремлення третього, об’єднаного концепту в

сучасній китайській мові, а саме ЧАС-ПРОСТІР, що став відображенням

традиційного китайського усвідомлення циклічного перетворення часу в простір, і

навпаки, а також їхньої безкінечної взаємодії.

Водночас подібний аспект репрезентації досліджуваних концептів у

китайській мові знаходить своє вираження не тільки на лексичному, а й на

фразеологічному рівні. Загальновідомо, що фразеологічний фонд китайської мови

увібрав у себе тисячолітню мудрість китайського народу та став віддзеркаленням

китайської ментальності й національної культури. Серед різновидів

фразеологічних одиниць китайської мови як найрепрезентативніший матеріал
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дослідження з точки зору концептуальної наповненості варто виокремити

окремий клас під назвою чен’юй (成语 [chéngyǔ]). Зокрема саме ці фразеологізми

характеризуються вираженою властивістю метафоризувати явища навколишньої

дійсності, що існують у просторі і часі, а отже, стають актуалізаторами концептів

ПРОСТІР, ЧАС і ЧАС-ПРОСТІР у сучасній китайській мові.

Застосовуючи методику реконструкції концептуальних метафор провідної

вітчизняної дослідниці в галузі когнітивної лінгвістики проф. О. П. Воробйової, у

роботі досліджено фразеологічний матеріал шляхом визначення репрезентованих

у фразеологізмах чен’юй концептуальних референтів, тобто, концептів, які

розуміються 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,

локативні відношення, фразеологічна одиниця, чен’юй, концептуальна метафора,

метафорична модель.
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SUMMARY

Tsymbal S. V. SPACE and TIME concepts’ verbalization in modern Chinese

(based on the phraseological units chengyu). – Qualifying scientific work on the

manuscript.

Thesis for receiving of the scientific degree of the candidate of philologic

sciences, speciality 10.02.13 – The languages of the peoples of Asia, Africa, aborigines

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

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017.

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. Attention to the chosen issue is due primarily to

the fact that problem of SPACE and TIME concepts’ formation and functioning process

in the Chinese language speakers’ consciousness is insufficiently investigated until now.

Consequently, necessity in studying the cognitive processes of human thinking, which

are reflected on the linguistic level, namely in the concepts of the Chinese-speaking

world picture of each speaker, and of the nation as a whole, remains relevant.

Throughout the history of existence, a person tried to realize and understand

himself in space and time that subsequently turned into a desire to explore and study

these categories. The problem of space and time has long attracted interest of

philosophers, mathematicians, physicists, etc.; later it began to attract the attention of

linguists who started a new direction in the study of notions “space” and “time”, namely,

the process of their verbalization and conceptualization. It turned out that the study of

the reflection of categories mentioned above on the linguistic level is impossible

without taking into account the national peculiarities of the people’s worldview whose

language is studied. This is because in each language of the world, the unique features

of awareness of the time flow and the construction of space, which are verbalized in the

form of a wide range of lexical and grammatical means, are conceptualized.
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Nowadays the research process of SPACE and TIME concepts’ verbalization in

different languages of the world is a new trend, characterized by a multitude of

approaches. Among the latter, the Conceptual Metaphor Theory by G. Lakoff and

M. Johnson is sufficiently productive; more and more experts point out that our

conceptual system is metaphorical by its nature, and the concept itself is a metaphorical

structure that actualize in metaphorical models. The metaphorical implementation of

SPACE, TIME and TIME-SPACE concepts in the phraseology of modern Chinesе was

accordingly chosen as the subject of our study.

Reflecting on the problem of SPACE and TIME concepts linguistic

objectivization 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.
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Applying the conceptual metaphors reconstruction technique of the leading

Ukrainian researcher in the field of cognitive linguistics 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.

LIST OF PUBLISHED WORKS ON THE TOPIC
OF THE DISSERTATION

Articles in scientific professional editions of Ukraine:
1. Tsymbal S. V. Features of the Chinese phraseological units’ lexical content

with the value of auditory perception. Language and Culture (Scientific Journal). Кyiv :

Publishing house of Dmytro Burago, 2014. Ed. 17. Vol. VII (175). P. 124–131.

2. Tsymbal S. V. Chinese phraseological units’ adaptation process in Japanese in

through the perspective of sensorial worldview. The Linguistic and Conceptual Images

of the World. Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. Ed. 54.

P. 147–153.

3. Tsymbal S. V. Analisis in cognitive linguistics of Chinese at the present stage

of its development. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Oriental

Languages and Literatures. Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015.

Ed. 1 (21). P. 38–41.



10

4. Tsymbal S. V. Audio-visual perception as a form of synesthesia’s

representation in Chinese phraseological units chengyu. Bulletin of Taras Shevchenko

National University of Kyiv. Oriental Languages and Literatures. Kyiv : Taras

Shevchenko National University of Kyiv, 2016. Ed. 1 (22). P. 31–34.

5. Tsymbal S. V. Temporal and locative categories in the Chinese ethnicity’s

language world picture. Odessa linguistic bulletin. Odessa : National University

“Odessa Law Academy”, 2016. Ed. 7. P. 210–215.

6. Tsymbal S. V. SPACE, TIME and TIME-SPACE concepts in the Chinese

phraseological units chengyu through the prism of metaphor. Odessa linguistic bulletin.

Odessa : National University “Odessa Law Academy”, 2017. Ed. 9. P. 161–165.

Articles in periodical foreign publications:
7. Tsymbal S. V. Special features of the Chinese phraseological units’

representation with the verbalized SPACE and TIME concepts in the Chinese classical

literature (based on the analysis of the novel “Journey to the West”). Science and

Education a New Dimension. Philology, IV (27). Budapest, 2016. Is. 107. P. 65–69.

Abstracts of scientific reports:
8. Tsymbal S. V. Space and time in the tradition of China. Ukraine and the World:

Dialogue of Languages and Cultures : proceedings of the Intern. scientific-practical

conf. (Кyiv, March 19–21, 2014). Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv

National Linguistic University. Kyiv : Publishing center of Kyiv National Linguistic

University, 2014. P. 453–455.

9. Tsymbal S. V. SPACE and TIME concepts verbalization in the Chinese

phraseological units chengyu. Ukraine and the World: Dialogue of Languages and

Cultures : proceedings of the Intern. scientific-practical conf. (Кyiv, March 30 – April 1,

2016). Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National Linguistic

University. Kyiv : Publishing center of Kyiv National Linguistic University, 2016.

P. 440–443.



11

10. Tsymbal S. V. The “space” and “time” concepts in the Chinese worldview.

Urgent issues of philological science development in the XXI cent. : proceedings of the

Intern. scientific-practical conf. (Odesa, March 25–26, 2016). Odesa, 2016. P. 78–80.

11. Tsymbal S. V. TIME concept metaphorical actualization in the

phraseologisms chengyu of modern Chinese. Ukraine and the World: Dialogue of

Languages and Cultures : proceedings of the Intern. scientific-practical conf. (Кyiv,

March 29–31, 2017). Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National

Linguistic University. Kyiv : Publishing center of Kyiv National Linguistic University,

2017. P. 399–401.



12

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ................................................................... 14
ВСТУП ......................................................................................................................... 15

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ У
СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
1.1 Ґенеза та розвиток сучасної когнітивної лінгвістики Китаю ........................ 22
1.2 Базові поняття когнітивної лінгвістики ........................................................... 27
1.3 Особливості процесу формування концептів ПРОСТІР і ЧАС .....................39
1.4 Фразеологія як джерело реконструкції концептів .......................................... 54

Висновки до розділу 1 ..................................................................................... 58

РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ

ПРОСТІР (空间) ТА ЧАС (时间) У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

2.1 Концептуальний аналіз як методологічний принцип дослідження

концептів ............................................................................................................ 60
2.2 Польовий метод у дослідженнях метафоричних концептів китайської

мови ..................................................................................................................... 62

2.3 Етапи аналізу концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) сучасної китайської

мови ..................................................................................................................... 65
Висновки до розділу 2 ..................................................................................... 69

РОЗДІЛ 3 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间) ТА ЧАС

(时间) У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

3.1 Вплив давньокитайських міфічних та філософських уявлень на процес

формування часопросторових концептів ....................................................... 72

3.1.1 Концепт  ЧАС-ПРОСТІР (时空 )  у контексті давньокитайських

уявлень ............................................................................................................... 74

3.1.2 Концепти ЧАС (时间) і ПРОСТІР (空间) крізь призму традиційного та



13

сучасного світогляду ......................................................................................... 82
3.2 Специфіка категорії локативності в китайськомовній картині

світу ..................................................................................................................... 93
3.3 Особливості репрезентації категорії темпоральності в китайськомовній

картині світу ..................................................................................................... 101

3.4 Концепти ПРОСТІР (空间),ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайській

фразеології ........................................................................................................ 117
Висновки до розділу 3 ................................................................................... 120

РОЗДІЛ 4 ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间) І

ЧАС (时间) У КИТАЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ЧЕН’ЮЙ

4.1 Критерії класифікації ФО чен’юй на позначення часу та

простору ...................................................................................................................... 124
4.1.1 Тематичний критерій ............................................................................ 124
4.1.2 Семантичні критерії .............................................................................. 155

4.2 Метафорична актуалізація концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) та ЧАС-

ПРОСТІР (时空) у ФО чен’юй сучасної китайської мови ........................... 157

4.3 Текстові особливості актуалізації концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) та

ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайських фразеологізмах чен’юй ...................... 167

Висновки до розділу 4 ................................................................................... 171

ВИСНОВКИ .............................................................................................................. 175
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..................................................... 179
СПИСОК ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛ .................................................................... 194
ДОДАТКИ ................................................................................................................. 197



14

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КС                  картина світу

ККС               концептуальна картина світу

МКС мовна картина світу

ЛО                 лексична одиниця

ФО                 фразеологічна одиниця



15

ВСТУП

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 далекосхідної 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 лише лексико-фразеологічних
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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 вірувань, донаукових та наукових уявлень про

простір і час китайців призвів до формування не лише 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:

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;
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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 – фразеологізми 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.

Зазначимо, що одним із найпріоритетніших методів у рамках нашого

дослідження є метод концептуального (когнітивного) аналізу, оскільки його

застосування дає змогу максимально повно та ґрунтовно з’ясувати особливості

концептуальної картини світу народу, мова якого вивчається. Зокрема не менш

вагомим методологічним інструментом концептуального аналізу є польовий

метод, крізь призму якого окремий концепт вивчається з точки зору виокремлення

ядра та периферії номінативного поля досліджуваного концепту.

Використання методу індукції дало змогу узагальнити, класифікувати та

теоретично осмислити емпіричний матеріал, натомість застосований метод

дедукції дав можливість, відштовхуючись від загальної теорії когнітивної
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лінгвістики і ядерно-периферійної структури концепту, виокремити когнітивні

ознаки концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) та виявити

їх значущість у мовному та мовленнєвому втіленнях досліджуваних концептів.

Водночас беручи до уваги специфіку китайської мови (ієрогліфічна система

письма), вважаємо доцільним застосування етимологічного та семантичного

методів дослідження лексичних та фразеологічних одиниць сучасної китайської

мови, що номінують концепти ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时

空).

Також для систематизації залученого обсягу мовного матеріалу, який

представлений значною кількістю лексичних та фразеологічних прикладів, ми

надаємо перевагу методам суцільної вибірки та класифікації, адже вони є дієвими

засобами в отриманні достовірних результатів дослідження.

Використання прийому реконструкції концептуальних метафор, які, на

нашу думку, є відображенням концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-

ПРОСТІР (时空 ), базується на принципах теорії концептуальної метафори

Дж. Лакоффа і М. Джонсона та дає змогу проаналізувати механізм формування та

функціонування досліджуваних концептів у китайськомовній свідомості.

Отже, на наше переконання, усі перераховані методи є ефективними

засобами вивчення китайськомовної картини світу, базовими елементами якої є

концепти ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше:

- застосовано методику польового моделювання та принципи теорії

концептуальної метафори для вивчення процесу метафоричної реалізації

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
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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 ) 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 вчених: 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.
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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 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.
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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.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ

У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

1.1 Ґенеза та розвиток когнітивної лінгвістики у Китаї

На зламі ХХ-ХХІ століть проблема співвідношення й взаємозв’язку мови,

культури, етносу та людської особистості викликала необхідність пояснення

лінгвістичною наукою немовних явищ. Питання, які виникли на межі лінгвістики

і культури, лінгвістики і концептології, лінгвістики й антропології, лінгвістики і

когнітології тощо, згодом були сформовані в окремі міждисциплінарні напрями,

самостійні галузі мовознавства, що почали розглядати, вивчати й описувати

взаємовідношення мови і культури (лінгвокультурологія), мови та етносу

(етнолінгвістика), мови і народного менталітету, а також мови і когніції [52, с. 10-

11; 24, с. 79; 78, с. 6-7].

Одним із таких нових напрямів стала когнітивна лінгвістика
(лінгвокогнітивістика), що інтегрує проблеми психології, філософії, антропології,

комп’ютерології, соціології, етнографії, політології, когнітології, когнітивної

психології, нейролінгвістики, психолінгвістики й лінгвістики [142, с. 43; 34,

с. 307]. Безперечно, провідна роль у цьому переліку належить лінгвістиці, адже

когнітивна лінгвістика, на відміну від інших дисциплін когнітивного циклу,

розглядає саме ті когнітивні структури і процеси, властиві людині, яка вміє

говорити (homo loquens) [34, с. 305].

Слушним є погляд німецької вченої М. Шварц-Фрізель щодо визначення

когнітивної лінгвістики як ментальної, динамічної, інтегративної і

міждисциплінарної теорії мови [143, с. 107], проблематика якої обертається

навколо таких її основних категорій: концепт, концептосфера, концептуалізація,

категоризація, картина світу тощо [77, с. 9]. Саме тому відбулося виокремлення

когнітивно-лінгвістичного напряму вивчення мови, в якому остання є
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когнітивним феноменом, пізнавальним механізмом, що відіграє роль у

репрезентації (кодуванні) і трансформуванні інформації [162, с. 53].

Як відомо, основою когнітивної лінгвістики прийнято вважати теоретичний

базис когнітивної науки (когнітології), що зародилася в США після Другої

світової війни, метою якої стало дослідження процесу пізнання (когніції) і

пов’язаних із нею процесів і структур, а також вивчення системи подання знань і

процесів їх отримання, обробки та використання інформації не лише людиною,

але й машиною [31, с. 166]. Американська когнітивна лінгвістика має на меті

аналіз різноманітних гіпотез про порівняння роботи людського розуму з

комп’ютером, іншими словами, досліджуються проблеми, пов’язані з

моделюванням штучного інтелекту [67, с. 26].

Тим часом так звана “друга хвиля” когнітивної лінгвістики виникла в 90-ті

роки та розповсюдилась на Південну Європу, Росію та Азію. Так, на

пострадянському просторі когнітивізм активно розвивається в Білорусії (праці

С. М. Прохорової, В. К. Щербіна, М. І. Конюшкевич та ін.), у Казахстані, Грузії,

Литві, Латвії та інших країнах [96, с. 14; 67, с. 32]. У Росії в руслі когнітивної

лінгвістики працюють А. Н. Баранов, А. Є. Кібрик і А. А. Кібрик, І. М. Кобозєва,

Є. С. Кубрякова, Є. В. Рахіліна та інші дослідники [73]. Українська

лінгвокогнітивістика ґрунтується на концепціях зарубіжної, зокрема

американської та європейської когнітології, а також на працях російської і

радянської школи лінгвістів. Вивчення мовних явищ крізь когнітивну призму

здебільшого можна прослідкувати в працях українських дослідників шкіл проф.

О. П. Воробйової, проф. С. А. Жаботинської, проф. А. Е. Левицього,

І. С. Шевченко, водночас необхідно згадати такі імена науковців, як В. Н. Манакін,

Т. А. Космеда, Ф. С. Бацевич та інших [67, с. 32].

Лакуною в такому розподілі пріоритетів виявляється лінгвокультурний світ

китайської цивілізації та його концептуальна модель, адже розвиток когнітивної

лінгвістики в Китаї як напрям лінгвістичних досліджень є доволі молодим і

перспективним, однак ще й досі недостатньо узвичаєним. Як зазначає

Н. Кірносова, “дослідження на межі когнітивістики й лінгвістики на Заході
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відразу ж викликали неабияку увагу серед китайських вчених”, адже проблема

зв’язку мови й мислення цікавила вже давніх китайських філософів, хоча й такий

інтерес “не розвинувся в окрему наукову дисципліну в західному розумінні

поняття “науки” [46, с. 10].

Так, деякі з китайських вчених почали приділяти свою увагу цілям, методам

та завданням сучасного когнітивного підходу (Шу Дінфан (束定芳 ) “Цілі

дослідження, методи й завдання сучасної теорії метафори” / 试论现代隐喻学的研

究目标、方法和任务，1996 [149]), інші – глобальному впливу когнітивної науки,

який вона мала на розвиток лінгвістичних досліджень (Го Ченьмін (郭承铭 )

“Становлення когнітивної науки й розвиток лінгвістики” /认知科学的兴起与语言

学的发展，1993 [150]). Серед лінгвістів, які досліджували когнітивну науку,

дехто зацікавився когнітивною граматикою Р. Лангакера (Шень Цзясюань (沈家煊)

“Когнітивна граматика Р. Лангакера” / R. W. Langacker的“认知语法”，1994 [151]),

інші – різницею між когнітивізмом та структуралізмом у лінгвістичних ученнях, а

також між символізмом і конекціонізмом у теорії штучного інтелекту (Юань

Юлін (袁毓林)， “Мови на тлі когнітивної науки” /认知科学背景上的语言，1996

[152]). Натомість розглядом таких важливих категорій когнітивної лінгвістики, як

теорія прототипів, концептуальна метафора, образ-схема, іконічність

синтаксису тощо займався ще один китайський дослідник Чжан Мін (张敏 )

(“Когнітивна лінгвістика й китайські іменникові словосполучення” / 认知语言学

与汉语名词短语, 1998 [153]). Зокрема до перерахованих вище імен можна додати

ще декілька, а саме – Ши Юйчжи (石毓智 ) (“Рецензія на “Жінки, вогонь і

небезпечні речі. Що категорії мови говорять нам про мислення” / “女人、火、危

险事物 – 范畴揭示了思维的什么奥秘”评价, 1995 [154]) і Чжао Єньфан (赵艳芳)

(“Когнітивна структура мовних метафор” / 语言的隐喻认知结构，1995 [155]), які

зробили огляд відомих праць Дж. Лакоффа “Жінки, вогонь та небезпечні речі” і

“Метафори, якими ми живемо” відповідно [137, с. 61].



25

Із 2001 р. почали проводитися всекитайські конференції, присвячені

питанням китайської когнітивної лінгвістики, число учасників яких постійно

зростає. У 2004 р. на одній з конференцій з метою об’єднання науковців,

зацікавлених у проблемах цієї науки, було вирішено створити Асоціацію

китайських дослідників когнітивної лінгвістики (中国认知语言学研究会 ),

офіційне проголошення якої відбулося в 2006 р. на 4-ій Всекитайській

конференції з питань когнітивної лінгвістики. Згодом тенденція до вивчення

питань мислення й мовлення переросла в становлення китайської когнітивної

науки як на континентальному Китаї (провідні професори Шу Дінфан (束定芳),

Чжан Хуей (张辉), Сін Вень (辛斌)), так і на Тайвані (Дай Хаої (戴浩一)), та в

Сянґані (Гонконзі), де когнітивними дослідженнями займається Ван Туюань (王土

元). При цьому, окрім проведення різноманітних конференцій, китайські вчені,

що працюють у сфері когнітивної лінгвістики, створюють усі необхідні умови для

якнайшвидшого й безпосереднього отримання важливої інформації, необхідної

для розвитку національної науки, запрошуючи відомих західних учених, які

працюють у напрямку когнітивної лінгвістики [46, с. 10].

Зазначимо зокрема, що доробки молодих китайських науковців

здійснюються в царині концептуального аналізу та базуються на принципах

російської школи когнітивної лінгвістики. Серед авторів слід згадати: Ма Янлі (马

艳丽) (концепт ЗАСТІЛЛЯ) [69], Лю Цзюань (刘娟) (концепт ПОДОРОЖ) [62],

У Сіньюй (武星域 ) (концепт РОДИНА) [94], Цзу Сюецин (组雪景 ) (концепт

ПОРИ РОКУ) [102] та ін.

У роботах китайських дослідників термін когнітивна лінгвістика (认知语

言学 [rènzhī yǔyánxué]) розглядається в широкому та вузькому сенсі, залежно від

того, чи дотримується дослідник погляду щодо специфіки мовних здібностей

людини в системі її інших когнітивних вмінь. Зокрема когнітивна лінгвістика в

Китаї набуває статусу нової міжгалузевої науки, яка “дотримується положень

філософії тілесного розуму, має вихідними пунктами досліджень тілесний досвід і

когніцію (пізнання), а центральними – значення і поняттєві структури” [46, с. 11].
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Мету цієї науки китайські лінгвісти вбачають у відшуканні способів когніції, на

основі яких можна здійснити однозначне тлумачення мовних явищ [46, с. 12].

Аналізуючи термін когніція ( 认 知 [rènzhī]), китайські лінгвісти

орієнтувалися, насамперед, на англійське слово cognition, яке потрапило до

китайського мовного вжитку тільки після перевидання академічного тлумачного

словника китайської мови “Море слів” у 1989 році. Тим часом на основі

трактування поняття, поданого в цьому словнику, один із відомих китайських

лінгвістів Хе Цзижань (何自然 ) надає своє власне визначення: “це – процес

відчуття й тілесного досвіду взаємодії людини з об’єктивним світом, продукт

узгодження й взаємодії між людьми, раціональний погляд людини на зовнішній

світ і свій особистий досвід” [46, с. 12; 147, с. 26].

Зважаючи на сказане вище, ми визначаємо когнітивну лінгвістику хоча й

доволі молодим напрямом досліджень, оскільки ця наука виникла на межі

психології, філософії, антропології, когнітології, когнітивної психології,

нейролінгвістики, психолінгвістики й лінгвістики, однак перспективним та

актуальним у сучасній системі мовознавчих наук. Водночас у контексті розгляду

питання про формування та розвиток китайської когнітивної лінгвістики

справедливо стверджувати, що характерною рисою мовознавчих розвідок є їх

тяжіння до російських постулатів досліджень, хоча китайські фахівці-когнітивісти

у своїх доробках орієнтуються не тільки на російську, а й на американську

традицію.

У цілому, спираючись на загальновизнану спрямованість китайських

лінгвістичних досліджень у сфері когнітології, які проводяться під гаслом

новоствореного напряму – когнітивної лінгвістики, маємо змогу говорити про

актуальність нашої роботи, що виконана в межах цієї наукової парадигми та

присвячена вивченню одних із центральних понять когнітивної лінгвістики –

концептів, їх функціонування на різних рівнях китайської мови (як лексичному,

так і фразеологічному).
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1.2 Базові поняття когнітивної лінгвістики

Концепти, а точніше – моделювання світу за допомогою концептів, є

головним предметом дослідження когнітивної лінгвістики та інших гуманітарних

наук (таких, як філософія, психологія, лінгвокультурологія тощо). Починаючи з

ХІ – ХІІ ст., філософське поняття “концепт” набуває статусу наукового та широко

вживається в логіці, а з ХІХ ст. стає об’єктом дослідження психології та

лінгвістики, однак у результаті взаємодії цих наук на межі кожної з них

формується різне його бачення [42, с. 46; 67, с. 42]. З цієї причини термін не має

однозначного тлумачення, зазвичай ототожнюються концепт і поняття, концепт і

значення, концепт і смисл [6, с. 18].

Втім найбільшу популярність здобув експерієнціальний (experiential)

напрям вивчення концептів, який став втіленням положень, представлених у

працях західних когнітивістів другого покоління (Ж. Фокон’є, Ч. Філмор,

Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. Джекендоф, Р. Лангакер, Л. Талмі, Дж. Тейлор та ін.).

Згідно з цією традицією, поняття “концепт” кваліфікують як одиницю ментальної

репрезентації, продукт концептуалізації, обумовлений тілесним досвідом людини

та її розумовою діяльністю [163, с. 63]. За твердженням основоположника цього

напряму Дж. Лакоффа та його співавтора М. Джонсона, властивості людського

тіла формують наші можливості концептуалізації і категоризації, іншими словами,

сприяють формуванню нашої концептуальної системи [135, с. 27]. Водночас

неізольованість та зв’язаність концепту з іншими концептами втілюється в

понятті концептуального простору, що співвідноситься з процесом

концептуалізації та має суто когнітивний статус, тобто, не існує поза мисленням.

Зокрема структурація концептуальних просторів відбувається за допомогою

низки когнітивних моделей: образно-схемних, пропозиціональних, метафоричних,

метонімічних, символічних тощо, серед яких особливо продуктивними є саме

схемні моделі. За твердженням дослідників, формування концептів є вродженою

здатністю людини, що уможливлює усвідомлення та концептуалізацію таких
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параметрів буття, як час, дво- і тривимірний простір, кольори, смак, запах тощо

[138, с. 54-55].

Крім цього, концепти вважають не просто “породженням розуму”,

ментальними одиницями, що контролюють наше мислення, а й складовими

частинами концептуальної системи, якій притаманна метафоричність. А отже, як

вважають вчені, усі концепти, які функціонують у мові – метафоричні за своєю

сутністю, водночас вони структурують нашу повсякденну діяльність [136, с. 3].

Натомість у китайській традиції когнітивної лінгвістики не склалося

розрізнення термінів “концепт” і “поняття”: концепт (概念 [gàiniàn]) китайські

дослідники вважають психічним явищем, базованим на тілесному досвіді, що є

результатом взаємодії тіла й розуму (суб’єкта) з об’єктивною реальністю [46, с.

12-14].

Наведемо ще одне визначення концепту, що належить китайському

лінгвісту Фен Чживею (冯志伟 ): “концепт – це важлива складова частина

людського мислення, це розумова одиниця, що відображає характерні властивості

речей або предметів”, якій притаманна певна абстрактність. Окрім цього, як

стверджує дослідник, концепти є базовими елементами людського знання,

обов’язковим етапом процесу пізнання, результатом пізнавальної діяльності

людини [156].

Тут також маємо згадати той факт, що у своїх дослідженнях китайські

мовознавці зазвичай дотримуються експерієнціального підходу та вважають

доцільним аналізувати мовний матеріал з точки зору наявності чотирьох видів

концептуальних метафор (概念隐喻 [gàiniàn yǐnyù]), виокремлених Дж. Лакоффом

та М. Джонсоном, серед яких: структурні (结构隐喻 [jiégòu yǐnyù]), орієнтаційні

(方位隐喻 [fāngwèi yǐnyù]), онтологічні (本体隐喻 [běntǐ yǐnyù]) та метафори

каналу зв’язку (管道隐喻 [guǎndào yǐnyù]). Так, структурні метафори дають змогу

побудувати одну концептуальну структуру за допомогою іншої, орієнтаційні –

організують низку концептуальних метафор, що пов’язані з орієнтацією в

просторі. Онтологічні метафори постають втіленням людського досвіду з
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об’єктами матеріального світу, натомість метафора каналу зв’язку, за

визначенням американського мовознавця М. Редді, є складною метафорою, що

структурує судження людини про мову маскуючи певні аспекти процесу

комунікації, компонентами якої є наступні судження: “ідеї або значення – це

об’єкти” (思想或意义是物体), “мовні вирази – це вмістилища” (语言表达式是容

器), “комунікація – це послання” (交际是传递的过程) [134; 146].

Продовжуючи аналіз поняття “концепт”, варто звернути увагу на питання

визначення його структури, що також характеризується розгалуженістю підходів.

Як відомо, концепт має визначену структуру, хоча й не таку жорстку, яка

властива значенню слова. На думку Й. А. Стерніна, це пов’язано з активною

динамічною роллю концепту в процесі мислення, а саме – його постійним

функціонуванням, актуалізацією в різних своїх складових частинах та аспектах,

поєднанням із іншими концептами тощо [87, с. 58]. Згідно з точкою зору

вітчизняної дослідниці Т. В. Луньової, структура концепту є певною моделлю, що

містить ядро та певну кількість модусів (раціонально-логічний, картинно-

образний, модус фіктивності, аксіологічний та ціннісний модуси) [61, с. 8].

Водночас одне з тверджень китайського лінгвіста Фен Чживея (冯志伟)

щодо визначення структури концепту полягає в зарахуванні до його складників

внутрішнього змісту (内涵 [nèihán]) та зовнішнього об’єму (外延 [wàiyán]).

Внутрішній зміст автор тлумачить як “відображення унікальних властивостей

предмета в концепті, а також він є сукупністю специфічних ознак цього концепту”

[156]. Наприклад, зміст поняття (концепту) “автомобіль” (汽车 [qìchē]) постає

сукупністю таких ознак: 1) машина; 2) те, що приводиться в дію за допомогою

мотора; 3) наявний механізм водіння.

Натомість, крім трьох попередніх ознак, до структури поняття “вантажний

автомобіль” (运货汽车 [yùnhuò qìchē]) Фен Чживей (冯志伟) додає ще одну,

четверту, а саме – “те, що використовується для перевезення вантажу”. Подібне

“нарощування” структури відбувається й у іншому понятті “автоцистерна” (油槽
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汽车 [yóucáoqìchē]), де перераховані чотири ознаки доповнюються п’ятою: “те,

що використовується для перевезення нафти або бензину”.

Зовнішній об’єм, на думку дослідника, є сукупністю ознак концепту, які

відображаються в його кількісному діапазоні (数量范围 [shùliàng fànwéi]). Як

зазначає Фен Чживей (冯志伟), розуміння цього поняття передбачає існування

декількох підходів, перший із яких дає змогу визначити зовнішній об’єм як

сукупність окремих одиниць, найменувань у складі концептів, які розглядаються,

та повинні мати однаковий рівень абстракції. Наприклад, зовнішній об’єм поняття

“слон” (大象 [dàxiàng]) виражається в мовних одиницях “індійський слон” (印度

象 [yìndùxiàng]), “африканський слон” (非洲象 [fēizhōuxiàng]) тощо та отримує

назву однотипного (同类外延 [tónglèiwàiyán]). Натомість згідно з іншим

підходом, зовнішній об’єм є сукупністю окремих складових частин концептів, які

розглядаються. Наприклад, об’єм поняття “система хімічних елементів” (化学元

素系统 [huàxué yuánsù xìtǒng]) буде включати всю суму окремих компонентів,

тобто, найменування усіх хімічних елементів, поєднаних у систему (“кисень” 氧

[yǎng], “водень” 氢 [qīng] тощо). Такий зовнішній об’єм має назву

компонентного (成分外延 [chéngfèn wàiyán]) [156].

Увагу дослідників привертає й типологізація оперативних одиниць

мислення, якими є концепти, хоча ситуація є досить неоднозначною [98, с. 160],

адже на сьогодні можна виокремити низку різноманітних класифікацій концептів.

Як вважають прихильники однієї з них, концепти будь-якої мови, незалежно від

способів їх об’єктивації, варто розділити на декілька типів, хоча смислове

наповнення кожного може суттєво відрізнятися. Як зазначає Н. Ф. Алефіренко,

деякі автори, розуміючи цей факт, розрізняють художні (Л. В. Мілер),

синтаксичні (З. Д. Попова, В. І. Казаріна) та фразеологічні (Л. Г. Золотих)

концепти. У цьому випадку це поняття не змінює своєї суті (“концепт

залишається концептом”), але така термінологія ймовірніше вказує на засіб

вербалізації концепту [6, с. 76].
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Іншим варіантом класифікації є поділ концептів на базові (ПРЕДМЕТ,

ШЛЯХ, МЕТА тощо), абстрактні (ЩАСТЯ, КОХАННЯ, ГАРМОНІЯ),

категоріальні (РІЧ, ЧАС, ПРОСТІР, ПРИЧИНА, КІЛЬКІСТЬ) та культурні

(БАТЬКІВЩИНА, БОГ, СУМЛІННЯ, ГРІХ, ДУША та ін.) [15, с. 9-10]. Тут варто

зауважити, що виокремлення абстрактних концептів тяжіє до концептуальної

типологізації, яка переважно застосовується в психології, але має безпосередню

причетність до лінгвокогнітивних досліджень. Згідно з такою класифікацією

концепти розрізняються за ступенем конкретності – абстрактності змісту та

поділяються на конкретні та абстрактні. Так, конкретні концепти (наприклад,

СТІЛЕЦЬ, ЛОЖКА тощо) мають переважно чуттєвий, емпіричний характер і

тому відносно легко розпізнаються та класифікуються, на відміну від абстрактних,

до яких можна зарахувати концепти ВОЛЯ, ДОЛЯ, ДЕМОКРАТІЯ, а також ЧАС

та ПРОСТІР. Такі концепти важче піддаються опису та класифікації через те, що

вони репрезентують неперцепційну інформацію, а засобами їх вираження є

абстрактні лексичні одиниці [81, с. 37; 36, с. 892; 68, с. 16]. Зокрема специфічними

рисами абстрактних концептів є їх індивідуалізованість, модально-оцінний

характер, а також зв’язок із морально-етичними нормами й традиціями соціуму

[68, с. 20].

Крім зазначених класифікацій, вважаємо за потрібне навести ще одну,

сформовану вітчизняною дослідницею О. О. Хорошун [98, с. 160], яка

розподілила концепти згідно з такими принципами: 1) за ознакою стандартизації:

універсальні (інваріантні); індивідуальні (не стандартизовані); групові (статеві,

вікові, соціальні – стандартизовані в межах групи); загальнонаціональні

(стандартизовані в межах концептосфери народу); 2) за номінативністю у мові

(номінативні; неномінативні (лакунарні)); 3) за ступенем стійкості (стійкі;

нестійкі); 4) за регулярністю актуалізації (актуальні; неактуальні); 5) за

структурою: прості (однорівневі); складні (багаторівневі); сегментні;

калейдоскопічні; композитивні; 6) за змістом та ступенем абстракції: конкретно-

чуттєвий образ; уявлення (розумова картина); схема; поняття; прототип;

пропозиція; фрейм; сценарій (скрипт); гіпонімія; інсайт; гештальт.
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Натомість класифікація концептів, згідно з результатами досліджень

китайського лінгвіста Ян Юбао (杨玉宝), має вигляд розгалуженої системи, в якій

виокремлюється низка груп та видів концептів. Солідаризуючись із дослідником,

проаналізуємо класифікацію, яка сформована залежно від структури концепту, а

саме – його внутрішнього змісту (内涵 [nèihán]) та зовнішнього об’єму (外延

[wàiyán]). Згідно з такою класифікацією, концепти поєднуються в пари кореляцій,

які можна розподілити на три групи:

1) унікальні концепти – універсальні концепти.

До унікальних концептів (单独概念 [dāndú gàiniàn]) ми зараховуємо поняття,

що позначають конкретні речі або явища об’єктивної дійсності, зовнішній об’єм

яких є односкладовим, тобто, є позначенням лише одного об’єкту, наприклад:

Китай 中国 [zhōngguó], м. Ухань 武汉市 [wǔhànshì], Вежа жовтого журавля 黄

鹤楼 [huánghèlóu] тощо. Натомість універсальні концепти (普遍概念 [pǔbiàn

gàiniàn]) є відображенням певного класу об’єктів, зовнішній об’єм яких

складається з двох або більше компонентів: країна 国家 [guójiā], політична

партія政党 [zhèngdǎng], робітник工人 [gōngrén], злочинець罪犯 [zuìfàn] тощо.

2) збірні концепти – окремі концепти.

Збірні концепти (集合概念 [jíhé gàiniàn]) означають поняття, які є

відображенням певної сукупності об’єктів. Водночас така сукупність виступає

єдиним цілим, що сформована з певної кількості одиниць, які, однак, можуть не

мати тих властивостей, притаманних усій сукупності. Наприклад, певна кількість

робітників формує єдине ціле під назвою “робочий клас”, однак якості, характерні

для всього робочого класу (“Прогресивність, революційність та самовідданість”/

“ 先进性，革命性和大公无私 ” [xiānjìnxìng, gémìngxìng hé dàgōngwúsī]), не

обов’язково будуть притаманні кожному з робітників. Натомість не-збірні, окремі

концепти (非集合概念 [fēijíhé gàiniàn]) є позначенням групи об’єктів, що належать

до одного класу. Усі складові частини одного класу об’єктів матимуть властивості,

характерні для всієї сукупності. Наприклад, до складових класу об’єктів “Людина”

можна зарахувати осіб, не загострюючи увагу на їх ідентифікації, узагальненим
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образом для яких виступають імена таких собі Чжан Сань (张三), Лі Си (李四) та

Ван У (王五) тощо. Зауважимо, що в російській мові аналогією поняття “хтось,

якийсь” виступає збірна назва “Іванов, Петров, Сидоров”, водночас англійський

варіант звучить як “Tom, Dick and Harry”. Однак не зважаючи на те, хто саме ці

люди, усі вони мають спільну характеристику “людина”.

3) позитивні концепти – негативні концепти.

Позитивні (正概念 [zhēng gàiniàn]), інша назва – стверджувальні концепти

(肯定概念 [kěndìng gàiniàn]) відображають об’єкти з певними властивостями:

марксист, марксистський 马克思主义者 [mǎkèsī zhǔyìzhě], справедлива війна 正

义 战 争 [zhèngyì zhànzhēng], сміливий 勇 敢 [yǒnggǎn] тощо. Водночас

негативні/заперечні концепти (负概念 [fù gàiniàn]/否定概念 [fǒudìng gàiniàn]) є

відображенням об’єктів, яким не притаманні певні властивості, або за відсутності

таких. Наприклад: антимарксистський 非马克思主义者 [fēimǎkèsī zhǔyìzhě],

несправедлива війна 非正义战争 [fēizhèngyì zhànzhēng], боягузливий 不勇敢

[bùyǒnggǎn] тощо [158].

Узагальнюючи всі думки з приводу визначення та трактування терміна

“концепт”, можна дійти таких висновків: по-перше, головним предметом

дослідження в когнітивній лінгвістиці є процес моделювання світу за допомогою

системи концептів. По-друге, навіть на сучасному етапі розвитку когнітивної

лінгвістики не існує єдиного та достатньо чіткого визначення, зазвичай

відбувається ототожнення концепту з поняттям, значенням, смислом тощо. Згідно

з переконаннями китайських вчених, термін “концепт” ототожнюється з терміном

“поняття” та є певною одиницею людської 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
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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 ). По-третє, така одиниця має свою

структуру, що проявляється у виокремленні низки компонентів, або аспектів

концепту, яку китайські лінгвісти вважають сукупністю внутрішнього змісту та

зовнішнього об’єму. Крім цього, очевидною є розбіжність у поглядах фахівців на

проблему типологізації концептів, що зумовлює певну обмеженість у

ґрунтовному дослідженні зазначених категорій.

Попри це, задля розуміння цього терміну погодимося з твердженням

засновників американської традиції когнітивних досліджень Дж. Лакоффа і

М. Джонсона (з яким погоджуються лінгвісти Китаю) про трактування концептів

як ментальних одиниць метафоричного характеру, що систематизують

повсякденну діяльність людини.

Продовжуючи аналіз базових категорій когнітивної лінгвістики, зазначимо,

що здатність концептів взаємодіяти, переплітатися та утворювати цілісну

структуровану єдність привертала увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних

науковців сучасності, що згодом призвело до введення в науковий обіг терміну

“концептосфера”, який російський філолог Д. С. Лихачов використав у 1993 р. у

статті “Концептосфера російської мови” [56; 85, с. 181]. Згідно з визначенням

вченого, концептосфера – сукупність концептів, що існує в словниковому запасі

окремої людини та всієї мови в цілому. Створення та збагачення концептосфери

передусім здійснюється завдяки письменникам (особливо поетам), носіям

фольклору, окремим професіям тощо, за допомогою не тільки слів-концептів, а й

фразеологізмів, назв творів, які є “матеріалом” створення концептів. На

переконання лінгвіста, концептосфера національної мови є настільки багатою,

наскільки багатою є культура нації, а саме – її фольклор, література, наука,

образотворче мистецтво; не менш важливу роль у цьому відіграють історичний

досвід та релігія нації. Насамкінець, перефразувавши твердження дослідника,
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погодимося з ним у тому, що концептосфера національної мови є

концептосферою культури народу [56, с. 5-6].

Натомість у визначенні згаданого терміну китайські дослідники

дотримуються положення про те, що концептосфера (概念系统 [gàiniàn xìtǒng])

виступає сукупністю концептів, між якими можливий як вертикальний, так і

горизонтальний зв’язок [156]. У цьому випадку “вертикальними” стають

відношення між одиницями з однаковою (позитивною або негативною)

маркованістю, а “горизонтальними” – протиставлення слів лише з позитивною

або лише з негативною ознакою [45, с. 181].

Зокрема варто зазначити, що через різницю в соціальних, релігійних,

статевих, міжрасових, вікових та релігійних установках, концептуальні уявлення в

людей і народів досить часто не збігаються [72, с. 8], оскільки “концептосфери

фіксують відмінність у культурному досвіді тих чи тих народів” [99, с. 77].

Порівнюючи концептосфери різних культур, можна помітити, що відмінні вони

завдяки різноманіттю об’єктивного світу, який відображається у свідомості, а їх

однаковість створюється єдністю людської когніції [99, с. 77]. Без сумніву, такі

аспекти краще за усе досліджуються як шляхом аналізу соціологічного матеріалу

(відповіді респондентів тощо), так і на матеріалі тлумачних, етимологічних і

фразеологічних словників, фольклорних і літературних текстів тощо [53, с. 143-

144].

Узагальнюючи всі підходи до трактування поняття “концептосфера”

констатуємо той факт, що наразі існує безліч формулювань згаданого терміну,

серед яких значущим виступає погляд Д. С. Лихачова на концептосферу як

існуючу в словниковому запасі окремої людини та всієї мови в цілому сукупність

концептів. Зокрема погодимося з твердженнями китайських дослідників про

кваліфікацію цього поняття як концептуальної сфери або системи, що є

сукупністю вербалізованих концептів, між якими можливий як вертикальний, так

і горизонтальний зв’язок. Крім цього, не менш важливою тезою є думка

Дж. Лакоффа та М. Джонсона про притаманний усій концептуальній системі

метафоричний характер.
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Концептуалізація, на переконання багатьох дослідників, також виступає

ключовим поняттям когнітивної лінгвістики. Найпоширенішим тлумаченням

цього поняття є наступне твердження: “процес структурації знань і виникнення

різних структур подання знань із певних мінімальних концептуальних одиниць”

[162, с. 93-94]. Іншими словами, це певний спосіб сприйняття й організації світу,

незворотнім результатом відображення якого в мові є концептуальна картина

світу (ККС), тобто, мовна концептуалізація дійсності (сукупності значень, знань,

уявлень про світ) [85, с. 37].

Китайське тлумачення концептуалізації (概念化 [gàiniànhuà]) корелює з

західним трактуванням та ґрунтується на твердженні про процесуальність

формування значення (意义 [yìyì]) в мові. Для сучасних когнітивістів провідним

чинником формування семантики концептів стала перцепція, а саме – чуттєві

механізми, які по-різному діють у кожного суб’єкта когніції, що обумовлює

формування різних систем значень у різних мовах. Водночас система значень є

передусім культурним явищем, а отже на тлі різних культур формуються різні

значення [46, с. 14].

Потреба організувати хаотичні відчуття, що виникають у людини під час

сприйняття навколишнього світу, викликає необхідність категоріального

мислення, оскільки “спостерігаючи за явищем, людина категоризує його, тобто

осмислює це явище як різновид певного роду” [23, с. 44]. У зв’язку з цим, процес

концептуалізації тісно пов’язують із процесом категоризації, оскільки знання

людини про світ зберігаються в узагальненій категоріальній формі (тобто, у

вигляді окремих категорій певних об’єктів) [162, с. 93; 6, с. 24]. Поняття

“категорія” (від гр. kategoria – висловлювання, свідчення) передусім належить до

філософських термінів та тлумачиться як форма усвідомлення способів ставлення

людини до світу, що відображає найбільш загальні та суттєві властивості, закони

природи, суспільства й мислення. Попри це, такі філософські категорії, як рух і

матерія, час і простір, зміст і форма тощо широко досліджуються в когнітивній

лінгвістиці у статусі мовних категорій [172, с. 237] та групуються у відповідні

класи за допомогою концептів, яким відводиться роль категоризаторів [42, с. 11].
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Натомість сучасне розуміння зазначеного поняття китайськими

мовознавцями ґрунтується на твердженні про те, що 范畴 [fànchóu], категорія –

це не пасивне відображення свідомістю об’єктивної реальності, а результат

активної обробки інформації про навколишній світ, яким є концепт [46, с. 12; 147,

с. 44].

Зважаючи на зазначені вище твердження як китайських, так і європейських

дослідників у визначенні понять концептуалізації та категоризації, передусім

можемо зробити висновок про тісний взаємозв’язок цих категорій, а також про

тлумачення першого терміну як процесу перетворення усвідомленої інформації з

навколишнього світу на концепти, концептуальні структури та концептуальну

систему, що призводить до формування концептуальної картини світу людини.

Натомість у трактуванні другого терміну узагальнимо думки лінгвістів та

схарактеризуємо категоризацію (范畴化 [fànchóuhuà]) як процес збереження знань

людини про світ у вигляді мовних категорій, що об’єднуються в групи за

допомогою категоризаторів, якими виступають концепти.

Картина світу є ще однією з базових категорій когнітивної лінгвістики та

виступає одним із фундаментальних понять, що описує людське буття. Цей термін

почали вживати представники природничих наук наприкінці ХІХ – початку ХХ

століття [85, с. 36] для позначення певної моделі світу, що формується на основі

взаємодії людини зі світом та уявлень про нього, а також як базової частини

світобачення людини [67, с. 68-71]. Водночас картина світу (КС) є не дзеркальним

відображенням, а ймовірніше деякою інтерпретацією дійсності, іншими словами,

“відображається не світ у цілому, а його найбільш релевантні складові”. КС може

проявлятися за допомогою низки параметрів: просторових (верх – низ), часових

(день – ніч), кількісних, етичних тощо [82, с. 6; 67, с. 71].

Із вказаною позицією щодо трактування згаданого поняття корелює думка

провідного китайського вченого-когнітивіста Хе Цзижаня (何自然), який визначає

世界观 [shìjièguān] – картину світу як “загальний погляд людей на світ” [46, с. 13;

147, с. 54].
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На формування КС зазвичай впливає низка чинників, як-от мова, традиції,

природа, ландшафт, виховання тощо [67, с. 71-72], серед яких перше місце

відведене саме мові. Досить очевидним є факт її значного впливу на світогляд

індивіда, адже “людина засвоює мову своїх предків, що містить життєвий досвід,

культуру, яка склалася, емоції тощо” [66, с. 4]. У зв’язку з цим мовознавці схильні

ототожнювати поняття “картина світу” та “мовна картина світу”(МКС). Однак,

не дивлячись на це, необхідно чітко уявляти різницю між ними та розуміти

складність їх взаємовідношень: картина світу виступає відображенням реального

світу, а мовна – фіксацією цього відображення [67, с. 71-72]. Фактично, МКС є

результатом взаємовідношень між членами тріади “мова – світ – людина” [18, с.

35], досліджуючи яку можна прослідкувати “як, в якій мірі та пропорції

представлені у мовах фундаментальні категорії буття (одиничне й особливе,

частина і ціле, форма і зміст, явище і суть, час і простір, кількість і якість, природа

і людина, життя і смерть тощо)” [9, с. 85].

Отже, згідно з твердженнями європейських дослідників, мовна картина

світу є сукупністю знань про світ, які закарбовані в лексиці, фразеології,

граматиці та свідчить про сформований світ носіїв конкретної мови, зокрема

обумовлює комунікативну поведінку, розуміння навколишнього світу та

внутрішнього світу людини [67, с. 73-79].

Що стосується китайських досліджень мовної картини світу (语言世界观

[yǔyán shìjièguān]), то вони проводяться переважно із метою визначення зв’язків

між мовою, мисленням та реальністю, а також вивчення ролі мови у формуванні

картини світу. На думку китайських вчених, різниця між картинами світу

формується внаслідок взаємовпливу трьох чинників, серед яких реальність, мова

й процеси когніції. Крім цього, висувається теза про плюралізм МКС, оскільки,

крім зазначених чинників, у формуванні картини світу зокрема бере участь і

культура, оскільки мова є носієм останньої [46, с. 13-14].

Погляд на мову (语言 [yǔyán]) як продукт і результат пізнання об’єктивного

світу, за допомогою якого впорядковується процес пізнання, теж властивий

китайським когнітивістам. Спираючись на філософію тілесного розуму, вони
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вважають, що мова не є відокремленою від інших когнітивних здібностей людини,

а є невід’ємною частиною системи цих здібностей. Водночас китайські

дослідники наголошують на визначальному зв’язку між мовою та мисленням (思

维 [sīwéi]), що полягає у їх взаємовпливі, який, однак, не є абсолютним. Це

пояснюється двома положеннями, які окреслив Хе Цзижань (何自然): по-перше,

мова не є об’єктивним відображенням реальності, усвідомлення якої пов’язане з

функціонуванням когнітивних структур суб’єкту; по-друге, реальність, що оточує

людину, також впливає на її мислення, а відтак, вплив мови зменшується [46, с. 13;

147].

Продовжуючи розгляд питання зв’язку мови з об’єктивною реальністю в

китайській традиції, зазначимо, що на думку китайських вчених, мова – результат

пізнання об’єктивного світу, однак між цими ланками існує ще одна, а саме –

пізнання, когніція (认知 [rènzhī]), яке визначається реальністю і є первинним

щодо мови [46, с. 13].

Підсумовуючи сказане вище, зазначимо, що процес пізнання світу людиною

справляє значний вплив на формування її картини світу (世界观), яка водночас

розвивається та функціонує під впливом низки чинників, серед яких вагоме місце

посідає мова (语言). У зв’язку з цим дослідники наголошують на доцільності

виокремлення мовної картини світу (语言世界观 ), в якій відображаються

фундаментальні категорії буття, що обумовлюють існування різних моделей

мовних картин світу. Крім цього вартим уваги є тісний взаємозв’язок між мовною

та концептуальною картинами світу, що є основою для формування моделі світу

носія конкретної мови.

1.3 Особливості процесу формування концептів ПРОСТІР і ЧАС

Як відомо, людина перебуває у світі, який наповнений різноманітними

об’єктами, іншими людьми, простором та часом. Зокрема дійсність, що її оточує,

можна сприймати з різних позицій: як світ неживих речей (що є абстрактно-
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об’єктивною реальністю, яка інтерпретується у фізико-математичних термінах без

врахування суб’єктивно-об’єктивних взаємовідношень сприйняття); як світ живих

істот (який сприймається і є аксеологізованим, в якому речі і явища виступають

ієрархічною системою значень і цінностей); а також як світ, опосередкований

мовною свідомістю [18, с. 35].

Звертаючись до головної мети нашого дослідження, спробуємо детальніше

проаналізувати процес перетворення глобальних категорій людського

світосприйняття, якими є час і простір, на концепти, що знаходять своє

відображення в лексиці та фразеології мов світу, зокрема китайської. Нам

здається доцільним почати з того, що феномени часу та простору завжди

викликали увагу вчених широкого кола наук (фізики, біології, економіки,

соціології, філософії, культурології тощо), проте їх вивчення було доволі

проблематичним та пов’язувалося з аналізом явищ буття людини. Так, більшість

дослідників характеризує час як поняття, яке важко, або навіть неможливо

визначити і з цієї причини воно отримує найменування “надпроблеми”, “загадки”.

Однак, починаючи з другої половини ХХ ст. і дотепер, здійснюється глобальне

переосмислення світобудови, зокрема відбуваються значні політичні, економічні,

інформаційні, соціальні та культурні зрушення, а отже, змінюються як уявлення

про час, так і власне сприйняття часу [43]. Простір, за словами В. Г. Гака, є

однією з перших реалій буття, яку сприймає й диференціює людина, він

організується навколо людини, що ставить себе в центр макро- і мікрокосмосу [27,

с. 670]. Інакше кажучи, простір є відносною субстанцією або ментальною

моделлю в свідомості людини, що свідчить про її егоцентричність та “має сенс у

відліку від самого суб’єкта пізнання та демонструє його уявлення про світ” [50,

с. 7]. Ці та інші бачення простору починають формуватися на основі

найпростіших відчуттів і вроджених або підсвідомих реакцій людського мозку на

навколишнє середовище [17, с. 24]. Зокрема найрізноманітніші моделі світу

(соціальні, релігійні, політичні, моральні), за допомогою яких людина усвідомлює

навколишнє її життя, неодмінно виявляються наділеними просторовими

характеристиками [58, с. 267].
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Досліджуючи особливості репрезентації тих чи інших концептів у мовній

картині світу будь-якого народу, передусім необхідно звернути увагу на те, що

першим кроком до вербалізації немовних явищ людиною є сприйняття нею

інформації навколишнього світу, яка надходить через відчуття. Кожній людині

притаманна генетично закладена здатність до сприйняття об’єктивної дійсності,

перцепція є невід’ємною складовою життя кожного з нас [55]. Виступаючи

необхідною умовою процесу пізнання, сприйняття завжди так чи інакше

опосередковується діяльністю мислення й перевіряється практикою [19, с. 105].

Саме психофізіологічна сутність сприйняття дає змогу людині осмислити

реальність/нереальність того чи іншого об’єкта, адже реальним є те, що

усвідомлюється за допомогою органів чуття [1, с. 157]. Водночас мова, що

використовується людиною для здійснення опису навколишнього світу,

відображає те, як цей світ нею сприймається [97, с. 9].

Впорядковуючи наші відчуття, за допомогою яких уся інформація

навколишнього середовища надходить до нашої свідомості, сприйняття

перетворює їх на знання про предмети й події об’єктивної реальності [97, с. 3].

Ми сприймаємо різноманіття світу в процесі спостереження за різними формами

матерії, переміщення предметів, звертаючи увагу на звуки природи тощо. Іншими

словами, сприйняття людиною навколишнього світу відбувається через

сприйняття предметів, розташованих у певному просторі або середовищі, які

певним чином взаємодіють між собою та існують у часі [51, с. 80].

У процесі пізнання навколишньої дійсності, представленої у свідомості

індивіда в безпосередньо-чуттєвій формі, спочатку формуються перцептуальні

простір і час, які пов’язані з відчуттями людини, що викликані реальними

явищами та об’єктами [2, с. 11]. Наприклад, у підсумку свого дослідження

перцептивного простору людини, відомий американський психолінгвіст

Г. Г. Кларк зазначає, що в разі її перебування індивіда в канонічній позиції,

перцептивний простір складається з трьох базових площин: рівень землі,

вертикальні площини “праворуч-ліворуч” і “попереду-позаду” [125, с. 35].
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Згодом відбувається формування концептуальних простору і часу, які

відображають чуттєві й раціональні ступені пізнання. Водночас освоєння

простору як емпіричної структури визначається компетенцією наших органів

чуття, натомість оперування часом – компетенцією нашої свідомості [2, с. 11].

У такому разі взаємодія з безпосереднім оточенням за допомогою

сприйняття, дотику і маніпулювання на базовому рівні стає передумовою до

формування не лише базових знань, а також, на думку Дж. Лакоффа й

М. Джонсона, базових концептів людського досвіду, якими, зокрема, є ПРОСТІР і

ЧАС. Водночас погодимося з думкою дослідників про те, що сприйняття речей

матеріальної дійсності на базовому рівні обумовлює їх усвідомлення як реальних

та відомих (до того моменту, коли з’являються вагомі причини вважати інакше)

[133, с. 297-299].

Продовжуючи вивчення цієї ідеї, згадаємо точки зору інших провідних

лінгвістів сучасності щодо трактування понять простору й часу. Так,

Д. М. Замятин стверджує, що “Простір і час – найбільш природні й органічні

координати культури будь-якого народу” [41, с. 2]; А. Я. Гурєвич називає ці

поняття й форми сприйняття дійсності “мережею координат”, за допомогою яких

люди сприймають зовнішній світ і формують його образ, що існує в їх свідомості

[32, с. 26-27]. Простір і час, на думку німецького лінгвіста М. Хаспельмата, є

двома найбільш важливими та головними когнітивними сферами, які формують

людське мислення й діяльність [129].

Аналізуючи проблему усвідомлення простору людиною, Г. Г. Кларк

припускає, що, народившись, дитина усвідомлює себе в пласкому світі з силою

тяжіння як істоту, яка наділена низкою вроджених біологічних структур (очі, вуха,

прямоходіння тощо). Власне ці структури й спричинюють формування нею

перцептивного простору. Пізніше дитина має дізнатися, як застосувати просторові

терміни своєї мови до цього перцептивного простору, структура якого

здебільшого залежить від того, що саме вона вивчає та наскільки швидко. Однак

без відповідних понять у своєму перцептивному просторі вона не здатна

правильно використовувати такі терміни [125, с. 28].
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Окрім цього, розглядаючи людину (мовця) під когнітивним кутом зору,

необхідно зазначити, що вона володіє “як своїм індивідуальним когнітивним

простором, так і набором колективних когнітивних просторів тих соціумів, до

яких вона входить”. Також відзначимо, спираючись на думку деяких лінгвістів,

що, поєднуючись, усі індивідуальні когнітивні простори утворюють

інформаційно-емоційне (“етнічне”) поле, іншими словами – національно-

культурний простір [17, с. 25]. Моделюючи світ, людина, завдяки своїм

когнітивним зусиллям, наділяє все смислом, зокрема простір: “один і той же

просторовий фрагмент може мати різний смисл для різних людей”, однак простір,

відображаючись у свідомості, набуває характеру багатоаспектності, що знаходить

своє вираження в ознаках концепту ПРОСТІР [80, с. 8].

На формування просторових концептів зокрема впливає характер

сприйняття людиною предметів навколишньої дійсності, які класифікуються за

такими ознаками як розмірна відповідність, рухливість/непорушність, ставлення

до норми тощо [49, с. 47]. Завдяки своїй біологічній природі людина сприймає всі

складові навколишнього світу та їх взаємозв’язки певним чином і за певних умов.

Перебуваючи під впливом останніх, носій будь-якої мови вчиться говорити й

описувати розташування об’єктів у просторі, водночас натрапляючи на апріорні

обмеження фізичного та біологічного оточення людини щодо способів

зображення нею місцезнаходження об’єктів [125, с. 30].

Тим часом “елементарною й універсальною пізнавальною моделлю для

людини слугує її власне тіло, що взаємодіє із середовищем”, а отже, стає більш

зрозумілим і “конкретним” для суб’єкту пізнання [17, с. 24]. У зв’язку з цим ми

можемо говорити про необхідність дослідження проблеми антропоцентричності

простору, оскільки освоєння просторових відношень починається з освоєння

орієнтації у схемі людського тіла. Зокрема необхідно згадати про таку специфічну

особливість реального простору як тривимірність, та вказати на те, що її

відображення відбувається згідно з уявленнями про існування трьох осей тіла

людини, прийнятих в анатомії (горизонтальна, вертикальна і сагітальна). Така



44

термінологія знаходить своє застосування і в лінгвістиці під час описання

людиною простору та порядку відображення цих осей у мові [48, с. 194-195].

Досить цікавим аспектом формування часових уявлень людини є той факт,

що не зважаючи на значну кількість темпоральних аспектів у житті дитини, а

також на унікальну схильність людини з-поміж усіх істот на Землі докладати

зусилля до управління часом, вона досить пізно набуває здатності усвідомлювати

час [92, с. 248]. З одного боку це можна пояснити особливістю процесу еволюції,

що сформувало відчуття простору раніше, ніж часу, з іншого – тим фактом, що

протягом тривалого часу дитина фактично оперує просторовими відношеннями,

уявляючи час [11, с. 31].

Безперечно, час є найважливішим аспектом моделі світу, системою

відношень, що відображає тривалість існування, ритм, темп, послідовність,

координацію зміни станів культури в цілому та її елементів, їх смислової

наповненості для людини [120, с. 219-220]. Однак дослідники зазначають, що

народи різних культур або груп відрізняються один від одного своїм

усвідомленням часу. Наприклад, час може тлумачитися як статичний або рухомий,

горизонтальний або вертикальний, обмежений або відкритий; ототожнюватися з

відстанню або кількістю; орієнтованого зліва направо, справа наліво, спереду

назад, ззаду наперед або такого, що простягається між двома світовими

координатами (наприклад, зі Сходу на Захід) [123, с. 338-339]. Таким чином

можна стверджувати, що процес концептуалізації в різних мовах зазвичай

відбувається за допомогою просторових метафор: розміру, кількості

(множинність), положення, форми, руху тощо [121, с. 4; 93, с. 150].

Просторові терміни, що використовуються для позначення часу, переважно

характеризуються одновимірністю та певною спрямованістю (вперед/назад,

вгору/вниз), ніж багатовимірністю або симетричністю (вузький/широкий,

правий/лівий). Спосіб вживання таких метафор залежить від просторових уявлень

народу, культурних артефактів, а також від індивідуального світогляду, віку та

досвіду людини. До культурних артефактів зараховують зокрема напрямок
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письма, графіки, хронології подій, годинники різних видів (сонячні, пісочні тощо),

а також календарі [121, с. 3-4; 122; 131].

Утім, не зважаючи на те, що кожна людина розуміє значення часу, прохання

чітко розтлумачити це поняття зазвичай викликає труднощі, породжуючи у

свідомості лише образ часу, який може мати як речове втілення, так і поняття-

характеристики, певні асоціації слова “час”. Нам видається важливим навести як

приклад деякі словоформи, які асоціюються з поняттям “час” в українській мовній

свідомості: годинник, година, життя, вічність, мить, роки, хвилина,

безкінечність, минуле, безмежність, всесвіт, подія, потік життя тощо [168]. Це

пов’язане переважно із тим, що ЧАС не зараховують до числа конкретних

концептів (яким є, наприклад, концепт ДЕРЕВО) [88, с. 11].

Крім цього, кожен етап розвитку соціуму характеризується специфічним

розумінням часу, що пов’язане як із рівнем розвитку самосвідомості й

самовизначення людиною як суб’єкту історичної та соціальної дії, так і зі стадією

розвитку культури, науки й виробничих відносин. Так, у процесі еволюції

відбувалася постійна трансформація темпорального концепту: доісторичний

період характеризувався позачасовим буттям, що змінилося на міфологічне; епоха

древнього світу і початок цивілізації пов’язувалися з часом сакральним;

христоцентрична модель часу, що зберігає свою актуальність і сьогодні, була

притаманна епосі Середньовіччя [39]. Попри це, як стверджує Л. Г. Іливицька,

багатовікова історія вивчення феномену часу не тільки не дає однозначного

тлумачення, а й продукує все нові й нові запитання про “об’єктивність і

суб’єктивність часу, про співвідношення його з простором, свідомістю та буттям,

про його властивості, способи фіксації і конструювання” тощо [43, с. 5]. Тому

жодна теорія чи модель часу не може вважатися абсолютно істинною та

вичерпною, оскільки поява нових фактів уявлення людиною про час тягне за

собою їх регулярне переосмислення [39, с. 20].

Усвідомлення часу відбувається лише через наш повсякденний досвід, за

допомогою якого ми отримуємо знання різного характеру, зокрема ті, що

стосуються часу: кожен момент часу стається лише один раз, ми можемо
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перебувати одночасно лише в одному місці, ми ніколи не зможемо повернутися

назад тощо. Це все наштовхує нас до усвідомлення того, що час – феномен, який

дає змогу спостерігати тривалу односпрямовану зміну, помітну через появу або

зникнення об’єктів та подій. Як зазначає Л. Бородицьки, такі аспекти

концептуального часу постають універсальними в різних культурах та мовах [121,

с. 4].

Російська дослідниця О. Г. Логінова у своїй роботі наводить трактування

концептуальної системи часу різними авторами, зазначаючи, що деякі з них

кваліфікують ЧАС як певну стаціонарну сутність, що структурується в термінах

шляху, дороги, вздовж якої “розташовані” події. Але крім такого тлумачення

існує ще одне, а саме – інтерпретація часу у вигляді об’єкту, що рухається; у

цьому випадку зазначене поняття концептуалізується в термінах руху в просторі

[57, с. 15].

Час – особлива категорія, що суттєво впливає на всі сфери буття (природу,

суспільство, культуру, людину), коло проблем якої носить характер розширення, а

не звуження. Така тенденція обумовлена “нагальною й безперервною потребою

зрозуміти й пояснити час, що визначає нові “відкриття” та “перевідкриття” часу”

[43, с. 3]. Зокрема термін “перевідкриття часу”, що був запропонований

І. Пригожиним, розкриває необхідність напрацювання нових, міждисциплінарних

підходів до вивчення цієї найдавнішої категорії, а також визначає потребу її

комплексного розуміння [14, с. 8].

Водночас, на думку деяких дослідників, специфічною рисою феномену часу

є неможливість його сприйняття за допомогою органів чуття, на відміну від

об’єктів матеріальної дійсності [120, с. 220]. Однак, як зазначають інші фахівці,

серед складових часу є не тільки видимі й ті, що сприймаються нашими органами

чуття (зміна дня та ночі, пір року тощо), а й умовні, конвекційні структури, що

сформувалися в рамках колективного людського досвіду – одиниці вимірювання

часу (секунди, хвилини, години, тижні тощо) [17, с. 24].

Варто згадати й про специфічний, закріплений ще за античних часів

взаємозв’язок між простором і часом у людській свідомості, внаслідок чого
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сучасна наука почала розглядати ці дві категорії як єдиний часопростір. Сьогодні

все більше науковців схиляються до думки про те, що простір і час у свідомості

індивіда розглядаються як співвідносні явища: “у сприйнятті простору ми

констатуємо елементи часу, у сприйнятті часу виявляємо елементи простору” [2].

Це можливо пояснити тим, що “об’єктивно будь-який предмет, який

відображається у свідомості, завжди наділений просторовими й часовими

ознаками” [48, с. 193]. За твердженням О. А. Корнілова, у цьому випадку

навколишній світ можна назвати “просторово-часовим континуумом”, оскільки

“містить вказівку на безкінечність і безперервність у просторі й часі та є

еквівалентом позначення “все суще” [47, с. 144]. Зокрема доцільно виділити три

складові континуума, які отримують своє словесне вираження, унікальне для

кожної мови: природне середовище, створене людиною матеріальне середовище

(матеріальна культура етносу) та зв’язки, що об’єктивно існують між об’єктами і

явищами матеріального світу [47, с. 146-147].

А. О. Худяков продовжує цю тезу, зазначаючи, що світ складається з подій,

які наділені просторово-часовою протяжністю; час і простір нерозривні й певною

мірою взаємообернені; а тому, абстрагування від фактору простору в процесі

дослідження ролі фактору часу в семіозисі мовних знаків виявляється

неможливим [100, с. 97]. Утім, перш ніж потрапити в мовний вжиток, ці та інші

погляди на явища буття формуються та закарбовуються в картині світу окремого

народу, що є результатом усієї духовної активності людини та її взаємодії зі

світом. Зокрема до основних параметрів картини світу, за допомогою яких вона

може проявлятися, належать: просторові (вгорі/внизу, праворуч/ліворуч, на

сході/на заході), часові (вдень/вночі, взимку/влітку), кількісні, етичні та інші

ознаки [67, с. 71].

Як засвідчує О. В. Кравченко, предметні ділянки простору, які обмежуються

полем зору та є невизначеними з причини варіативності розмірів поля зору, стали

підґрунтям для формування єдиного когнітивного концепту ЧАС-ПРОСТІР. У

цьому випадку простір і час виступають нерозривно пов’язаними між собою

когнітивними структурами, що породжені чуттєвим досвідом, де просторова
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структура уявляється сукупністю сполучених ділянок сущого, а часова –

усвідомленням простору як послідовності сполучених ділянок сущого. Такий

взаємозв’язок когнітивних концептів ЧАС і ПРОСТІР пояснюється специфічністю

процесу чуттєвого досвіду, що полягає в неспроможності людини переживати, так

би мовити, “відчуття” часу за умови відсутності чуттєвої інформації про зміни в

навколишньому світі. Іншими словами, якщо людина в певних ситуаціях не в

змозі сприймати предметно-просторову інформацію, що слугує підґрунтям для

формування “відчуття” часу, час “зупиняється”, а отже, його термінологічні

позначення втрачають будь-який сенс для мовця [49, с. 82-86].

Такі особливості усвідомлення часових та просторових категорій людиною

знаходять своє відображення в мовах світу: різні народи для позначення часових

зворотів (вирази, що містять часові показники) використовують слова, які

виражають просторові відношення. Наприклад, у китайській мові часові

прийменники утворюються на основі просторових тощо. Таке переміщення є

одним із видів концептуальної метафори. Розповсюдженість цього феномену в

різних частинах лексики ще раз підтверджує нерозривність зв’язку між простором

і часом у людському мисленні [54; 11, с. 31].

Тут маємо зауважити, що категорію метафори (隐喻 [yǐnyù]) як основний

метод пізнання, що структурує сприйняття людини, її мислення й діяльність,

вперше кваліфікували Дж. Лакофф і М. Джонсон, обґрунтовуючи це тим, що

більша частина буденної концептуальної системи людини метафорична за своєю

природою. Зокрема дослідники стверджують, що концептуальна метафора

виступає шляхом концептуалізації одного ментального простору (домену) або

концепту в термінах іншого [134, с. 203]. Метафора допомагає індивідові краще

зрозуміти абстрактні поняття за допомогою мови, про які він складає суб’єктивні

судження на основі сенсомоторного досвіду, та концептуалізувати їх. Іншими

словами, наша концептуальна система структурована й визначена за допомогою

метафори, що дає змогу погодитися з твердженням дослідників про те, що

концепт є метафоричним за своєю суттю. Такий вид метафоричних концептів

(просторові метафори), за свідченням мовознавців, побудований на нашому
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фізичному й культурному досвіді та організовує цілу систему концептів відносно

іншої системи [135; 136].

Розглядаючи концептуальні метафори в цілому й просторові зокрема,

Дж. Лакофф і М. Джонсон звернули увагу на такі характерні риси останніх:

- більшість наших фундаментальних концептів організовані за допомогою

однієї або більше просторових метафор;

- кожна просторова метафора має внутрішню системність;

- просторові метафори коріняться в нашому фізичному й культурному

досвіді, а не встановлюються довільним чином;

- водночас наш фізичний і культурний досвід надає безліч різноманітних

підстав для просторових метафор, однак які з цих підстав будуть вибрані

та котрі стануть базовими, залежить тільки від культури;

- у деяких випадках просторові відношення є настільки важливою

частиною концепту, що складно уявити собі будь-яку іншу метафору, яка

могла би його структурувати [136, с. 17-19].

Крім того, просторові метафори, на думку згаданих дослідників, належать

до однієї з груп метафор, які отримують назву “орієнтаційні”, оскільки значна їх

кількість пов’язана з орієнтацією в просторі: “вгорі – внизу”, “всередині – зовні”,

“попереду – позаду”, “по центру – на периферії”. Подібні локативні відношення,

що здебільшого є співвідношенням у просторі деякого предмета, дії тощо та

певного просторового орієнтиру – локуму, виникають внаслідок притаманного

людині тіла характерної форми, яке знаходиться у взаємодії з навколишнім світом

[49, с. 54; 136, с. 15].

У китайській мові до сфер мислення, що потрапляють під вплив

просторово-метафоричного переносу, належать: час ( 前 天 [qiántiān] букв:

попереду – день, “позавчора”; 后天 [hòutiān] букв: позаду – день, “післязавтра”),

родинні зв’язки (近亲 [jìnqīn] букв: близько – родич, “близький родич”; 远亲

[yuǎnqīn] букв: далеко – родич, “далекий родич”), соціальна структура (地位高
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[dìwèigāo] “високий статус”), музичні звуки (高音 gāoyīn “висока нота”), емоції

(高兴 [gāoxìng] букв: високий – натхнення, “радісний, радіти”) тощо [137, с. 72].

Попри таке розмаїття значень, систематичними трансформаціями у сфері

метафоричних втілень простору в китайській мові є саме часові концепти [145,

с. 112].

Водночас процес описання простору та часу неможливий без наявності

системи відліку, певного орієнтиру, відносно якого здійснюється

концептуалізація явищ, що сприймаються. Таким орієнтиром у цьому випадку є

сама людина, яка ставить себе в центр мікро- та макрокосмосу та є суб’єктом

сприйняття, який використовує п’ять органів чуття (модусів перцепції) – зір, слух,

дотик, нюх і смак для взаємодії з навколишнім світом [120, с. 220]. Слух і зір

загальновизнано вважаються основними, найбільш значущими перцепціями в

життєдіяльності людини: 90% інформації, що отримується, припадає на долю

зору; людина за допомогою зору орієнтується в просторі, дізнаючись про різні

його ознаки (форми, колір, розмір тощо). Натомість “слухова система дає

інформацію про властивості акустичних явищ і про положення об’єктів, які

звучать у просторі, вона бере участь у координації артикуляційних рухів. Врешті-

решт, слухова система пов’язана з найскладнішими видами соціального

сприйняття – сприйняття мови й музики” [22, с. 56].

Зважаючи на сказане вище, можна стверджувати, що ПРОСТІР і ЧАС

належать до універсальних базових одиниць мислення народів світу, оскільки

відображають єдиний для всіх когнітивний процес, організовують

концептуальний простір, репрезентують головні складові частини його

членування [67, с. 54-73], відіграють роль глобальних величин національної

культури кожного народу та об’єктивуються в мовах світу, а тому набувають

статусу мега- [71] або категоріальних концептів [26].

Зокрема ми маємо вагомі підстави стверджувати, що простір і час постають

фундаментальними перцептивними категоріями кожної культури, феноменами,

які слугують практичними орієнтирами індивідові (суб’єктові сприйняття) [30,

с. 227] та, вербалізуючись у мові, стають первинними концептами
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загальнолюдського значення. Також варто зробити висновок про те, що

досліджувані концепти, так би мовити, вступають у специфічний взаємозв’язок,

що знаходить своє відображення на мовному рівні у вигляді структур на

позначення часу через простір.

Питання про засоби вираження просторових і часових відношень

продовжують активно обговорюватися в наукових колах у всьому світі [48, с. 193],

що надає певні підстави для виокремлення семантичних категорій локативності

та темпоральності. За твердженням дослідників, мова у своєму розпорядженні

має цілий арсенал спеціалізованих граматичних та лексичних темпоральних і

локативних засобів, що здатні передавати часові та просторові значення. Такі

засоби є результатом концептуалізації дійсності людиною, яка, по-своєму

сприймаючи та оцінюючи світ, пізнаючи форми існування матерії та

фундаментальні категорії буття (час, простір, число), визначаючи своє місце в

життєвому просторі, намагається максимально повно відтворити побачене та

почуте в мовленні. Слід також погодитися з думкою Л. М. Федосеєвої, яка

зауважує: “Категорія локативності в мовній картині світу тісно пов’язана з

категорією темпоральності, що пояснюється діалектичною єдністю простору й

часу як універсальних визначень буття” [95, с. 15]. Водночас актуальним є

трактування О. Н. Селіверстової, яка зазначає: “простір, що відображається в мові,

можна витлумачити як щось, у межах чого може знаходитися об’єкт (елемент) або

мати місце дія або подія” [84, с. 568]. Безперечно, мова допомагає осмислити й

час, а також його якісне наповнення за допомогою втілених у знакові форми

уявлень, що сформувалися у свідомості людини в результаті природного

темпорального досвіду [120, с. 219].

Необхідно додати, що у випадку відображення і фіксації засобами мови

простору, мова йде про просторову мовну картину світу (за визначенням

М. В. Піменової та В. В. Корневої). Тут також можна казати про утворення

“орієнтаційних концептів”, які вербалізуються за допомогою лексичних одиниць

близько/далеко, праворуч/ліворуч, вгорі/внизу, що позначають протяжність,

горизонтальність та вертикальність відповідно [90, с. 102-106].
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Натомість поняття “час” починає тлумачитися з точки зору когнітивної

лінгвістики на межі ХХ–ХХІ ст. “як один із найбільш складних базових концептів,

які структурують сукупну універсальну концептосферу суб’єктів пізнання” [39,

с. 6]. Це пояснюється тим фактом, що ЧАС становить важливу частину

концептуальної системи, яка універсально та своєрідно відображається в різних

мовах, що дозволяє говорити про існування темпоральної мовної картини світу

[28, с. 153]. Крім того, когнітивна діяльність людини неможлива без пізнання нею

часових категорій, але для усвідомлення процесу концептуалізації часу важливим

є розуміння механізмів функціонування нашої свідомості, яке може відбутися

тільки за допомогою мови [39, с. 20]. У зв’язку з цим час набуває статусу

лінгвістичного та кваліфікується як мовна проекція знань, накопичених протягом

усього існування людства, які реалізуються за допомогою різних граматичних та

лексичних засобів. До таких засобів, що закладені в мовній моделі світу, належать

синтаксичні конструкції, морфеми з темпоральним значенням, часородові форми

дієслова, лексичні одиниці, що містять елементи семантики часу [28, с. 153].

Безперечно, тема простору-часу була і є одним із важливих об’єктів

рефлексії у китайській культурі, вона зберігала актуальність разом із традицією

та її лінгвоментальними ознаками [13]. Однак концептуальний аспект просторово-

часових відношень у китайськомовній картині світу почав розглядатися досить

нещодавно. Так, першим “проліском” у процесі наукових досліджень простору й

часу в Китаї стала міжнародна конференція “Час і простір у китайській культурі”,

яка пройшла на Тайвані у 1993 році. Виступом, що привернув увагу учасників,

стала доповідь У Гуанміна (吴光明) “Трактування часу й простору в китайському

образі мислення”, в якому він акцентував свою увагу на вивченні цих категорій з

позиції абстрактного “я”, що слугує відправною точкою сприйняття простору й

часу китайцем [86, с. 110]. Подальше вивчення простору й часу відбувалося на

основі когнітивного підходу до аналізу цих понять через призму феномену

метафори. Так, об’єктом дослідження низки науковців є метафора “час-як-

простір” у китайській мові [137, с. 62].
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У сучасній китайській когнітивній лінгвістиці відома своєю змістовною

монографією дослідниця Тань Аошуан (谭傲霜). У своїй фундаментальній праці

вона розглядає цілу низку особливостей китайської моделі світу й зокрема –

постать людини та її місце у навколишньому просторі, специфіку сприйняття часу

китайцями та мовні способи вираження цієї категорії в китайській мові [89].

Вагомим науковим здобутком також стала дисертаційна робота кандидата

філологічних наук, доцента Цзинь Тао (金涛), присвячена розгляду категоризації

та концептуалізації простору в китайській мові з психолінгвістичних, когнітивних

і лінгвокульторологічних позицій [101]. Актуальною є мета кандидатської

дисертації Лю Чюньмея (刘春梅), що полягає у встановленні лінгвокультурних

характеристик концепту ЧАС (时间 ) на матеріалі російської і китайської

художньої літератури та сучасної преси [63]. Також цікавими є дослідження Ван

Сяоцянь (王小骞), метою яких є вивчення локативних відношень виключно в

сучасній китайській мові [20], а також у порівняльному аспекті на матеріалі

російської та китайської мов [21]. Не менш вагомим здобутком є дисертаційна

праця Чжоу Шао Бо (周绍波), метою якої стало виявлення ономасіологічних

груп китайських і російських хрононімів, а також встановлення чинників, які

зумовлюють вибір ознак номінації і твірних мовних одиниць в обох мовах

[116].

Серед європейських фахівців, що займалися темою вербалізації концепту

ЧАС (时间 ) у китайській мові, необхідно згадати білоруську дослідницю

Л. Бородицьки, яка у співавторстві з китайськими та європейськими авторами

здійснює аналіз особливостей сприйняття часу китайськими мовцями та процес

відображення цієї категорії в сучасній китайській мові [121], [122], [123]. Тим

часом російські дослідниці О. В. Чибисова та І. В. Каминська здійснили аналіз

концепту в порівняльному аспекті, а саме – в російській та китайській

лінгвокультурах [114].

Узагальнюючи наведені результати аналізу мовознавчих розвідок концептів

ПРОСТІР і ЧАС різними дослідниками, зазначимо, що мовні дослідження
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фундаментальних категорій буття людини, феноменів простору й часу, почали

привертати увагу дослідників мов світу досить нещодавно, оскільки тлумачення

цих категорій впродовж довгого часу було проблематичним. Однак можна

стверджувати, що на сьогодні існує окрема сфера мовознавчих досліджень

простору й часу, серед завдань якої можна виокремити вивчення категорій

локативності та темпоральності як результат вербалізації концептів ПРОСТІР і

ЧАС. У зв’язку з цим фахівці констатують існування локативної та темпоральної

картин світу у свідомості кожного мовця, що дає змогу зарахувати цей напрям

досліджень до актуальних та перспективних.

Можемо констатувати і той факт, що процес вербалізації концептів

ПРОСТІР і ЧАС цікавлять усе більшу кількість як європейських, так і китайських

дослідників, які, тим не менш, залишають поза своєю увагою низку інших

важливих аспектів (наприклад, ті, що стосуються фразеологічної системи

китайської мови). Це є передумовою для подальшого ґрунтовного вивчення

провідних категорій людського буття, якими є час і простір, крізь призму

когнітивної лінгвістики в китайськомовній картині світу на матеріалі китайських

фразеологічних одиниць чен’юй у пропонованій кандидатській дисертації.

1.4 Фразеологія як джерело реконструкції концептів

Порушуючи питання об’єктивації концептів на мовному рівні, відзначимо,

що безпосередній досвід людини повсякчас фіксується свідомістю носіїв мов

світу та знаходить своє відображення не лише в лексичних одиницях, а й у

фразеологізмах, словосполученнях, структурних схемах речень і навіть текстах

(якщо в ньому розкривається суть якого-небудь концепту) [29, с. 11; 5, с. 62].

Водночас необхідно пам’ятати про те, що концепт, як правило, співвідноситься

більш, ніж із однією лексичною одиницею, а також із сукупністю різнорідних

(власне лексичних, фразеологічних та афористичних) засобів, що описують його в

мові [12, с. 82]. Це засвідчує функціонування не лише лексичних (передаються

окремими словами), а й фразеологічних концептів, значення яких обумовлене
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концептами, що входять до складу фразеологічних одиниць. У цьому разі, як

засвідчують З. Д. Попова та Й. А. Стернін, фразеологізм входить у номінативне

поле відповідного концепту, аналіз значення фразеологізму дає змогу визначити

певні ознаки концепту, що досліджується [78, с. 128], а отже, ФО виступають

найяскравішими засобами вербалізації концептів.

Аналізуючи фразеологічний матеріал, можна зробити висновки про

“закономірності світобачення народу, про першочергові цінності, зафіксовані

стійкими одиницями, основні життєві орієнтири” [9, с. 86]. З іншого боку,

фразеологія кожної мови не існує ізольовано від системи мови в цілому. Як

справедливо зазначає відомий вітчизняний дослідник В. Л. Пирогов, “можна

припустити, що в мові закріплюються й фразеологізуються саме ті образні

висловлювання, які асоціюються з культурно-національними еталонами,

стереотипами, міфологемами та які під час вживання в мові відтворюють

характерний для певної лінгвокультурної спільноти менталітет, що є для неї

“духовним надбанням” [74, с. 158].

Зокрема сучасні лінгвісти вважають за потрібне визнати чималий вплив

мовної картини світу на хід категоризації і концептуалізації об’єктивної дійсності.

Мова йде про одночасне засвоєння й привласнення індивідом заданих у мовній

картині світу оцінних систем, передусім через фразеологічний склад,

фразеологічну систему мови, що бере участь у становленні мовної картини світу

[29, с. 10; 35, с. 3]. Саме фразеологічні одиниці тієї чи іншої мови увібрали

культуру народу, його звичаї, традиції, образ мислення, а отже беруть участь не

тільки у відображенні і передачі неповторної, індивідуальної культури нації, але й

сприяють її формуванню та становленню [96, с. 113-114]. А отже, можна говорити

про формування відповідної фразеологічної системи мови у свідомості кожного

носія мови, що бере участь у функціонуванні МКС [35, с. 3].

Зважаючи на сказане вище, необхідно засвідчити провідну роль

фразеологізмів у формуванні та функціонуванні системи концептів у картині світу

кожної етноспільноти. ФО є вербалізаторами національних уявлень про ключові

поняття дійсності народів світу, що протягом століть фіксувалися у свідомості
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мовців та трансформувалися у відповідні концепти. На наше переконання,

поняття, які згодом перетворюються на стереотипні категорії мислення –

концепти, об’єктивуючись у складі мовних одиниць, що є проекцією

безпосереднього досвіду людини [29, с. 11], – фразеологізмах, повністю

розкривають свою сутність. Крім цього, такі особливості знакової функції

фразеологізмів, як стійкість та відтворюваність, стають найкращим інструментом

для опису фрагмента наївної картини світу народу, мова якого вивчається [89,

с. 161]. Зокрема фразеологізми наділені властивістю “опосередковано, образно, а,

відповідно, і експресивно позначати якості соціально-психічного життя людини, а

також надавати цим якостям значущу позитивну або негативну оцінку” [37, с. 99].

Це дає змогу підтвердити тезу про те, що фразеологія є джерелом реконструкції

концептів, що побутують у мовах та культурах народів світу.

Розвиваючи цю думку, згадаємо про те, що історія китайської фразеології,

як і сама мова, нараховує декілька тисяч років, вона розвивається й дотепер,

доповнюючись все новими й новими фразеологізмами. У процесі вивчення

фразеологічної системи китайської мови увагу дослідників привертає не лише

багатство фразеологічного фонду, а й роль, яку відіграють фразеологізми

китайської мови в житті китайців. Правильне та влучне використання

фразеологізмів у мовленні здавна цінувалося в Китаї, таке ставлення збереглося й

до сьогодні: у квітні 2015 року на центральному телебаченні Китаю CCTV

з’явилося нове телешоу “Конгрес китайських ідіом” (中国成语大会). Цей факт ще

раз підкреслює важливість дослідження різних аспектів функціонування

фразеологізмів китайської мови (熟语 [shúyǔ] “готовий вираз, ідіома”), серед

яких увагу китайських мовознавців привернули та продовжують привертати

класифікації китайських фразеологізмів, впорядкування фразеологічної

термінології тощо [115, c. 87].

Водночас розмірковуючи над головною проблемою нашого дослідження, а

саме процесом вербалізації концептів у складі ФО китайської мови чен’юй,

необхідно наголосити, що з цієї точки зору фразеологічний фонд китайської мови

привертає увагу хіба що невеликої кількості молодих вітчизняних та зарубіжних
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вчених. Так, в українському мовознавстві відомими є низка дисертаційних праць,

що пов’язані з дослідженням репрезентації різноманітних концептів у китайській

фразеології: М. А. Андрієць (концепт КОХАННЯ у фразеологізмах чен’юй) [7],

Л. М. Пойнар (ключові морально-етичні концепти конфуціанства на матеріалі

чен’юй) [75] тощо. Тим часом пареміологічний фонд китайської мови привернув

увагу декількох російських дослідників, а саме М. Д. Мамедову (концепт РОЗУМ

у російській та китайській мовах) [66], А. О. Пак (концепт КРАСА на матеріалі

фразеологічного фонду китайської та російської мов) [72] тощо.

Як бачимо, попри те, що процес вербалізації різноманітних концептів став

об’єктом дослідження низки як українських, так і зарубіжних мовознавців,

докладного та вичерпного аналізу актуалізації концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС

(时间) у фразеологізмах китайської мови чен’юй до сих пір проведено не було. На

нашу думку, доцільність вивчення ФО чен’юй (成语 [chéngyǔ]) передусім

обумовлена тим, що чен’юй здавна користуються високою популярністю і

широким вживанням у китайському мовленнєвому просторі. Крім цього, серед їх

компонентів можна виокремити типові репрезентанти локативних та

темпоральних уявлень китайців, які пройшли процес концептуалізації і тепер

функціонують як концепти ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间). Зокрема чен’юй не

стільки описують реальність навколишнього світу, скільки інтерпретують його,

водночас вони є засобами вираження суб’єктивного ставлення носія мови до

дійсності [119, с. 44-45], невід’ємними компонентами якої є простір і час.

Отже, можна зробити висновок про те, що не менш важливу роль у

формуванні та становленні не тільки культури, а й мовної картини світу кожного

народу відіграє фразеологічний склад національної мови, а саме фразеологізми

(熟语 ). Водночас матеріалом нашого дослідження стали саме фразеологізми

чен’юй, оскільки вони найбільше характеризуються стійким складом та яскравим

національним забарвленням. Крім цього, попри зростаючий інтерес китайських

мовознавців до проблем когнітивної лінгвістики, на сьогодні рівень вивченості її

базових категорій, концептів, що функціонують у фразеології сучасної китайської
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мови, можна охарактеризувати як недостатньо високий. На наше переконання,

глибокого та детального аналізу концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) саме на

матеріалі китайських фразеологізмів чен’юй ні вітчизняними, ні зарубіжними

мовознавцями проведено ще не було, що підсилює актуальність нашого

дослідження.

Висновки до розділу 1

Відповідно до проведеного аналізу теоретичних засад когнітивної

лінгвістики на сучасному етапі її розвитку, ми дійшли таких висновків:

1. Сучасна мовознавча наука характеризується появою нових

міждисциплінарних напрямів, серед яких вагоме місце відведене когнітивній

лінгвістиці, що виникла на межі низки гуманітарних та суспільних наук у другій

половині 1970-х років у США та набула розвитку завдяки досягненням

американських мовознавців.

2. Характерною рисою китайських мовознавчих розвідок у сфері

лінгвокогнітивістики є їх тяжіння як до російських, так і до американських

постулатів досліджень, що можна прослідкувати на прикладі розробленого

теоретичного базису когнітології китайськими вченими.

3. Основні категорії, які розглядає когнітивна лінгвістика – концепт,

концептосфера, концептуалізація, категоризація, картина світу тощо. У своєму

дослідженні концепт визначаємо як метафоричне поняття, результат діяльності

мислення, що структурує відчуття людини, поведінку, а також ставлення до

інших людей. Водночас концептуальну систему (концептосферу) – як сукупність

концептів, що структурує повсякденну діяльність людини, її сприйняття та

мислення. Концептуалізацію тлумачимо як процес перетворення знань, які

отримує людина у своєму досвіді зі світом, на концепти, натомість

категоризацію – як процес збереження отриманих знань у вигляді мовних

категорій, що об’єднуються в групи за допомогою концептів.

4. У процесі вивчення категорій простір і час важливою є тривала традиція
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їх дослідження представниками різних наук, зокрема привертає увагу складність

та проблематичність тлумачення цих понять. Водночас зауважимо, що ступінь

вивченості проблеми вираження зазначених категорій на мовному рівні зумовлює

виокремлення мовних категорій локативності та темпоральності, обумовлене

процесом вербалізації концептів ПРОСТІР і ЧАС. На думку фахівців, це свідчить

про існування локативної та темпоральної картин світу. Звертаючись до

предмету нашого дослідження, кваліфікуємо концепти ПРОСТІР і ЧАС як базові

в людському досвіді, зокрема такі, що привертали та продовжують привертати

увагу вчених різних країн світу.

5. Зважаючи на довготривале функціонування в мовах світу фразеологізмів,

зокрема беручи до уваги їх стійкість і відтворюваність, останні доцільно вважати

одним із важливих джерел концептів, що побутують у тій чи іншій мові. На

основі дослідження фразеології можливо відтворити фрагмент картини світу

народу, мова якого вивчається, що стосується базових категорій людського

мислення тощо. Проаналізувавши ступінь вивченості концептів на матеріалі

китайської мови як вітчизняними, так і зарубіжними синологами (зокрема

китайськими), ми дійшли неоднозначних висновків: попри те, що дослідники

почали активно аналізувати й описувати окремі концепти в сучасній китайській

мові нещодавно, концепти ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у китайській фразеології

все ще залишаються поза увагою мовознавців. Таким чином, ми можемо

констатувати перспективу подальших лінгвокогнітивних досліджень, один із

аспектів яких висвітлений у нашій роботі, а саме процес вербалізації зазначених

концептів на матеріалі китайських фразеологізмів чен’юй.

Основні положення цього розділу висвітлено в працях автора [106], [109].
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РОЗДІЛ 2

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间)

ТА ЧАС (时间) У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

2.1 Концептуальний аналіз як методологічний принцип дослідження
концептів

Справедливо стверджувати, що для проведення всебічного аналізу категорій

когнітивної лінгвістики досліднику, залежно від тих цілей і задач, які він ставить

перед собою, варто звернутися до широкого інвентаря методологічних принципів

дослідження, а саме – до концептуального аналізу, фреймового підходу, теорії

концептуальної метафори, теорії “ментальних просторів”, когнітивного

картирування тощо [16, с. 89].

У процесі дослідження концептів як певних ментальних величин особливої

уваги заслуговує застосування методу концептуального (когнітивного) аналізу (概

念分析 [gàiniàn fēnxī]), мета якого полягає у виявленні ознак, тобто компонентів

ментального поля цих категорій (змісту концепту), а також у з’ясуванні

притаманних концепту властивостей, пов’язаних з інтуїцією людини й

колективним несвідомим, які знаходять своє вираження в мовленні. Крім цього,

до цілей концептуального аналізу додається висвітлення різноманітних знань про

світ носіїв конкретної мови, а також з’ясування особливостей зв’язку мовних

знань із немовними. Аналіз такого типу “ґрунтується передусім на методиках

дистрибутивного, контекстуального, компонентного аналізів, етимологічній

реконструкції внутрішньої форми знаків, що експлікують концепти,

асоціативному експерименті; польовому моделюванні тощо” [85, с. 167-168; 16,

с. 85]. Зокрема погодимося з твердженням О. Л. Бесонової про те, що суттю

концептуального аналізу виступає аналіз лексики, граматики і прагматики мови,

сполучуваності, ідіоматики, етимології тощо, іншими словами – тлумачення слова

(визначення, порівняння й опис мовних явищ і тих уявлень, які стоять за ними).
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Це дає змогу говорити про зв’язок концептуального аналізу з “усвідомленням

сутності концепту, із виявленням особливостей організації концепту в нашій

свідомості та з розробкою принципів концептуального моделювання значення”

[16, с. 93].

Безперечно, для формування та існування концептів слова як такі не

потрібні. Потреба у мовних засобах обумовлена необхідністю відобразити

концепти, представити їх у мові, водночас слова є одним із джерел формування

концептів у свідомості людини [6, с. 30]. Крім цього, для проведення ґрунтовного

концептуального аналізу обов’язковою умовою є вивчення якнайбільшої кількості

засобів мовної репрезентації концептів, серед яких – лексичні одиниці,

фразеологізми, пареміологічні одиниці тощо. А найкращим матеріалом для

отримання необхідної інформації щодо змісту концептів, їх місця в мовній

картині світу, а також свідомості нації, слугують тлумачні та енциклопедичні

словники [85, с. 169].

На думку М. Полюжина, дослідники, які користуються методикою

словникового тлумачення тієї чи іншої мовної одиниці, спираються на стійке

уявлення про те, що словникові дефініції лексичних одиниць можуть надати

значну допомогу у відтворенні концепту, оскільки відображають мовну

ментальність носіїв певної мови. Однак, як зазначає мовознавець, необхідно

враховувати той факт, що не завжди аналіз дефініцій призведе до позитивного

результату, оскільки значення слова часто змінюється, а дефініції “нерідко

містять у собі суперечності й характеризуються неповнотою опису семантики

слів”, іншими словами, лише частково відображають структуру концепту. Попри

це, погодимося з твердженням дослідника про те, що не зважаючи на певну

недосконалість концептуального аналізу, його можна визнати одним із найбільш

ефективних способів вивчення архаїчної картини світу, зокрема семантики

прадавніх слів на сучасному етапі розвитку лінгвістики [76, с. 85-87].

Водночас необхідно звернути увагу на те, що особливості китайської

лексикографічної системи спричиняють необхідність аналізу концептів із

врахуванням їх ієрогліфічного втілення, оскільки ієрогліф виступає способом
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закріплення концепту [70, с. 4]. Внаслідок цього необхідною умовою

концептуального аналізу є використання низки методів, що уможливлюють

якнайповніше та ґрунтовне дослідження структури та мовного функціонування

концептів китайської мови, які вивчаються: методи етимологічного та

семантичного аналізів, структурний метод тощо.

2.2 Польовий метод у дослідженнях метафоричних концептів китайської
мови

У своїй роботі ми дотримуємося погляду про те, що сьогодні усе

актуальнішим стає метод польового структурування/моделювання концепту

(основоположником якого став німецький мовознавець Й. Трір) як напряму

концептуального аналізу, який полягає в застосуванні ідеї лексико-семантичного

(номінативного) поля досліджуваного мовного явища. Процес формування такого

поля будь-якого концепту здійснюється за допомогою встановлення та опису

сукупності мовних засобів, що номінують концепт та його окремі ознаки [78,

с. 123].

Як вважають З. Д. Попова та Й. А. Стернін, існує два шляхи побудови

номінативного поля концепту дослідником, залежно від можливостей і задач, які

він ставить перед собою. Перший із них дає змогу виявити виключно прямі

номінації концепту, а саме – ключове слово та його синоніми, а отже, вибудувати

ядро номінативного поля. Натомість за допомогою другого способу дослідник має

можливість поглибити аналіз концепту шляхом вивчення не лише його прямих

номінацій, а й номінації різновидів денотату (гіпонімів) та найменування

різноманітних окремих ознак концепту. Крім того, ознаки, які найчастіше

номінуються, виявляються найбільш яскравими характеристиками концепту, що

обговорюються в різних ситуаціях комунікації. Як слушно зауважують згадані

мовознавці, гіпоніми та ознаки концепту, що вивчається, дають змогу поглибити

наші знання про його структуру. Зокрема доречним для такого аналізу є вивчення

паремій, афоризмів, фразеологізмів тощо. Безперечно, другий шлях є більш
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складним, але водночас таким, що дає можливість побудувати розширене

номінативне поле концепту, а отже, отримати глибші та достовірніші результати

[78, с. 123-124].

На наш погляд, для найповнішого та вичерпного дослідження концептів

ПРОСТІР і ЧАС у сучасній китайській мові необхідне застосування саме другого

підходу, який, як зауважують З. Д. Попова та Й. А. Стернін, складається з

декількох етапів:

1. Встановлення дослідником ключового слова-репрезентанта, що найбільш

повно об’єктивує досліджуваний концепт. Таким словом повинна бути

найвживаніша, достатньо узагальнена за своєю семантикою та стилістично

нейтральна ЛО, що характеризується багатозначністю.

2. Визначення ядра номінативного поля або шляхом використання синонімічних

та фразеологічних словників із метою віднайдення синонімів для ключового

слова, або шляхом аналізу контекстів (художніх, публіцистичних текстів тощо),

в яких номінується досліджуваний концепт.

3. Виявлення периферії (периферійних компонентів) номінативного поля, що

відбувається за умови використання одного зі способів:

- аналіз художніх і публіцистичних текстів із метою виявлення номінацій

видових різновидів денотату концепту та окремих ознак концепту;

- побудова лексико-фразеологічного поля ключового слова, що

актуалізується в його синонімах, антонімах тощо та об’єктивує

найрізноманітніші когнітивні ознаки концепту;

- побудова дериваційного поля ключового слова, що дає змогу виявити

додаткові когнітивні ознаки досліджуваного концепту;

- побудова пареміологічного поля концепту, що полягає у вивченні смислу

паремій, які містять у своєму складі ключове слово-репрезентант

досліджуваного концепту;

- аналіз стійких порівнянь із номінантами концепту, що дає можливість

детальніше проаналізувати номінативне поле досліджуваного концепту,
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оскільки порівняння репрезентує певну когнітивну ознаку, властиву

концепту;

- аналіз фразеологічних номінацій концепту, іншими словами, аналіз

значення фразеологізму, до складу якого входить лексема, що номінує

досліджуваний концепт;

- аналіз асоціативного поля концепту, яке формується в результаті

обробки результатів проведеного вільного або цілеспрямованого

асоціативного експерименту [78, с. 124-129].

Водночас у контексті розгляду концепту як метафоричної структури ми

зокрема дотримуємося погляду щодо доцільності застосування теорії

концептуальної метафори, запропонованої американськими мовознавцями

Дж. Лакоффом і М. Джонсоном та їх послідовниками. Згідно з цією теорією,

концепт розглядається як метафорична сутність, одиниця людського досвіду

взаємодії з навколишнім світом за допомогою органів чуття. Тим часом

отримання точної інформації про когнітивні характеристики концептів

відбувається на підставі аналізу процесу пізнання навколишнього світу (зокрема

категорій простору й часу), результатом якого є мовна об’єктивація отриманих

знань.

Зважаючи на результати нашого дослідження, концепти ПРОСТІР (空间) і

ЧАС (时间) є метафоричними за своєю суттю, однак найяскравіший прояв їх

метафоричності відбувається саме у фразеологізмах китайської мови чен’юй через

властивість останніх метафоризувати явища навколишньої дійсності, що існують

у просторі і часі.

На наш погляд, для повного та вичерпного дослідження концептів ПРОСТІР

(空间) і ЧАС (时间) у сучасній китайській мові, крім польового методу, також

необхідно застосовувати методику реконструкції концептуальних метафор

провідної вітчизняної дослідниці когнітивної лінгвістики проф. О. П. Воробйової,

яка побудована на принципах теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа і

М. Джонсона. Отже, як зазначає проф. О. П. Воробйова, до основних кроків

дослідження концепту через призму метафори належать такі:
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1) визначення змісту концептосфери мети, тобто, концептуальних

референтів (відповідь на питання “що описується?”);

2) виявлення концептуальних корелятів – складових концептофери-джерела

(відповідь на питання “як, крізь яку призму це описується?”);

3) встановлення характеру перехресного мапування (відповідь на питання

“що висвітлено при описі?”);

4) окреслення діапазону концептуальних метафор (відповідь на питання “які

образи задіяні?”);

5) окреслення обсягу концептуальних метафор (відповідь на питання “які

референти охоплено одним образом?”) [25, с. 9].

Узагальнюючи сказане вище, можемо констатувати необхідність поєднання

декількох методик концептуального аналізу для найбільш повного розкриття

сутності, виражених та прихованих ознак досліджуваних концептів, серед яких

провідними є метод польового моделювання та методика реконструкції

концептуальних метафор. Крім цього, на наше переконання, під час дослідження

концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) на матеріалі сучасної китайської мови

зокрема актуальним є застосування таких дослідних процедур: метод суцільної

вибірки, методи етимологічного, семантичного, контекстуального аналізу тощо.

2.3 Етапи аналізу концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) сучасної

китайської мови

Зважаючи на мету і завдання дисертації, вважаємо доцільним розтлумачити

поетапну методику аналізу концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间) у нашій

роботі. Як ми згадували вище, основним підходом концептуального аналізу було

обране поєднання декількох дослідницьких процедур, 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:
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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-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 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
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низку фразеологізмів (у загальній кількості близько 200 одиниць) із

китайськомовних лексикографічних джерел (зокрема з тлумачних, етимологічних

словників, словників фразеологізмів, а також електронних словників). Це дає 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 їх

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 дають 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 розуміються метафорично), а також

їх концептуальні кореляти (концепти, що використовуються для порівняння).

Наступним кроком є встановлення характеру перехресного мапування, тобто

визначення основних 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, з 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
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Чен’еня ( 吴 承 恩 ) як додаткового засобу відображення локативних та

темпоральних аспектів культури носіїв китайської мови.

Вважаємо необхідним продемонструвати фрагмент концептуального аналізу

на прикладі метафоричної актуалізації концепту ЧАС (时间) у фразеологізмах

сучасної китайської мови чен’юй. Згідно з розробленим в процесі дослідження

алгоритму, передусім ми проаналізували специфічні риси китайського

менталітету, які вплинули на формування аналізованого концепту, та визначили

ЛО 时间 [shíjiān] як ключове слово-репрезентант концепту ЧАС у сучасній

китайській мові. Такий аналіз дав змогу виявити, що 时间 (“час”) містить у собі

посилання на усвідомлення циклічності, безперервності та безмежності часу,

втілених у чергуванні моментів дня (секунд, хвилин, годин), сезонів та епох.

Для того, аби визначити ядро номінативного поля концепту, ми розглянули

низку моделей часу, що існують в китайській мовній свідомості, та прийшли до

такого висновку: до ЛО-вербалізаторів концепту ЧАС (时间) сучасної китайської

мови, які представляють собою ядро номінативного поля досліджуваного

концепту слід зарахувати日 [rì] день;月 [yuè] місяць;年 [nián] рік;春 [chūn] весна,

夏 [xià] літо,秋 [qiū] осінь,冬 [dōng] зима; (时)代 [(shí) dài] епоха, покоління;来

[lái] приходити, 去 [qù]/往 [wǎng] йти; 前 [qián]/先 [xiān] попереду, 后 [hòu]

позаду; 上 [shàng] вгорі, 下 [xià] внизу. Результати аналізу зокрема свідчать про

доцільність кваліфікації досліджуваного концепту як метафоричної структури, що

знаходить своє втілення не тільки на лексичному, а й на фразеологічному рівні

китайської мови, а саме у ФО чен’юй на позначення часу, які ми визначаємо як

периферійні компоненти номінативного поля концепту ЧАС (时间).

Під час дослідження процесу актуалізації концепту ЧАС на матеріалі

фразеологізмів сучасної китайської мови чен’юй ми виявили низку ФО, що

об’єктивують концептуальні ознаки концепту, та дійшли висновку щодо

доцільності систематизації матеріалу та класифікації фразеологізмів згідно з

декількома критеріями (тематичним та семантичним). Це дало змогу поглибити

знання про характерні риси китайського метафоричного усвідомлення категорії
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часу та виокремити ключові метафоричні моделі, що актуалізують концепт ЧАС у

сучасній китайській мові, а саме: ЧАС – ЦЕ СУБ’ЄКТ, ЩО РУХАЄТЬСЯ; ЧАС –

ЦЕ СТАТИЧНИЙ СУБ’ЄКТ; ЧАС – ЦЕ ЛЮДИНА.

Останнім кроком у дослідженні особливостей репрезентації концепту ЧАС

(时间) став аналіз його текстової актуалізації, який був проведений на матеріалі

ФО чен’юй художнього твору “Подорож на Захід” (“西游记”) як найяскравішого

прикладу відображення локативно-темпоральних уявлень носіїв китайської мови.

У результаті цього аналізу ми знайшли ще один доказ на підтвердження

метафоричності китайського мислення, зокрема того, що міфологічні уявлення

про час є актуальними й сьогодні, оскільки побутують у фразеологізмах чен’юй

сучасної китайської мови.

Отже, можемо констатувати, що поєднання застосованих процедур аналізу

концептів ПРОСТІР (空间 ), ЧАС (时间 ) і ЧАС-ПРОСТІР (时空 ) сучасної

китайської мови у межах теорії концептуальної метафори уможливлює

встановлення польової структури досліджуваних концептів та висвітлення

специфіки їх метафоричного втілення у ФО чен’юй.

Висновки до розділу 2

1. Зважаючи на значну кількість мовознавчих розвідок у сфері когнітивної

лінгвістики, можемо констатувати розмаїття поглядів дослідників щодо

виокремлення підходів у вивченні концептів, а також визначення методологічних

принципів їх аналізу, серед яких визначальна роль відводиться саме

концептуальному аналізу. До основних причин його використання можна

зарахувати широкий інвентар методологічних процедур, які дають змогу

дослідити концепт як комплексне поняття, що має певну структуру, системно

співвідноситься з іншими концептами та виступає одним із ключових фрагментів

картини світу кожного суспільства.

2. Беручи до уваги важливість категорій простору і часу для носіїв мов світу,

у дослідженні ми поставили за мету передусім всебічно вивчити національну



70

специфіку та особливості вербалізації концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і

ЧАС-ПРОСТІР (时空) як на лексичному, так і на фразеологічному рівнях сучасної

китайської мови. На наш погляд, дослідження процесу актуалізації концептів на

мовному рівні передусім можливий за умови застосування методу польового

моделювання. Такий вибір обумовлений тим фактом, що крім лексичного

вираження досліджуваних концептів (ядра номінативних полів), не менш

розповсюдженим є їх актуалізація ФО китайської мови, що становлять периферію

номінативних полів концептів.

3. Методологічною основою нашого дослідження концептів ПРОСТІР (空

间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) став один із напрямів репрезентаційної

методології, а саме – експерієнціальний, у межах якого концепт розглядається як

одиниця ментальної репрезентації, обумовлена не тільки тілесним досвідом

людини, а й її розумовою діяльністю. Звернення до цього підходу передусім

зумовлене визнаною сфокусованістю китайських мовознавців на проблемі

метафоричності концептів, вперше досліджену другим поколінням західних

когнітивістів та кваліфіковану ними як “теорія концептуальної метафори”. Ще

одним чинником вибору зазначеної методології дослідження стало наше

припущення про приналежність концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-

ПРОСТІР (时空 ) китайської мови до метафоричних, найкращим шляхом до

з’ясування особливостей мовного функціонування яких є визначення їх

репрезентантів – метафоричних моделей або виразів на матеріалі фразеологізмів

чен’юй за допомогою методики реконструкції концептуальних метафор.

4. Водночас для досягнення мети нашого дослідження використовується

низка методів, серед яких такі загальнонаукові методи: метод індукції та метод

дедукції; спеціальні лінгвістичні методи: метод концептуального аналізу,

польовий метод, структурний метод, метод суцільної вибірки, методи

етимологічного, семантичного, контекстуального аналізу, метод класифікації;

прийом реконструкції концептуальних метафор. На наш погляд, застосування

саме цих методів уможливлює найбільш повне та ґрунтовне вивчення концептів
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ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空), що об’єктивуються за

допомогою лексичних і фразеологічних одиниць сучасної китайської мови.
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РОЗДІЛ 3

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间) ТА ЧАС (时间) У

КИТАЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ми вже згадували про те, що в сучасній зарубіжній та вітчизняній

лінгвістиці напрямом, який продовжує активно розвиватися, став процес

дослідження конкретних концептів у мовних картинах світу різних народів,

натомість лінгвокультурна картина світу китайської цивілізації, зокрема

функціонуючі в ній концепти, досліджені далеко не повно й недостатньо. Не

дивлячись на досягнення певних успіхів європейських та китайських мовознавців

у галузі когнітивної лінгвістики та поступове набуття цією наукою статусу одного

з пріоритетних напрямів сучасної синології, її ще й понині зараховують до однієї з

лакунарних ділянок китайських мовознавчих розвідок.

Крім того, у процесі концептологічного аналізу китайської мови дослідники

нерідко залишають поза увагою лексику, яка слугує відображенням різноманітних

явищ об’єктивної дійсності, національно-образної картини світу китайського

народу, віддзеркалює базові й універсальні категорії мислення китайців та

характеризуються специфічними рисами світосприйняття саме китайського

етносу. До лексики такого типу ми зараховуємо зокрема ту, що є вербальним

позначенням концептів ПРОСТІР ( 空 间 ) і ЧАС ( 时 间 ), які традиційно

розглядають у філософських, культурологічних та релігієзнавчих студіях як

універсальні/транскультурні категорії людського світосприйняття [71].

3.1 Вплив давньокитайських міфічних та філософських уявлень на процес
формування часопросторових концептів

Без сумніву, у китайській філософії та культурі категорії простору та часу

до сьогодні є одними з фундаментальних та характерних особливостей

світосприйняття китайського народу. Досліджуючи вербальну репрезентацію

часопросторових концептів сучасної китайської мови, передусім варто згадати
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про те, що впродовж тривалого періоду в китайській мові не існувало прямого

позначення понять простір і час. Лише в кінці ХІХ ст., ознайомившись із

європейською думкою, китайці віднайшли спосіб передачі цих понять за

допомогою слів, запозичених з японської мови, які найоптимальніше відповідали

уявленням китайців про ці категорії. Так, термін “час” був перекладений

китайською мовою як时间 [shíjiān] (букв.: “між моментами”), натомість “простір”

–空间 [kōngjiān] (букв.: “між порожнечами”), які використовуються й дотепер [38,

с. 74]. Ці пари ієрогліфів (біноми), як зазначає Тань Аошуан (谭傲霜), мають у

своєму складі як видові (перші морфеми 时 і 空), так і спільний родовий елемент

间 , що означає “приміщення” [89, с. 32]. Зважаючи на методику польового

моделювання, яка застосовується у пропонованій кандидатській дисертації,

вважаємо за потрібне визначити ЛО 时间 та 空间 як такі, що виступають

ключовими словами-репрезентантами концептів китайської мови ЧАС і ПРОСТІР

відповідно, оскільки ці слова, на наш погляд, є найбільш вживаними та

узагальненими за своєю семантикою та найбільш повно номінують досліджувані

концепти.

Водночас структура самосвідомості сучасних китайців характеризується

збереженою прихильністю до традиційних образів часу й простору, які були

осмислені давньокитайською цивілізацією як взаємозалежні одиниці [13; 130].

Такі уявлення “не тільки пов’язують китайців минулого й сьогодення, але й

об’єднують усіх китайців у єдиний етнос незалежно від місця їх проживання” [13].

Утім, не зважаючи на подібну архаїчну інтерпретацію простору й часу як єдиного

цілого, зауважимо, що не менш характерним для людини, життя якої вимагало

постійного пристосування до навколишнього світу, стало раціональне

усвідомлення навколишнього світу, в якому простір та час хоча й були

пов’язаними, але функціонували як окремі надважливі орієнтири буття, не

залежно один від одного. Передусім розглянемо чинники, які вплинули на

формування концептів ПРОСТІР (空间 ) і ЧАС (时间 ) як взаємозалежних та

взаємопов’язаних категорій.



74

3.1.1 Концепт ЧАС-ПРОСТІР (时空) у контексті давньокитайських уявлень

Давні китайці, які не підозрювали про існування західної концепції матерії,

уявляли Всесвіт як результат різноманітних комбінацій первинної енергії, а також

були переконані в циклічному русі реальності по колу [160, с. 101; 161, с. 624].

Таке сприйняття світу передусім віддзеркалюється в ідеях китайської

філософії про дуалізовану єдність двох начал Інь-Ян (阴阳 [yīnyáng]), їх

конкретизацію в необмеженій низці опозицій (темне-світле, пасивне-активне,

спокій-рух, м’яке-тверде, внутрішнє-зовнішнє, нижнє-верхнє, земне-небесне,

простір-час, чоловіче-жіноче тощо) [159, с. 271]. Відбувається їх безперервна

взаємодія, схожа на коливання маятника, що породжує циклічні зміни: зима

поступається весні, для того, щоб повернутися знову; ніч змінює день, який

прийде знову після темряви тощо [166, с. 27]. Ця система власне і є

фундаментальною метафорою та виступає зображенням метафоричного шляху

концептуалізації та категоризації світу, що демонструє китайське мислення [137,

с. 67], основні постулати якого ввійшли до філософського трактату І цзін (易经

[yìjīng], букв.: “Книга змін”; інша назва – Чжоу І, 周易 [zhōuyì], букв.: “Кругові

зміни”), а також до пояснювальних частин книги 易传 [yìzhuàn] (інша назва – 十

翼 [shíyì], букв.: “десять крил”). Серед останніх найбільш вагомим є “Коментар

прив’язаних слів” (系辞传 [Xìcí zhuàn], Сі ци чжуань), згідно з положеннями

якого Інь-Ян ототожнюється з самим Дао (道 [dào], букв.: “Шлях”) як результат їх

взаємоперетворення після досягнення певної фази розвитку (一阴一阳之谓道 [yì

yīnyí yángzhī weì dào] “одне Інь, одне Ян – це і є Дао”) [159, с. 271]. Будучи

універсальним символом руху, Дао водночас був просторово-часовою сутністю,

синтезом простору й часу, набуваючи значення універсуму [159, с. 443].

Зокрема взаємодія Інь і Ян як двох начал (两仪 [liǎngyí]) послідовно

породжувала чотири символи (四象 [sìxiàng]), вісім триграм (八卦 [bāguà]),

шістдесят чотири гексаграми (六十四卦 [liùshísìguà]), а потім все суще [159,



75

с. 425]. Чотири символи, згідно з основним онтолого-космічним тлумаченням,

виступали чотирма порами року (весна春 [chūn], літо 夏 [xià], осінь秋 [qiū], зима

冬 [dōng]), а також чотирма сторонами світу (схід东 [dōng], захід 西 [xī], північ北

[běi], південь 南 [nán]) [159, с. 403]. Триграми та гексаграми є основними

графічними символами І цзін, що складаються, відповідно, із трьох і шести

розташованих одна над одною рисок卦 [guà], гуа: цілої – “ян” і перерваної – “інь”

в усіх комбінаторно можливих варіантах [159, с. 580]. Згідно з концепцією “Книги

змін” про “колоподібні перетворення”гуа, трансформації рисок символізують усі

фази циклічності розвитку космосу [159, с. 202]. Так, кожна риска символу-

триграми позначає рівні космосу: нижня – Землю, середня – Центр, верхня – Небо,

а кожна з восьми триграм наділена “безліччю просторових і часових

характеристик, що належать до координат та ритмів природного світу”, а також

слугує “універсальною моделлю просторової організації, починаючи від

облаштування вівтаря в храмі й закінчуючи будовою Землі” [59, с. 11; 65].

Наприклад, триграми乾 [qián] (☰) та坤 [kūn] (☷) позначають відповідно Небо та

Землю. Водночас, згідно з двома системами розташування триграм

(родоначальника китайської цивілізації Фусі (伏羲) та основоположника династії

Чжоу Веньвана (文王)),☰ та☷ слугують позначенням Півдня/Південного Заходу

та Півночі/Північного Заходу. Зокрема такі дві системи розташування триграм

обумовлюють їх кореляцію з іншими сторонами світу: Схід ототожнюється або з

триграмою离 [lí] (☲) (система Фусі) або з震 [zhèn] (☳) (система Веньвана), Захід

– з坎 [kǎn] (☵) або兑 [duì] (☱) тощо [59, с. 11].

Тим часом подвоєння двох триграм означає їх перетворення на гексаграми,

які виступають системою символів усіх аспектів буття – частин простору,

відрізків часу, природних стихій, чисел, кольорів, органів тіла, соціальних і

родинних стосунків тощо [159, с. 202]. Під час трактування гексаграм необхідно

дотримуватися двох правил: по-перше, необхідно пам’ятати про те, що дві

триграми символізують минуле і майбутнє у часі, а також висоту і глибину

простору. По-друге, три риски кожної триграми виступають позначеннями трьох
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різних ступенів у просторі й часі: нижня лінія репрезентує обережне ставлення,

верхня – позицію готовності до дій, середня є відображенням активної позиції

[140, с. 260].

Узагальнюючи сказане вище, погодимося з влучним твердженням

М. О. Спєшнева про незмінний процес перетворення часу в простір і простору в

часі давньокитайській свідомості: “уявлення про простір і час у Китаї є

просторово-часовим і часо-просторовим”. Продовжуючи цю думку, він пояснює,

що для китайців характерний метафоричний спосіб мислення, який передбачає

розуміння незнайомого (那 [nà] “те”) за допомогою того, що є вже знайомим (这

[zhè] “це”). Однак таке мислення не абстрактне і трансфізичне, що більш властиве

західній людині, а метафорично-конкретне, коли рух думки від “цей” (тут) до

“той” (там) є рухом у просторі, що вимагає часу. Конкретність тут набуває

додаткового значення у вигляді поєднання простору й часу, що є її індикатором:

“без “цей” і “той” немає простору, без руху (послідовності) немає часу”. За умови

відсутності простору не існує можливості просування від “цього” до “того”, без

часу неможливий рух взагалі, обидві категорії, переплітаючись, утворюють

китайське “мережеве мислення”, яке є взаємопроникним. Зазвичай подібна

інтерпретація набуває статусу історичного мислення, що дає змогу трактувати

історичний процес як часопросторову структуру: “Історія – це моє історичне

досягнення в часі. Історія – це метафоричне розуміння інших “тут””. Справедливо

стверджувати, що китайське мислення взагалі є історичним і метафоричним: “це

сама історія в просторі й часі, а не історія про простір і час”. Наведені

висловлювання дозволяють погодитися з автором у його позиції щодо

кваліфікації китайського мислення як вкрай конкретного від початку до кінця, на

відміну від європейського, для якого характерна абстрактна тенденція [86, с. 112-

113].

Учені пояснюють факт тяжіння китайців не до абстрактного (яке

відзначається нерозвиненістю), а до конкретного мислення, також схильністю до

прямого сприйняття, що знаходить своє яскраве відображення в мові. Тут варто

згадати про те, що на китайську систему сприйняття навколишньої дійсності
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вплинула буддійська філософія, згідно з якою, крім п’ятьох традиційних модусів

перцепції五官 [wǔguān] (眼 [yǎn] – зір,耳 [ěr] – слух,鼻 [bí] – нюх,舌 [shé] – смак,

身 [shēn] – дотик), існує шостий, а саме – розум або свідомість (意 [yì]/心理

[xīnlǐ]). Зокрема всі шість модусів об’єднуються під назвою 六根 [liùgēn], які в

буддизмі кваліфікуються як індрії (санскр.: indriya – сила, могутність).

Серед перерахованих видів перцепції найбільш цінними є саме зорове (视知

觉 [shìzhījué]) та слухове (听知觉 [tīngzhījué]) сприйняття: “Китаєць вірить тільки

тому, що він бачить і чує”, однак візуальна перцепція переважає [86, с. 101-104].

Схожі твердження присутні й у дослідженні О. О. Корнілова, який зазначає: “у

процесі найменування концептів власного семантичного універсуму китайська

мовна свідомість набагато більше ніж інші мови прагне спертися на наочність”

[47, с. 224]. Вирішальним фактором у формуванні та існуванні такої риси

китайської мовної свідомості є логіко-понятійний компонент, а саме “специфіка

його роботи в процесі відображення реалій зовнішнього світу, їх осмислення й

найменування” [47, с. 230-231].

Іншими словами, конкретність (предметність, наочність) яскраво

проявляється під час вербалізації просторово-часового континууму, безперервної

взаємодії часу та простору, уявлення про які були невід’ємною частиною життя

давніх китайців. Це підтверджується наявністю у внутрішній формі цілої низки

лексем та ідіологем національної мови числівників. Наприклад, числівник

“чотири” міститься в китайських словах на позначення простору 四方 [sìfāng]

“всюди, чотири сторони світу”, та з часовим значенням 四季 [sìjì] “чотири пори

року, чотири сезони”, а числівники “десять тисяч” і “тисяча” – у фразеологізмі на

позначення часу 万代千秋 [wàndàiqiānqiū] (букв.: десять тисяч поколінь, тисяча

осеней) “давним-давно, багато століть тому” [47, с. 230-231].

Згадки про зазначену особливість китайського мислення прослідковуються

й у твердженнях багатьох західних мовознавців, на думку яких, традиційне

китайське мислення не має нічого схожого з концепціями західної філософії [130].

Західній лінгвоментальній культурі, як зауважує А. Я. Гурєвич, притаманне чітке
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розмежування абстрактних понять часу та простору, за допомогою яких “тільки й

можлива побудова картини уніфікованого космосу, формування ідеї єдиного й

закономірно-впорядкованого Всесвіту” [32, с. 44]. Важко не погодитися з

дослідником, що для нас простір та час набувають автономного характеру,

оскільки ними можливо вільно та інструментально оперувати, не беручи до уваги

події, які відбулися або відбуваються.

Натомість прикладом китайської інтерпретації часу та простору слугує

давня традиція, згідно з якою імператор протягом чотирьох років регулярно

відвідував так звану “залу долі” (明堂 [míngtáng]), символ Всесвіту в просторі й

часі, а також Всесвіту як часопростору, втіленого в терміні 天地 [tiāndì] (Небо-

Земля). Ця будівля мала основу у вигляді квадрату як символу Землі (地 [dì]) й

простору та круглий дах як відображення Неба (天 [tiān]) й часу [91, с. 62]. Згідно

з китайською символічною системою, коло і квадрат (圆方 [yuánfāng]) пов’язані з

асоціаціями давніх китайців про видиме кругове обертання небесних світил (Небо

є колом), а також із виокремленням чотирьох напрямків на поверхні Землі,

символом якої виступає квадрат. Ці уявлення знайшли своє відображення у

фразеологічному виразі 戴圆履方 [dàiyuán lǚfāng] “жити, існувати у світі; між

Небом і Землею” (букв.: надягати коло, ходити по квадрату).

Чотири сторони та чотири кути земного “квадрату” утворюють 八方

[bāfāng], вісім напрямків простору: чотири основних (东 [dōng] схід,西 [xī] захід,

南 [nán] південь,北 [běi] північ) і чотири проміжних (东南 [dōngnán] південний схід,

东北 [dōngběi] північний схід, 西南 [xīnán] південний захід, 西北 [xīběi] північний

захід) сторін світу [160, с. 226]. Відвідуючи “залу долі”, правитель здійснював

річний ритуал церемоній, метою яких було “відкриття” початку місяців і пір року.

Для цього навесні імператор звертався обличчям на схід, влітку – на південь,

восени – на захід, взимку – на північ, а третього літнього місяця займав своє місце

на троні посередині залу, визначаючи середину року [91, с. 62].

Водночас Небо (верх) і Земля (низ) розумілися відповідно як керуюче та

підлегле начала. Водночас вони є взаємозалежними та не можуть існувати окремо:
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“те, що відбувається на Небі, повинно відображатися на Землі, а те, що

звершується на Землі, викликає певний відголосок на Небі” [160, с. 226]. Подібні

уявлення панували й у XIX столітті, згідно з яким усе життя народу було

підпорядковане Небу; на Небі жив верховний владика, божество Шан-ді (上帝

[shàngdì]); під Небом (天下 [tiānxià]) був розташований Китай, звідси ще одна

назва Китаю – Піднебесна; імператор вважався сином Неба (天子 [tiānzǐ]), а

найважливішим обов’язком усієї держави було поклоніння Небу, що

здійснювалося у вигляді жертвоприношень на круглому вівтарі, що нагадував

Небо [159, с. 441-442]. Зокрема термін天下 містить у собі поняття синкретичності,

абсолютної цілісності, “всередині якої немає “Я”, відокремленого від інших”.

Такий світогляд китайський історик та філософ Цянь Му (钱穆) характеризує як

інтровертний (内向的 [nèixiàngde]), коли “все навколо – всередині мене”: і

простір (буття, “десять тисяч речей”万物 [wànwù]), і людина в ньому (істота, що

вирізняється з-поміж 万物 як 人物 [rénwù] “людина-річ” – істинний господар

простору) [89, с. 12; 8, с. 56; 148].

Крім цього, ієрогліф 天 у розширеному розумінні став носієм поняття

Природи як універсального цілого, у вужчому – виступав єдністю просторової

(“простір над головою”) та часової (“день, сезон, пора року”) сутностей. Небо

відображалося в позначеннях простору 宇 [yǔ] і часу 宙 [zhòu], які разом

утворюють поняття 宇宙 [yǔzhòu], еквівалент терміну “Всесвіт”, що не має

жодних обмежень, а отже, пов’язує час і простір в одне ціле [159, с. 442; 160,

с. 101]. У цьому випадку, за свідченням даоського філософа Чжуан-цзи (庄子),

простір тлумачиться як такий, що “має реальність, але не перебуває в

[конкретному] місці” (有实而无乎处者宇也 [yǒushí érwú hū chǔ zhě yǔ yě]) та

охоплює шість полюсів (六合 [liùhé]: чотири сторони світу, верх/зеніт і низ/надир)

[65], а час “має протяжність, але не має кореня (початку) та верхівки (кінця)” (有

长而无本剽者宙也 [yǒuchángérwú běnpiàozhě zhòuyě]) [64, с. 209; 159, с. 638].

Іншими словами, 宇 (простір) і 宙 (час) не розглядалися як абстрактні,
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відмежовані від фізичного світу поняття; “обидва терміни позначали від самого

початку частини цілого, не відділені ні один від одного, ні від своєї опори, тобто

вони позначали: “світ, наскільки він простягається” і “світ, наскільки він триває”

[40, с. 68-69].

Однак, на відміну від конкретного формулювання поняття “простір” (宇),

“час” ( 宙 ) є більш розпливчастим та складнішим у трактуванні саме з

європейської точки зору. Уже згаданий нами Ф. Жульєн наводить різні варіанти

перекладу цього терміну та вказує на те, що досконалого перекладу так і не було

знайдено, хоча найбільш наближений до істини, на його думку, переклад надав

Х. Харбсмайєр: “Минуле, теперішнє і майбутнє називається 宙” (на відміну від

Дж. Нідема, який переклав 宙 як “весь час, який плинув від давнини до

сьогодення”) [40, с. 69].

Варто згадати й про те, що китайська думка розглядає не трискладову

концепцію часу, як європейська (минуле, теперішнє, майбутнє), а двоскладову, де

кожний із складників пов’язаний із процесом: “минуле, яке йде (往古 [wǎnggǔ]) –

теперішнє, яке приходить (来今 [láijīn])”. Із цієї точки зору між минулим (тим, що

минає) і майбутнім (тим, що приходить) відбувається постійний безперервний

перехід, що яскраво відображається у сталому виразі китайської мови 古往今来

[gǔwǎng jīnlái] “від давнини і до теперішнього часу” [40, с. 70]. А отже, немає

такого протиставлення між часами, яке властиве європейському мисленню, однак

протилежністю минулому виступає не майбутнє (як третя, окрема межа, як місце

виникнення або, навпаки, завершення), а безперервне прийдешнє – те теперішнє,

яке “приходить” (进来 [jìnlái]). У такому разі минуле “йде”, поступаючись

теперішньому, і немає нічого, що можна було б додати до цього постійного руху

[40, с. 145].

У контексті вивчення зазначених категорій наведемо цитату з китайського

філософського трактату ІІ ст. до н.е. Хуайнань-цзи (淮南子 [huáinán zǐ]), що

відображає згадану концепцію часопростору: 天地宇宙，一人之身也；六合之內，

一人之制也 [tiāndì yǔzhòu, yīrén zhī shēn yě; liù hé zhī nèi, yīrén zhī zhì yě ] “Небо і
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Земля, простір і час [тобто, космос] – одне людське тіло, серед шести сторін світу

все керується як у людині” [171, с. 131]. Така ідея порівняння з тілом людини

(гомоморфізм) макро- і мікрокосмосу згодом стала відігравати визначну роль у

традиційній філософії і науці Китаю [173, с. 639].

Значення “час-простір” містить у собі й лексема世界 [shìjiè] – “світ, всесвіт,

космос, макрокосм”, дослівний переклад компонентів якої також свідчить про

кореляцію з поняттями “час” (世 [shì] століття, епоха, покоління) та “простір”

(界 [jiè] межа, рубіж). Крім цього, ієрогліф世 тлумачиться як період у 30 років, а

界 набув значення “суспільні кола”, а також “світ тварин/рослин/мінералів” тощо.

Зокрема варто зазначити, що буддійське походження терміну 世界 передбачає

його використання в низці понять, що відображають традиційні китайські

уявлення про побудову Всесвіту, згідно з якими “міріади космічних систем

складаються в гіперкосмос (世界海 [shìjièhǎi] море світів), гіперкосмоси – у

галактику (世界性 [shìjièxìng] природу світів), галактики – у гіпергалактику (世界

种 [shìjièzhǒng], сім’я світів), гіпергалактики – у “лотосовий світ” (花藏世界 [huā

zàngshìjiè]), тобто, райський універсум буддизму” [159, с. 433-434]. Досить

цікавим є використання цієї лексеми в словосполученні 龙的世界 [lóngde shìjiè]

“світ драконів”, що виступає позначенням імператорського палацу故宫 [gùgōng],

в якому зібрані тисячі зображень драконів як символів імператорської влади [181].

Фактично можна засвідчити тісний взаємозв’язок між просторовими й

часовими орієнтирами в китайській лінгвокультурі, що уможливлює зарахування

традиційного китайського образу навколишнього світу до просторово-часового

континууму, а тому обумовлює усвідомлення навколишнього світу як безкінечної

взаємодії часу та простору. На наше переконання, співвіднесення цих понять та їх

міцний зв’язок в уявленні давніх людей обумовлює виокремлення ще одного

концепту в китайськомовній свідомості, а саме – ЧАС-ПРОСТІР, який у

китайській мові найповніше об’єктивується ключовим словом-репрезентантом 时

空 [shíkōng]. Водночас досліджуваний концепт вербалізується низкою ЛО, що
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становлять ядро номінативного поля концепту, серед яких можемо виокремити:

іменникові ЛО, що позначають просторово-часовий континуум (宇宙 – Всесвіт,

天地 – Космос, 世界 – світ), його геометричну символіку (圆 – коло, 方 –

квадрат), а також дієслівні та іменникові ЛО на позначення процесу сприйняття

навколишньої дійсності за допомогою зору (眼) та слуху (耳). 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.

3.1.2 Концепти ЧАС (时间) і ПРОСТІР (空间) крізь призму традиційного та

сучасного світогляду

У процесі дослідження концептуалізації простору китайцями як окремої

категорії привертає увагу їх схильність до чіткого поділу середовища, а саме –

співвіднесення місцезнаходження предметів із чотирма або вісьмома сторонами

світу, що знаходить своє пояснення в традиції дотримання як давніми, так і

сучасними носіями китайської лінгвокультури принципів вчення організації

простору фен-шуй (风水 [fēngshuǐ], букв.: “вітер-вода”), який застосовувався під

час будування міст, власної оселі тощо [20, с. 84]. Як засвідчує одна з дослідниць

фен-шуй, С. Росбах, зародження цієї науки почалося ще в епоху примітивного

способу життя землеробів, коли доля людини залежала від природи та циклів

Неба і Землі. Надалі спостереження за погодою, родючістю землі, повенями та

іншими природними феноменами (зокрема вітром і водою) спонукало давніх

китайців до створення мистецтва найбільш сприятливого розташування будівель і

облаштування житлових приміщень, що згодом обумовило використання методів

просторової орієнтації за допомогою спеціального компасу, астрології,

нумерології, психології кольору і т. ін. [166, с. 10-15]. Зокрема фундаментальною

концепцією цієї доктрини став восьмикутник Багуа, розподілений на вісім
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рівноцінних секцій та побудований із врахуванням восьми триграм 八卦 , що

виступають позначенням восьми напрямків простору, про які ми згадували раніше,

а також низки найважливіших аспектів буття людини. Використання

восьмикутника відбувалося шляхом його накладання на план приміщення з метою

покращення або посилення певних сфер людського життя, за які “відповідали”

конкретні секції. Наприклад, секція, розташована на півночі, була “відповідальна”

за “Кар’єру”, східний сектор пов’язаний із аспектом “Сім’я”, багатство

асоціювалося з південним сходом тощо [157]. Однак можна помітити, що

згаданий вище поділ навколишнього середовища ніби виключає ще одну

просторову координату, від якої, власне, йде відлік усіх напрямків. Цією

координатою виступає центр, середина,中 [zhōng], з якою пов’язана назва самого

Китаю, що виникла ще у давні часи – 中 国 [zhōngguó], що дослівно

перекладається як “Серединна імперія”. Продовжуючи цю тезу, зазначимо, що

сприйняття простору з давнини спиралось також на тлумачення Китаю “як центру,

від якого начебто колами розходилися різноманітні народи-піддані, керовані

китайським імператором” [8, с. 56]. Така взаємодія між центром і периферією не

дозволяла самостійності, територіальної цілісності або суверенітету підданих,

всередині однієї системи складалися чіткі систематизовані ієрархічні

взаємовідносини. Цей цілісний підхід відрізняється від західного двоїстого

уявлення про протилежності, які неминуче повинні вступити в конфлікт [8, с. 56].

Тобто китайська картина світу взагалі не передбачає наявності “двополюсного”

або, тим більш, “багатополюсного” світу. Китай у ній виступає не “морем, що

вбирає в себе всі ріки”, а свого роду “центром тяжіння”, відносно якого повинні

бути врівноважені всі окраїни [33, с. 35].

Як засвідчує В. В. Малявін, поняттю серединності притаманні відразу

декілька трактувань, серед них:

1) вказівка на деякий фокус або осередок світобудови (які завжди знаходяться

всередині, здатні вмістити в собі всі його властивості, проходити крізь усі його

виміри);
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2) позначення чогось, що знаходиться посередині, у проміжку, паузі, антракті

(entre-acte) подій (із цієї точки зору серединність стає певним невичерпним

резервом, чимось безпредметним, декоративним, що належить до

навколишнього середовища);

3) належність до моменту перетворення речей, їх переходу одне в інше, а отже,

невіддільність від понять часу й швидкості.

Такі аспекти китайської ідеї простору зумовили дуже послідовне й міцне

інтегрування її різноманітних вимірів (фізичні, практичні, космологічні,

адміністративні, соціальні, екзистенційні, естетичні тощо) у людській практиці й

культурі. Іншими словами, принцип серединності був присутній у всіх

параметрах буття: від соціальної поведінки людини – до її духовного розвитку,

від побудови держави – до будівництва помешкання. Наприклад, ідеальний стан

суспільства кваліфікувався як “серединність і згода” 中 和 [zhōnghé] або

“серединність у сталості”中庸 [zhōngyōng], духовне удосконалювання базувалося

на принципі “збереження золотої середини” тощо [65].

На нашу думку, особливої уваги вартий аналіз концептуалізації простору в

китайській мові, здійснений А. Н. Ахметсафіним із позицій соматичної топології.

Дослідник наголошує на наявності й віддзеркаленні в китайській лінгвокультурі

двох світоглядних ідей: по-перше, людський організм – це своєрідний маленький

Всесвіт, по-друге, ідеальним зразком будови тіла є ембріон. Ці ідеї гомоморфності

та ембріоформності характерні передусім для китайської світоглядної традиції. У

цьому разі також виокремлюються і знаходять своє віддзеркалення в китайській

мові такі просторові протилежності як: “зовні – всередині”, “вгорі – внизу”,

“попереду – позаду”, “ліворуч – праворуч”. Що стосується кореляцій “зовні –

всередині”, то традиційним розмежуванням цих понять є протиставлення

навколишнього середовища, що позначається ієрогліфом 外 [wài], внутрішньому

– 内 [nèi]. Кореляції “вгорі – внизу”, як зазначалося вище, ґрунтуються на

протиставленні понять上 [shàng] – Небо та下 [xià] – Земля [10].



85

Водночас для з’ясування особливостей процесу концептуалізації часу
китайцями, варто глибше проаналізувати низку специфічних рис китайського

менталітету, які мали безсумнівний вплив на формування концепту ЧАС (时间) та

залишаються одними з основних чинників впливу на китайськомовну свідомість і

сьогодні.

В антропології існує теорія, згідно з якою розуміння сенсу життя й природи

людини представниками різних суспільств випливає з різного способу

усвідомлення ними часу та маніпулювання часовими поняттями. Аналізуючи цей

аспект, можна виокремити два основних підходи в розумінні часу народами світу.

Перший із них пов’язаний з усвідомленням часу як хронологічного процесу,

безкінечного потоку низки дискретних подій, хвилин, годин, днів, місяців, років

тощо. Водночас увага людей концентрується навколо важливих дат і ключових

подій [92, с. 246; 60]. Другий спосіб усвідомлення часу належить до ототожнення

часу з циклом, який поєднує минуле, теперішнє та майбутнє за допомогою сезонів

і ритмів, що періодично повторюються (так само, як відбувається рефрен хвилини

кожної години, годин доби, днів тижня). Такий тип сприйняття пов’язаний

зокрема з постійним оновленням і розрізненням минулого і майбутнього, а також

відображає принцип надходження інформаційного сигналу. Він є традиційним,

наприклад, для японської культури сприйняття часу [92, с. 252-253; 79, с. 164].

Що стосується китайського розуміння часу, то в ньому, як зазначає

Н. В. Прохорова, можна виокремити два акценти: безперервність часового

процесу й дискретну зміну окремих імпульсів часу – моментів [79, с. 164]. Отже,

усвідомлення часу китайськими мовцями виступає поєднанням зазначених схем,

однак водночас характеризується низкою унікальних рис, які знаходять яскраве

відображення в мові.

Продовжуючи вивчення цієї ідеї, погоджуємося з дослідницею у тому, що в

європейській традиції одиницею відчуття часу вважається мить, миттєвість, яка

стає самоцінною та сприймається окремо, переважно, лише в одному випадку –

під час переживання щастя. Але зазвичай західна людина не відчуває постійну

зміну моментів у часі. Натомість китайці не схильні до деталізації часового
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процесу тією ж мірою, в якій це можна зустріти, наприклад, в японців або

європейців, але вони приділяють величезну увагу сприйняттю моменту, миті часу.

Їх ставлення до моменту має декілька особливостей, перша з яких простежується

в потребі на мить затримати на ньому увагу, як на чомусь постійному, такому, що

володіє істинною цінністю та правдивістю стосовно численної кількості життєвих

проявів [79]. По-друге, китайці, як зазначає Ф. Жюльєн, вбачають у миті “перехід”,

який має певну тривалість і зокрема розуміється як щось безкінечне, у зв’язку з

чим виникло уявлення про необмеженість процесу. Ще один аспект пов’язаний

головним чином із налагодженою системою вимірювання часу в давньому Китаї,

яка була більш досконалою, ніж європейська. Саме в Китаї було винайдено дуже

складний астрономічний (сонячний і водяний) годинник, прототип усіх

годинників у світі, що дозволяв китайцям із надзвичайною точністю вимірювати

моменти дня ще задовго до появи європейського механічного годинника в XVII ст.

[40, с. 72-75].

Ставлення до часу як безперервного процесу яскраво простежується в

китайській мові шляхом відображення в ній сприйняття послідовного чергування

чотирьох сезонів та бачення паралельності їх існування. Ефект паралелізму слугує

вираженням протилежності та контрасту, звужуючись, він утворює біномні пари:

“весна – осінь” і “зима – літо”. Особливої уваги заслуговує перша пара, оскільки

вона є найважливішим вираженням протікання року та надає йому ритму. На

відміну від полярних протилежностей (“зима – холод”, “літо – тепло”), “весна –

осінь” дає змогу яскравіше підкреслити не тільки контраст холоду й тепла і

навпаки, а й перехідний характер (“одне поступово перетворюється на інше,

забезпечуючи безперервність переходу”) [40, с. 82].

Водночас термін “сезон” (季节 [jìjié]), на відміну від західного бачення,

позбавленого будь-якої концептуальної ідеї та напряму прив’язаного до

практичної діяльності, у китайському уявленні проходить через усю природу та

власне створює “природу”, набуваючи всевладної властивості зрушувати все з

місця. Людина не просто підпорядковується кожному сезону, а й “налаштовується

на відповідний діапазон світу, розчиняючи в собі всіляку непрозорість і стаючи
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цілковито доступною для пробудження, що робить її живою і готовою до

розвитку” [40, с. 79-81].

Зважаючи на інтенсивний розвиток сільського господарства в Китаї, не

менш вагомим у житті населення було знання закономірностей сезонних змін

погоди та її впливу на вирощування культур. Своєрідними “помічниками” в

отриманні такої інформації стала низка календарів, в основу яких був покладений

принцип підрахунку місяців згідно з врахуванням ритмів семи регуляторів сезонів

七政 [qīzhèng] (Сонця, Місяця та п’яти відомих на той час планет), а також

сонячних і місячних затемнень. Згідно з традиційними китайськими уявленнями,

офіційний календар вважався священним документом та був одним із

найважливіших атрибутів влади правителя. Точність у розрахунках впливала не

тільки на заданий ритм життя підданих, а й на престиж імператора як “сина Неба”,

який був відповідальний за оголошення початку нового місяця та регулювання

сезонів сільськогосподарських робіт. Така календарна система, починаючи з

середини І тис. до н. е., стала ототожнюватися з низкою математико-символічних

форм. Згідно з таким принципом, членування року відбувалося шляхом

співвіднесення річного циклу з опозицією Інь-Ян (阴阳 [yīnyáng]), де початку Ян

відповідав весняно-літній період, а початку Інь – осінньо-зимовий. Подібні

календарі отримали назву місячно-сонячних (阴阳历 [yīnyánglì]), оскільки

поєднували в собі місячний та сонячний ритми. Інший принцип був покладений в

основу членування року відповідно до взаємодії п’яти елементів, або стихій (五行

[wǔxíng]): Вогонь, Вода, Дерево, Метал, Земля, що розглядалися як універсальні

фази світового кругообігу [160, с. 147]. Це типи енергії, які не тільки присутні в

будь-якому предметі, ландшафті або явищі природи, зокрема, у характері будь-

якої людини, а й стають способом класифікації всього сущого у Всесвіті на основі

п’ятірної системи [164, с. 9-10]. Кожен елемент корелює з однією з п’ятьох

головних планет (五星 [wǔxīng]), паралельно ототожнюється з основними

напрямками простору, або так званими небесними палацами (天宫 [tiāngōng]),

кольорами та порами року:
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 Дерево – Юпітер – схід – зелено-синій – весна;

 Вогонь – Марс – південь – червоний – літо;

 Земля – Сатурн –центр – жовтий – бабине літо (рання осінь);

 Метал – Венера – захід – білий – осінь;

 Вода – Меркурій –північ – чорний – зима [160, с. 104].

Проте особливою значущістю відрізнявся аграрний календар, який отримав

назву “сільськогосподарського” (农历 [nónglì]) або “сонячного” (阳历 [yánglì]) та

був остаточно сформований до середини ІІІ ст. до н. е. [160, с. 151]. Для

полегшеного визначення термінів робіт за допомогою такого календаря китайці

широко користувалися розгалуженою системою 24 часових сезонів 节季 [jiéjì]

(тобто, шість для кожної пори року) [89, с. 42], які були внесені до комплексу

характеристик 12 місяців (згідно з чергуванням фаз Місяця) та слугували

орієнтиром у сільськогосподарському житті китайців. Цей календар

уможливлював правильне визначення початку весни, що давало змогу вчасно

розпочати аграрну діяльність. Окрім того, із сезонами сонячного циклу

пов’язували зміни погодних сезонів, а також більшість погодних прикмет, які

інтерпретувалися в контексті сільськогосподарської діяльності [160, с. 152].

Крім цього, безперервність часу в китайській свідомості була тісно

пов’язана із його циклічністю: тривалість місяця визначалася місячним циклом,

послідовність років відслідковувалась за допомогою 60-річного періоду (六十甲子

[liùshíjiǎzi]), заснованого на астрономічних циклах Землі, Сонця, Місяця, Юпітера

і Сатурна [40, с. 73]. Така циклічна система виконувала функцію прив’язки

людської сутності до певного моменту часу та містила в собі поєднання двох

парних наборів циклічних знаків: десяти так званих небесних стовбурів (天干

[tiāngān]) і дванадцяти земних гілок (地支 [dìzhī]), які корелюють із силами Інь і

Ян, Сонцем і Місяцем, а також іншими бінарними опозиціями. Ці символи окремо

слугують порядковими номерами, або, поєднуючись, утворюють пари “стовбур –

гілка” та позначають різні часові координати або історичні події (наприклад,

Сіньхайська революція –辛亥革命 [xīnhài gémìng], почалася у 48 році Сіньхай (辛
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亥 [xīnhài]) за циклічним календарем) [160, с. 96; 89, с. 32]. Цікавим фактом є те,

що згідно з традиційними китайськими уявленнями, у сукупності циклічні знаки

ніби утворюють “дерево”, яке росте навпаки (корінням догори, кроною донизу) та

є провідником цілющої сили з Неба [160, с. 112].

Символи земні гілки застосовувалися для позначення та підрахунку годин

доби (всього налічувалося 12 дво-годин, 时 [shí]), 30 і 29-денних місяців року,

років, 12-річного періоду Юпітера (цикл якого був покладений в основу

зодіакального календаря 十 二 生 肖 [shíèr shēngxiào]) тощо. Крім того,

персоніфікатом згаданої планети був бог часу Тай-Суй (太岁 [tàisuì]), який

керував порами року, місяцями, днями. Також вважалося, що протидіяти йому так

само шкідливо й небезпечно, як і прагнути здобути його прихильність [38]. Із

початком нової ери земні гілки почали ідентифікувати з дванадцятьма тваринами

китайських знаків зодіаку та їх характерними властивостями (Пацюк鼠 [shǔ], Бик

牛 [niú], Тигр虎 [hǔ], Кролик兔 [tù], Дракон龙 [lóng], Змія蛇 [shé], Кінь马 [mǎ],

Вівця 羊 [yáng], Мавпа 猴 [hóu], Півень 鸡 [jī], Пес 狗 [gǒu] та Свиня 猪 [zhū]).

Натомість десять небесних стовбурів застосовувалися цілком тільки для

підрахунку днів, крім того, послідовно розбиті на пари, вони були поєднані з

фундаментальною системою п’яти елементів五行, про які ми згадували вище.

Насамкінець варто згадати про те, що початок нової ери став вихідною

точкою використання всього комплексу 60 поєднань небесних стовбурів і земних

гілок як стандарту літочислення 60-річними циклами на всьому Далекому Сході

[160, с. 97-104].

У процесі аналізу етимології слова час (时间 [shíjiān]) Тань Аошуан (谭傲霜)

зазначила, що його перший компонент (时 ), вочевидь, “пов’язаний з ідеєю

сонячних годинників, за допомогою яких час членується з огляду на

співвідношення світла й тіні”. Хоча таке пояснення чіткіше прослідковується в

семантиці літературного позначення часу (光阴 [guāngyīn], букв.: “світло – тінь”),

подібна інтерпретація знаходить своє відображення й у ієрогліфі сучасного

вжитку, детермінатив якого має значення “сонце” (日 [rì]), а звучання передається
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за допомогою класичного написання фонетика ( 寺 [sì]). Продовжуючи

дослідження ієрогліфа “час” у скороченому написанні, можна відмітити не менш

важливу деталь: наявність у його складі компоненту 寸 [cùn] цунь (міра довжини,

що дорівнює 3,33 см) уможливлює тлумачення всього ієрогліфа як ідеограми зі

значенням “цунь сонця” [89, с. 31-33].

Зокрема时 репрезентує ще декілька значень, серед них:

- “(одна) година” (що ділиться на дві “малих години”小时 [xiǎoshí], яких у добі

24);

- “сезон, пора року”;

- “епоха, ера, період”;

- “відповідний момент, зручний випадок”.

Водночас у сучасній китайській мові існує термін, який вміщує в собі

поняття 时 та відображає ідею поділу доби на частини шляхом нанесення

позначок на сонячні або водяні годинники: другий компонент біному时刻 [shíkè]

(час, момент) означає “зарубка”, що вкотре слугує підтвердженням ставлення

давніх китайців до часу як до особливого феномену та є віддзеркаленням

переходу від наївної до наукової картини світу [89, с. 33].

Автори статті “Концепт “время” в китайской и русской лингвокультурах”,

спираючись на інформацію низки електронних джерел, представили наступне

тлумачення концепту 时间: “Час – критерій, за допомогою якого люди описують

процеси дій, а також процеси перебігу й здійснення подій тощо. Встановити точно

час – значить об’єктивно оцінити часові циклічні зміни, уникаючи зовнішнього

впливу. Наприклад: циклічність обертання Місяця навколо земної кулі,

закономірність обертання земної кулі навколо Сонця, закономірність обертання

Землі навколо своєї осі” [114, с. 96-97]. Зокрема, погодимося з дослідниками щодо

важливості визначення концепту, поданого в електронній версії Об’єднаної

енциклопедії китайської мови 百度百科 [bǎidù bǎikē]: “Час – найбільша людська

цінність, так само, як капітал і багатство кожної людини окремо. Час

неупереджений до кожної людини, для кожного з нас день складається з 24 годин,
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1 440 хвилин, із моменту появи на світ час день за днем супроводжує нас;

незалежно від бідності, заможності він ні на секунду не залишає нас” [114, с. 98].

Цікавим є і трактування поняття “час”, висвітлене на сторінках сайту “Як

самостійно вивчити будь-яку іноземну мову” для китайських громадян: “У часу, з

одного боку, є обмеження, а з іншого – він безмежний. Обмеженість полягає в

тому, що кожен рік складається з 365 днів, кожна доба складається з 24 годин, але

при цьому він циклічно повторюється” [114, с. 98].

Під час аналізу поняття простір необхідно відмітити, що його можна

розглядати згідно з декількома науковими теоріями, серед яких найбільш

розповсюдженими є Ньютонівська, а також концепція Лейбніца. Погодимося з

думкою вже згадуваної нами Тань Аошуан (谭傲霜 ) про співіснування двох

шляхів у китайському розумінні простору, що корелюють із західними

уявленнями. Один із них пов’язаний з архаїчними уявленнями китайців про

простір, характерними для китайської “наївної філософії” світу, що покладені в

основу філософського трактату давнини І цзін, про які йшла мова вище. Інший

образ – сучасне наукове тлумачення простору, що відображається в китайському

терміні 空间 та асоціюється з теорією Ньютона про простір “як дещо первинне,

самодостатнє, незалежне від матерії та таке, що не визначається матеріальними

об’єктами, які знаходяться в ньому” [89, с. 12]. Таке визначення співвідноситься з

основним значенням першого компонента китайської лексеми на позначення

простору, яке, згідно з Сучасним етимологічним словником китайської мови,

звучить як: 里面没有东西或没有内容 [lǐmiàn méiyǒu dōngxi huò méiyǒu nèiróng]

(“всередині не існує нічого або відсутній зміст”), тобто, є позначенням порожнечі,

вакууму. Морфема空 також позначає весь небесний простір, небо або повітряний

простір (天空 [tiānkōng]) [179, с. 120], що збігається з тлумаченням空间, поданого

на сайті електронної бази словників китайської мови “汉典”: 泛称天地之间

[fànchēng tiāndì zhījiān], “загальна назва (того, що існує) між Небом і Землею”

(наприклад,宇宙空间 [yǔzhòu kōngjiān] космічний простір) [183].
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Крім зазначених тлумачень, загальне значення поняття 空间 подане в

Словнику сучасної китайської мови: “Об’єктивна форма матеріального існування,

що втілюється в довжині, ширині та висоті. Це показник розміру матерії,

наприклад, 三维空间 [sānwéikōngjiān] “тривимірний простір” [180, с. 740]. На

сьогодні ця лексична одиниця поширена в складі таких сталих словосполучень, як:

宇宙空间 [yǔzhòukōngjiān] “космічний простір”, 网络空间 [wǎngluò kōngjiān]

“кіберпростір”,思想空间 [sīxiǎng kōngjiān] “ментальний простір”,数字空间 [shùzì

kōngjiān] “цифровий простір”,物理空间 [wùlǐ kōngjiān] “фізичний простір” [182].

Відповідно до проведеного аналізу, можемо зробити висновок, що в

сучасному трактуванні феноменів часу та простору виокремлюється декілька

підходів, які корелюють з уявленнями давніх людей. Так, нинішнє позначення

часу (时间 ) містить у собі посилання на усвідомлення його циклічності,

безперервності, безмежності, що втілюється в чергуванні моментів дня (секунд,

хвилин, годин), сезонів та епох. Водночас термін, який втілює поняття простору в

сучасній китайській мові (空间), є віддзеркаленням щонайменше двох підходів до

його тлумачення: як порожнечі, всередині якої немає нічого (里面没有东西),

космічного/небесного простору (宇宙空间/天空) або як форми існування матерії,

що набуває ознак тривимірності (三维空间).

Зважаючи на сказане вище, можемо констатувати, що уявлення, які виникли

ще у давнину про час і простір як окремі категорії, безсумнівно вплинули на

процес концептуалізації навколишнього світу китайським мовцем. На нашу думку,

поняття, які репрезентують концепти ПРОСТІР (空间) і ЧАС (时间), зберегли

свою цінність і до сьогодні, що підтверджується широким використанням мовних

одиниць у повсякденному мовленні. Серед архаїчних репрезентантів

досліджуваних концептів, які є вживаними й дотепер, можна виокремити поняття:

сторони світу, середина, просторові протилежності вгорі-внизу, зовні-всередині,

попереду-позаду, праворуч-ліворуч тощо (концепт ПРОСТІР); пори року, роки,

місяці, дні, години доби тощо (концепт ЧАС), що об’єднані в одному концепті

ЧАС-ПРОСТІР (时空), вербалізований ЛО Космос (天地), Всесвіт (宇宙), світ (世
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界 ), коло і квадрат (圆方 ), а також низкою лексем на позначення процесу

сприйняття за допомогою зору (眼) та слуху (耳).

3.2 Специфіка категорії локативності в китайськомовній картині світу

На думку багатьох вчених, зокрема китайського когнітивіста Лань Чуня (蓝

纯), простір – категорія когнітивної лінгвістики, яка знаходиться, так би мовити, у

самому серці всієї концептуалізації, а отже, й у самому серці когнітивної

семантики, що тяжіє до вивчення просторового фундаменту концептуалізації у

мовах [137].

Пізнаючи світ, людина намагається осягнути його за допомогою

когнітивних механізмів, що лежать в основі її сприйняття, визначаючи в просторі

координати для полегшеної орієнтації в ньому. У результаті цього, простір

набуває ознак тривимірності: осьових горизонтальних вимірів “попереду – позаду”

(сагітальна вісь), “праворуч – ліворуч” (поперечна вісь) та осьового

вертикального виміру “вгорі – внизу”, причому науковці, які займалися

вивченням цього питання, одностайні в думці про пріоритетність останнього з

них [137; 49, с. 35-37].

Інша дослідниця, німецький мовознавець А. Фрідерічі, вказує на те, що в

процесі сприйняття тривимірного реального простору беруть участь такі

перцептивні системи як візуальна (що є домінуючою), вестибулярна, тактильна й

моторна. Зокрема вона робить висновок про те, що з-поміж ключових факторів,

які впливають на наш вибір конкретних координат для сприйняття простору,

орієнтації та комунікації в ньому, є саме сила тяжіння [126, с. 18-19].

Тривимірним простір є лише завдяки сукупному досвіду, яким людина

оволодіває в результаті її взаємодії з навколишнім світом. Такі ознаки по-різному

концептуалізуються та категоризуються в мовах світу, що обумовлюється

властивостями осмисленого буття людини. Натомість простір, що сприймається

людиною та відображається сітківкою ока, – двовимірний, він знаходить своє
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відображення на мовному рівні: багато предметів зображуються у вигляді дво-,

одновимірних, або навіть є такими, що взагалі не мають жодного з вимірів,

іншими словами, об’єкти матеріальної дійсності концептуалізуються як ідеальні

площини, лінії і точки [49, с. 35-38].

Як зазначає Тань Аошуан (谭傲霜 ), процес “обживання” та “освоєння”

простору кожним народом створює передумови для формування власної мовної

свідомості, що знаходить своє вираження в низці понять, до яких зараховують

такі: місце, відстань, орієнтація, рух, види пересування, поза тощо. Зрештою,

вони зводяться до поняття “екзистенційність” (存在 [cúnzài] існування), що

проявляється в формах статичності (до яких належать існування й знаходження)

та динамічності (пересування й орієнтація) [89, с. 13].

Статичність, або перебування об’єктів у просторі, у китайській мові

виражається за допомогою низки екзистенційних дієслів, застосування яких

значною мірою залежить від способів існування й знаходження людини, тварин,

рослин, артефактів і об’єктів природи. До людини, як до істоти, наділеної вмінням

контролювати свої дії, застосовується диференційований підхід, що яскраво

прослідковується на прикладах дієслів, які є позначенням існування й

знаходження (положення) в просторі. Так, до першої групи Тань Аошуан (谭傲霜)

зараховує дієслова 活 [huó], 住 [zhù] та 过 [guò] із загальним значенням “жити,

проживати”. Для тваринного та рослинного світів застосовується дієслово活 [huó]

зі значенням фізичного існування, крім того, для позначення постійного

знаходження об’єктів флори й фауни, предметів неживого світу використовується

дієслово 在 [zài] “знаходитися”, окремим способом вираження значення

природного перебування рослин виступає дієслово 长 [zhǎng] “рости” [89, с. 14-

15].

До групи “положення в просторі” входять низка статичних дієслів, які

слугують позначенням трьох геометричних конфігурацій, що корелюють із

найрозповсюдженішими позами людини:站 [zhàn] “стояти”,坐 [zuò] “сидіти” і躺

[tǎng] “лежати”. Однак усі вони “закріплені” виключно за людиною, що
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пояснюється етимологією ієрогліфів [89, с. 18]. Водночас, як наголошує російська

дослідниця Л. Ф. Свойкіна, під час описання положення тіла людини в китайській

мові домінує спосіб прямого опису, де визначну роль грають не лише

протиставлення загального уявлення про вертикаль чи горизонталь, але

враховується частина тіла, на яку спираються, положення тулубу, місця згину.

Крім дієслів цього типу існують також дієслова, які характеризують положення в

просторі груп людей, що також побудовані за принципом імітування загального

стану людського тіла. Що стосується позначення поз тіла тварини в просторі, то в

цьому випадку домінує “цілісне уявлення”, тобто, враховується тілобудова

тварини в цілому, а також особливість опорної частини тіла [83, с. 234-235].

Натомість положення в просторі артефактів і об’єктів природи описується

за допомогою акціональних дієслів і показника стану 着 [zhe], які фіксують

положення об’єкта як результату дії, а для інших класів об’єктів – екзистенційні

дієслова 有 [yǒu] “є” і 在 [zài] “знаходитися” для використання в розмовному

мовленні [89, с. 18].

Проте, як підкреслює Ван Сяоцянь (王小倩 ), серед найрізноманітніших

засобів, які слугують просторовими вербалізаторами в сучасній китайській мові

(наприклад, прийменниково-післяйменникові конструкції тощо), особливо

важливу позицію займають локативи. Вони виступають повнозначними словами,

які позначають положення об’єкту в просторі або відносно іншого об’єкта [20,

с. 85]. Серед найуживаніших локативних іменників китайської мови дослідниця

виокремлює декілька груп ЛО, які відображають орієнтацію та географічне

положення в просторі, категоризуючи їх наступним чином:

1) Локативні іменники типу:

- 东 [dōng],西 [xī],北 [běi],南 [nán] – схід, захід, північ, південь;

- 上 [shàng],下 [xià],左 [zuǒ],右 [yòu] – вгорі, внизу, ліворуч, праворуч;

- 前 [qián],后 [hòu],中 [zhōng] – попереду, позаду, посередині;

- 里 [lǐ],外 [wài] – всередині, зовні;

- 旁边 [pángbiān],周围 [zhōuwéi] – поблизу, навколо.
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2) Слова зі значенням локативності:

- 方位 [fāngwèi], 地方 [dìfang] – місце розташування (місце, яке..; там, де..);

3) Іменники, що вказують на географічне положення:

- 中国 [zhōngguó],北京 [běijīng] – Китай, Пекін тощо.

У контексті розгляду зазначених вище локативних ЛО ми повинні ще раз

наголосити на провідній ролі низки аспектів китайської лінгвокультури, носії якої

перейняли традиції давнини в сучасність. Наразі з-поміж лексичних позначень

простору в сучасній китайській мові вирізняються локативи зі значенням чотири

сторони світу, що є нетиповим для західної цивілізації. Метою їх використання є

співвіднесення місцезнаходження предметів із просторовими орієнтирами, що

міцно вкорінилося у свідомості китайських мовців. Типовим прикладом

мовленнєвого вжитку локативів цієї групи виступає спосіб приєднання до них

морфем边 [biān] або方 [fāng], що відповідає нормам сучасної китайської мови та

підсилює значення просторового напрямку, наприклад: 东方北边有一块小空地

[dōngfāng běibian yǒu yīkuài xiǎo kòngdì] “На півночі від східної кімнати є якийсь

майданчик” [20, с. 84].

Необхідно зауважити, що в мовному вжитку майже всі локативи зазвичай

використовуються з додаванням морфем边 [biān],方 [fāng],面 [miàn],头 [tóu, tou],

однак правила використання різняться залежно від ситуації.

Ще одним прикладом перенесення архаїчних уявлень китайців про

світобудову до теперішнього повсякденного мовлення є вживання локативів, що

виражають семантику центра та навколишнього простору, що вербалізується за

допомогою низки ЛО. Так, для позначення локації по центру використовуються

синоніми 中间 [zhōngjiān], 当间 [dāngjiān], 当腰 [dāngyāo], 中心 [zhōngxīn] зі

спільним значенням “по центру чого-небудь; посередині; серед, між”. Вираження

семантики розташування навкруги чогось відбувається через вербалізацію

концепції кола та сфери (напівсфери) за допомогою ЛО зі значенням “навколо,

навкруги”: 方圆 [fāngyuán], 周围 [zhōuwéi], 周边 [zhōubiān], 周遭 [zhōuzāo], 四周

[sìzhōu],四面 [sìmiàn],四旁 [sìpáng] тощо [20, с. 84-85].
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Водночас, на нашу думку, окремої уваги заслуговують локативи, які у

своєму складі містять лексеми-антоніми, об’єднані в одне ціле та мають статус

окремих ЛО. Просторові значення таких слів передаються за допомогою

антонімічних пар або через єдине для всіх значення “всюди”. Серед них:

1) 内外 [nèiwài]:

- всередині й зовні; внутрішній і зовнішній;

- китайський і закордонний; всередині країни і за її межами;

- у столиці та в провінції;

- зі всіх сторін, звідусіль;

2) 前后 [qiánhòu]:

- попереду й позаду;

- навколо;

- всюди по горизонтальній осі;

3) 上下 [shàngxià]:

- вгорі і внизу;

- небо й земля;

- усюди;

4) 左右 [zuǒyòu]:

- ліва й права сторона; ліворуч і праворуч;

- з двох сторін; на протилежних кінцях, з обох боків;

- з усіх сторін.

До цього списку також потрапляють пари антонімів на позначення чотирьох

основних напрямків простору (东, 西, 北, 南), що, поєднуючись, утворюють ЛО з

просторовими значеннями (однак додаткове значення “всюди” має тільки перше з

них):

5) 东西 [dōngxī]:

- схід і захід;

- чотири сторони світу, звідусіль, на всі боки;

6) 南北 [nánběi] – південь і північ.
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Крім того, у сучасній китайській мові широко розповсюджене використання

словосполучення з антонімічними локативними компонентами前后左右 [qián hòu

zuǒ yòu], що має значення “з усіх сторін, все навколо; у кожному напрямку”.

Зокрема зауважимо, що попри різноманіття засобів із семантикою

місцезнаходження по центру або навколо, впадає в око ще одна антонімічна пара

ЛО, яка характеризується поширеним використанням у сучасному китайському

мовленні, а саме – 中外 [zhōngwài]. Це поняття передусім виступає позначенням

Китаю та іноземних держав, має тлумачення “всередині країни (Китаю) і за її

межами (за кордоном)”, “всередині і зовні”, а також застаріле значення “по центру

і на околицях”, виникнення якого пов’язане з традиціями давнини.

Ван Сяоцянь (王小倩 ) також наголошує на тому, що на відміну від

перелічених іменників із локативною семантикою, які позначають статичні

відношення в просторі, для вираження динаміки носіями китайської мови

використовуються дієслова, а також дієслівні модифікатори, які зазвичай

прирівнюються до префіксів українських дієслів [20]. Як зауважує вже згадувана

нами Тань Аошуан (谭傲霜), для архаїчної картини світу китайців характерно

співвідносити рух людини з цілеспрямованим пересуванням у просторі, із

напрямком та швидкістю цього пересування, із масштабами простору тощо [89,

с. 20-21]. Як слушно зауважує М. О. Спешнєв, динамічна форма “пересування”

найяскравіше прослідковується в парі дієслів, що виражають перебування людини

в просторі:来 “рух до себе” і去 “рух від себе” [86, с. 110]. До зазначених ЛО Ван

Сяоцянь (王小倩) також додає 走 [zǒu] “рухатися, бути в русі, йти” та кваліфікує

цю групу дієслів як дієслова руху (тобто такі, що виражають процес дії), водночас

виокремлюючи екзистенційні (在 [zài], 位于 [wèiyú], 分布 [fēnbù] тощо) та

директивні, або дієслова напрямку (离开 [líkāi], 出发 [chūfā]). Останні слугують

вираженням початку або результату якої-небудь дії. Крім дієслів, у сучасній

китайській мові для вираження просторових відношень широко

використовуються такі дієслівні модифікатори, як 进来 [jìnlái] (напрямок дії
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всередину до мовця), 出去 [chūqù] (напрямок дії зсередини назовні від мовця),上

来 [shànglái] (рух вгору до мовця) тощо [20, с. 78].

Натомість у сучасній китайській мові засобом вираження просторових

відношень взагалі не виступають прислівники [21, с. 24].

Інша китайська дослідниця Цзінь Тао (金涛) вважає, що на відміну від

європейського підходу до позначення простору за допомогою просторових

прийменників, у китайській мовній свідомості підґрунтям процесу

концептуалізації простору є формування поняття місце, завдяки чому безмежний

простір розпадається на окремі частини, що мають межі та об’єм, а також стає

осередком існування низки об’єктів, згідно з якими здійснюється орієнтація в

навколишньому світі. У зв’язку з цим до складу концепту ПРОСТІР (空间) вона

зараховує базові концепти ОБ’ЄКТ і МІСЦЕ, а ЛО, які репрезентують один із

виокремлених авторкою тип частини простору, можуть містити в собі або кожен

із концептів окремо, або поєднувати обидва концепти [101].

Цзінь Тао (金涛) виокремлює два способи формування поняття місце: із

“застосуванням” та без “застосування” орієнтира . На думку дослідниці, перший

спосіб реалізується за допомогою окремого класу ієрогліфів, які містять у собі як

концепт ОБ’ЄКТ, так і концепт МІСЦЕ. Серед ієрогліфів можна виокремити ті,

що є репрезентантами різних географічних об’єктів (острів, ріка, озеро, гора

тощо), діяльності самої людини, передусім, різноманітних будівель (будинків,

храмів і т. ін.) [101, с. 9-10]. Водночас Л. Ф. Свойкіна, узагальнюючи результати

дослідження Цзінь Тао, вказує на те, що переважно таке поєднане значення двох

концептів пов’язане з особливостями рельєфу й вибором ділянок землі для

сільськогосподарського обробітку. До цієї групи зокрема належать ієрогліфи, що

позначають населені пункти, адміністративні області, державні й громадські

структури, пов’язані з виконанням різних функцій соціуму, дороги та вулиці [83,

с. 233].

Другий спосіб передбачає наявність іменної системи орієнтації, а саме –

іменникових координат (післяйменників) “попереду – позаду”, “праворуч –
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ліворуч”, “вгорі – внизу”, в яких відображена гармонія між будовою людини і

природою, а також усвідомлення простору як тривимірної структури [101, с. 9-10].

Водночас концепт МІСЦЕ вербалізується за допомогою ієрогліфів, які

зазвичай займають останню позицію в більш складному словотворенні. Так, “в

утворенні власних назв вони приєднуються до слів, які визначають специфічний

характер конкретної частини території землі”. У словотворенні, що пов’язане з

формуванням іменників-класифікаторів місцевості за тим чи іншим призначенням,

перед цим класом ієрогліфів фігурують іменники, які позначають предмет

призначення простору або сферу діяльності [83, с. 233].

Зважаючи на результати аналізу концепту ПРОСТІР (空间) у китайській

мові згаданими дослідниками, зауважимо, що майже всі дотримуються думки

щодо важливості виокремлення такої просторової ознаки, як тривимірність

(сагітальна, поперечна та вертикальна осі), по-друге, констатують наявність двох

форм перебування в просторі (динамічність та статичність), по-третє, на

переконання окремих авторів (Цзінь Тао (金涛 )), до стрижневих складників

концепту ПРОСТІР (空间 ) необхідно зарахувати концепти ОБ’ЄКТ і МІСЦЕ.

Крім того, до вербалізаторів досліджуваного концепту вчені зараховують низку

ЛО китайської мови, що належать до класу дієслів, дієслівних модифікаторів,

іменників та післяйменників.

Проаналізувавши традиційні уявлення про феномен простору в китайській

культурі, а також доробки сходознавців у лінгвістичних дослідженнях концепту

ПРОСТІР (空间), ми дійшли висновку щодо доцільності виокремлення низки ЛО,

які, на нашу думку, становлять ядро досліджуваного концепту сучасної

китайської мови:

- сторони світу (东 північ，南 південь，西 захід，北 схід);

- просторові координати (上 вгорі， 下 внизу， 前 попереду， 后 позаду，

左 ліворуч，右 праворуч);

- центр/околиці (中 по центру，外 навкруги);

- зовнішнє/внутрішнє середовище (内/里 усередині，外 зовні);
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- переміщення в просторі (来 приходити，去/往 йти);

- перебування в просторі (在 знаходитися).

На наш погляд, така класифікація дає змогу найбільш повно відобразити

вплив традицій минулого на сучасну мову, що позначилося на формуванні

концепту. Крім цього, виокремлені групи ЛО належать до різних частин мови,

однак найбільш поширеними є іменники, що позначають просторову орієнтацію

(розрізнення напрямків світу, усвідомлення тривимірності простору, а також

зовнішнього або внутрішнього середовища), загальною кількістю 14. Менш

чисельними виступають дієслова динамічного переміщення (3) та статичного

перебування в просторі (1).

3.3 Особливості репрезентації категорії темпоральності
в китайськомовній картині світу

Зважаючи на результати досліджень у сфері когнітивної лінгвістики, можна

прийти до висновку, що головним, універсальним принципом сприйняття часу

народами світу є його розуміння через просторові координати, серед домінантних

параметрів якого виокремлюють, передусім, типи ставлення до майбутнього

(попереду та позаду себе), а також варіанти позиціонування минулого та

теперішнього часів [145, с. 135].

На переконання багатьох лінгвістів, саме цей принцип широко

розповсюджений та є спільним для багатьох мов світу, зокрема він присутній і у

китайській мові. Вартим уваги є наступне визначення російського дослідника

китайської культури А. Дев’ятова щодо подібного метафоричного співвідношення

часових орієнтирів із просторовими: “попереднє в китайській свідомості

знаходиться вгорі й попереду, праворуч, а подальше – внизу й позаду, ліворуч”

[33, с. 38].

Із таким своєрідним усвідомленням часового процесу представниками

китайського етносу пов’язана ще одна специфічна риса спостереження за часом,

про яку влучно висловилася Є. Афонасенко: “китаєць, що пливе вниз за течією
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ріки життя, сидить у човні обличчям до пройденого шляху й спиною до

майбутнього, очікуваного. Майбутнє в китайця знаходиться за спиною, тече йому

в потилицю, і тому воно невідоме й марне для задач теперішнього моменту” [13].

Іншими словами, увага звертається на своє минуле, те, що вже відбулося, а не на

прийдешнє: “час асоціюється зі стежкою в минуле, протоптаною представниками

людського роду”. Крокуючи цим шляхом, мовець подовжує історію ще на одне

покоління, що слідує за ним, поступаючись йому місцем. Погляд китайця

спрямований не в майбутнє, яке “лежить” поза полем його зору, а на пройдений

шлях предків, що знаходиться перед ним [33, с. 38-40].

Із такої точки зору китайську культуру можна зарахувати до одного з трьох

типів культури, виокремлених американськими антропологами Ф. Клакхоном і

Ф. Стродбеком, яку цікавить минуле, зокрема збереження і підтримання традицій.

Інші два типи орієнтовані на теперішнє та майбутнє відповідно [131, с. 348-349].

Натомість німецький мовознавець Г. Раден наголошує, що твердження про

бачення китайцями минулого, яке “лежить” попереду мовця, а майбутнього –

позаду, хибне. Така плутанина виникає через певні мовні одиниці, які слугують

вербалізаторами часових відношень:日前 [rìqián] (букв.: день-попереду) – “кілька

днів назад, нещодавно”,日后 [rìhòu] (букв.: день-позаду) – “у майбутньому, через

декілька днів, пізніше”. Насправді, розуміння часу китайськими мовцями схоже

на уявлення англійців, згідно з яким майбутнє – попереду, а минуле – позаду.

Така модель часу зокрема знаходить своє відображення в згаданих китайських

словах 前 [qián] і 后 [hòu], де 前 містить у собі семантику майбутнього з точки

зору міркування про майбутні події, а 后 кваліфікується як згадка про минуле.

Втім, значення “майбутнє, що знаходиться попереду” та “минуле, яке позаду”,

слова 前 і 后 несуть у складі обмеженої кількості фраз, серед них – 瞻念前途

[zhānniàn qiántú] (букв.: розмірковувати про шлях, що лежить попереду) “думати

про прийдешнє” [141, с. 16-17].

Крім зазначених суджень лінгвістів, авторитетну позицію в

китайськомовних розвідках займає китайський мовознавець Нін Ю (宁於 ).
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Спираючись на висновки відомого когнітивіста Дж. Лакоффа, він також засвідчує

подібність між китайським та англійським сприйняттям часу, яке

концептуалізується в просторових термінах. Послуговуючись матеріалом

китайської мови, це положення можна прослідкувати через значення слів минуле,

теперішнє та майбутнє. Крім цього, на думку Нін Ю, концептуальна метафора

часу як у англійській, так і в китайській мовах, репрезентується тезою “плин часу

– рух”, що охоплює дві особливі моделі, виокремлені Дж. Лакоффом. Перша з них

втілюється в твердженні “плин часу – це рух об’єкта”, друга – у судженні “плин

часу є рухом над ландшафтом”[145, с. 90-92].

Так, серед виокремлених слів-вербалізаторів минулого часу в китайській

мові Нін Ю (宁於) приділяє особливу увагу двом дієсловам, 去 [qù] і 往 [wǎng],

які, не дивлячись на своє первинне значення “йти”, позначають рух часу та є

складниками деяких темпоративів. Наприклад,去 міститься в складі таких слів, як

去年 [qùnián] (去岁 [qùsuì]) “минулий рік, минулого року”, 去秋 [qùqiū] “минулої

осені”, 去日 [qùrì] “дні, які минули” тощо. Крім останнього прикладу, де 去

позначає минуле взагалі, що є винятком у його застосуванні, це дієслово

вживається для позначення року, що минув, або конкретного сезону минулого

року. Що стосується 往, таке дієслово зазвичай застосовується для відображення

минулого часу загалом:往年 [wǎngnián] “попередніми (минулими) роками”，往日

[wǎngrì] “минулими днями, раніше”，往时 [wǎngshí] “минулі часи, у минулому”.

На думку автора, групи слів, які вербалізують поняття минулого часу в китайській

мові, співзвучні з першою моделлю, виокремленою Дж. Лакоффом (“плин часу –

це рух об’єкта”), водночас мають деякі відмінності, що в більшості випадків

полягає в більш прямому відображенні просторової концептуалізації часу в

лексиконі китайської мови, ніж англійської [145, с.94].

Визначаючи позицію теперішнього часу, що знаходить своє відображення в

китайській мові, Нін Ю ( 宁 於 ) взяв за основу метафору, виокремлену

Дж. Лакоффом, згідно з якою теперішнє – час, що лине в тій самій локації, де

знаходиться спостерігач. Це можна проілюструвати на прикладах цілої низки
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синонімічних китайських слів, що позначають теперішнє: 现在 [xiànzài]，现时

[xiànshí]，当前 [dāngqián]，目前 [mùqián]，眼下 [yǎnxià]，眼底下 [yǎndǐxià]，脚

下 [jiǎoxià] тощо. Так, слова现在 та现时 репрезентують теперішній час, який, так

би мовити, “співіснує” зі спостерігачем або знаходиться в його розпорядженні.

Цікавим випадком такого сприйняття теперішнього моменту є використання

морфеми 现 у складі слів 现钱 [xiànqián] та 现金 [xiànjīn], дослівний переклад

яких – “теперішні” гроші, тобто, готівка (гроші, що знаходяться в розпорядженні

власника). Натомість у слові 当前 застосовується морфема 前 , що виступає

позначенням часу, який концептуалізується в значенні “прямо попереду”

(спостерігача). У результаті аналізу цих та інших ЛО, автор звертає увагу на те,

що “розташування” теперішнього часу хоча й співпадає з розташуванням

майбутнього (у китайській свідомості вони обидва знаходяться попереду

спостерігача), перший із них перебуває в безпосередній близькості до мовця:

перед його очима, обличчям або під ногами. Варто також відзначити, що не

зважаючи на широке застосування згаданих слів у темпоральному значенні, їх

використання для позначення простору, переважно із застосуванням термінів на

позначення частин тіла, є доволі розповсюдженим явищем. Можна зробити

висновок про визначну роль сприйняття за допомогою органів перцепції (очі) у

відображенні плину часу в китайській мові [145, с. 95-96].

Натомість майбутній час у китайській мові, на думку Нін Ю (宁於 ),

перебуває в протилежній площині від минулого та концептуалізується у двох

випадках:

- майбутнє – це час, який рухається в напрямку до нерухомого

спостерігача;

- майбутнє – це час, який перебуває перед спостерігачем, що рухається.

Цим двом концепціям майбутнього часу в китайській мові відповідають

наступні слова: 1) 将来 [jiānglái]，未来 [wèilái]；2) 前程 [qiánchéng]，前途

[qiántú],前景 [qiánjǐng]. У випадку рухомого майбутнього, час концептуалізується

як такий, що “ще не прийшов, але прийде” до спостерігача, який не рухається,
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однак акцент робиться на самому майбутньому в часі. Лексичні одиниці моделі

нерухомого часу зображають майбутнє у вигляді подорожі, дороги, що

знаходиться попереду, перед подорожуючим спостерігачем; акцент – на самій

людині чи групі людей [145, с. 97-98]. Фактично, як справедливо вважає

дослідник, китайськомовний спостерігач (так само, як і англомовний), завжди

стоїть обличчям до майбутнього, за винятком того, що він у думках хотів би

повернутися до конкретного відрізку минулого [145, с. 134].

Водночас, крім проаналізованих вище випадків концептуалізації часу в

китайськомовній свідомості, Нін Ю (宁於 ) зокрема виокремлює філософську

концепцію, що демонструє кваліфікацію часу як віртуальну сутність, яка

рухається в такому ж напрямку, що й спостерігач, завжди маркуючи теперішнє.

Прикладами, в яких яскраво відображене таке метафоричне мапування, слугують

китайські прислів’я та крилаті фрази, серед них: 时不我待 [shí bù wǒ dài] та 时间

不等人 [shíjiān bùděng rén]. Обидва вирази означають відоме твердження “час не

чекає” та репрезентують розуміння часу як такого, що завжди рухається в своєму

власному темпі, якого люди намагаються дотримуватися, щоб уникнути падіння

позаду та навіть спробувати перегнати його. Інколи такий персоніфікований час

рухається в напрямку майбутнього, що також проявляється в “часових” виразах,

наприклад: 时至今日 [shí zhì jīnrì] “аж до сьогоднішнього дня”. У цьому випадку

час, як об’єкт, що рухається, перемістився з минулого (вчора) у теперішнє

(сьогодні) і буде продовжувати рух у майбутній завтрашній день [145, с. 125-126].

Згадаємо про те, що в історії людської думки концепції простору й часу

завжди були провідними поняттями філософії, а їх взаємозв’язок був помітний

для людей задовго до появи релятивізму (теорії відносності) Ейнштейна. Для

багатьох культур історично склалися три моделі, відповідно до яких час

концептуалізувався через простір: час лінійний, час циклічний та час

спіральний [145, с. 86; 137, с. 117-118].

Як вважає інший китайський дослідник Лань Чунь (蓝纯), для китайської

культури більше притаманна лінійна модель часу, ніж циклічна або спіральна,
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хоча такі поняття, як 天干 та 地支 (огляд яких ми вже здійснили в нашій роботі)

демонструють застосування циклічної моделі. Попри це, лінійна модель

передбачає щонайменш два варіанти плину часу крізь простір: вздовж

горизонтальної або вертикальної осі. У китайській мові обидва варіанти

користуються більшим або меншим рівнем популярності.

Так, горизонтальний рух часу втілюється в координатах концепту ЧАС 前/

后 (попереду/позаду) та розгалужується на два способи такого руху. Перший

спосіб втілюється у твердженні “Плин часу – це рух об’єкта вздовж

горизонтальної осі”, де минуле є часом, який пройшов повз стаціонарного

спостерігача, теперішній час знаходиться в тій позиції, що й спостерігач, а

майбутнє здійснює рух у бік спостерігача.

Другий варіант горизонтального руху часу можна описати тезою “Плин

часу – рух спостерігача на горизонтальному ландшафті”. Положення часів

відносно спостерігача буде відрізнятися від попереднього варіанту тим, що

минуле – час, що був залишений спостерігачем позаду себе, водночас майбутнє

знаходиться попереду спостерігача.

У будь-якому випадку, як наголошує Лань Чунь (蓝纯), обидва способи

формують цілісну картину, оскільки як у першому, так і в другому випадку

майбутнє знаходиться попереду спостерігача, а минуле – позаду [137, с. 119-121].

Натомість рух часу вздовж вертикальної осі також має свої особливості,

об’єктивується в лексемах上 (вгорі) і下 (внизу) та знаходить своє втілення у двох

“формулах”. Перша з них – різновиди часу є фіксованими точками, що

розташовуються вздовж вертикального ландшафту, крім того, більш ранній

(попередній) час знаходиться вище прийдешнього. Друга формула відображає

наступні уявлення про час та зв’язок людини з ним: “люди (зі своїм майном)

рухаються донизу вздовж вертикального ландшафту в напрямку до майбутнього.

Тим не менш вони можуть піднятися догори, щоб знову відвідати більш ранній

час”. У цьому разі, як зазначає Лань Чунь (蓝纯), майбутнє знаходиться внизу, а

минуле – вгорі. Ці дві формули узгоджуються одна з одною, оскільки обидві
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концептуалізуються у формулах “попередній час – 上”, “прийдешній час – 下”

[137, с. 123].

Зокрема на переконання вже згадуваного німецького мовознавця Г. Радена,

вертикальна метафора є найбільш розповсюдженою в китайській мові та

вживається для позначення усталених, обмежених одиниць часу, зокрема років,

місяців, днів і частин доби. Її використання відбувається у випадку вираження

початку/першої половини або кінця/другої половини елементів вказаної групи.

Наприклад, перша половина року китайською звучатиме як 上半年 [shàngbànnián]

(букв.: верхня половина року), друга половина року – 下半年 [xiàbànnián] (букв.:

нижня половина року), перша половина дня –上半天 [shàngbàntiān] (букв.: верхня

половина дня), друга половина дня – 下半天 [xiàbàntiān] (букв.: нижня половина

дня). Крім цього, вербалізація попередніх проміжків часу, або тих, що прийдуть

пізніше, може відбуватися за допомогою використання метафори на позначення

частин тіла. Наприклад, початок місяця в китайській мові виражається як 月头

[yuètóu] (де 头 – “голова, верхівка”), однак кінець місяця, останні дні місяця

об’єктивуються в слові月底 [yuèdǐ], де底 – “низ, кінець” [141, с. 4-6].

Зауважимо зокрема, що в процесі нашого дослідження китайської

темпоральної картини світу виникла необхідність більш повного та вичерпного

аналізу просторових метафор, які використовуються китайськими мовцями для

позначення часу, а саме – вивчення причин формування та сфери їх застосування.

Ми дотримуємося погляду Г. Раден, що метафоричне вираження часу за

допомогою ЛО на позначення трьох осей простору, які слугують орієнтирами в

ньому, обумовлена специфікою багатьох східно-азіатських мов, зокрема

китайської [141, с. 4-6]. Крім цього, мовне втілення просторово-часової метафори

(“час як простір”) переважно має концептуальний характер, однак, на думку

китайського мовознавця Нін Ю (宁於), не є власне метафоричним у свідомості

окремих носіїв китайської мови. Відтінок метафоричності надається завдяки

образному втіленню простору, зокрема двох координат (вертикальної та

горизонтальної) у поняттях часу [145, с. 139].
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Вивчення питання про плин часу вздовж горизонтальних або вертикальних

осей у свідомості народів підштовхує до більш поглибленого аналізу факторів, що

впливають на таке сприйняття. Одним із чинників, як вважає Л. Бородицьки, є

напрямок письма: люди, що читають тексти зліва направо, тяжіють до

“розташування” часу в такому самому напрямку; натомість ті люди, згідно з

традиціями яких напрямок текстів здійснюється справа наліво, схильні до

відповідного сприйняття часу [123, с. 336].

Г. Раден припускає, що в китайській культурі найбільшу розповсюдженість

отримало використання вертикальної метафори, однією з можливих причин

формування якої був традиційний вертикальний напрямок написання китайських

текстів. Також можливо, що така концептуалізація є відображенням китайської

моделі часу, яка ототожнювалася з потоком життєво та культурно важливої річки

Чянцзян,长江 [chángjiāng] (більш відома для європейського мовця як Янцзи) [141,

с. 7].

Розвиваючи цю думку, зазначимо, що хоча протягом останнього століття

писемна система материкового Китаю стала схожою на європейську

(горизонтальне розташування тексту, який пишуть зліва направо), низка

науковців дотримується погляду про тяжіння китайських мовців

концептуалізувати плин часу згори донизу й справа наліво саме у зв’язку з

традиційним розташуванням китайських текстів [127, с. 1308].

Американська дослідниця А. Скотт висловлює аналогічне ставлення до

цього аспекту, наводячи приклад вживання в темпоральній площині просторових

ЛО 上 (“верх, верхній, вгорі” = “попередній”) і 下 (“низ, нижній, внизу” =

“подальший”), зазначаючи, що це може бути пов’язане з китайською системою

письма, яка передбачає вертикальне написання ієрогліфів “згори донизу”. У

зв’язку з цим верхню позицію в китайській свідомості займають минулі події, а

нижню – ті, що стануться згодом:上周 [shàngzhōu] “верхній тиждень” = “минулий

тиждень”, 下周 [xià zhōu] “нижній тиждень” = “наступний тиждень”. Автор
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стверджує, що такі метафоричні просторово-часові відображення зумовлюються

культурними цінностями китайських мовців [144, с. 308].

Досліджуючи аспект відображення в китайській мові часу, Л. Бородицьки

проаналізувала результати проведених нею опитувань серед китайських мовців

щодо застосування ними просторових метафор у темпоральних судженнях та

зробила висновок про схильність китайців до вертикального усвідомлення часу.

Крім опитувань, респондентам також було запропоновано просторово оформити

часову послідовність зображену на низці ілюстрацій, у результаті чого китайські

мовці розташували зображення у вертикальній позиції в середньому 30 % часу

(18-39 % у залежності від групи). Зокрема у співпраці з іншим мовознавцем,

В. Т. Лай (V. T. Lai), проводила вивчення припущення щодо причинно-

наслідкової ролі застосування метафори в процесі репрезентації часу. Результати

аналізу показали, що китайці тяжіють до більш гнучкого застосування метафори

“попереду-позаду”, так і “вгорі-внизу” щодо позначення часу. На думку

дослідниці, це дає можливість стверджувати, що китайці демонструють

імпліцитний вертикальний принцип просторової організації часу шляхом

застосування ними просторово-часових метафор у китайській мові. Так, події, які

відбулися раніше, “знаходяться” вище, натомість ті, що матимуть місце пізніше,

будуть перебувати нижче мовця. Як вважає Л. Бородицьки, ці та інші

дослідження демонструють сталі уявлення китайських мовців про вертикально

розташований час, які автоматично проявлять себе як у процесі мовлення, так і

нелінгвістичних ситуаціях [123; 132].

Натомість тайванський лінгвіст Джен-Ю Чен (Jenn-Yeu Chen) дотримується

протилежної думки. Звертаючись до результатів мовознавчих розвідок

Л. Бородицьки, автор зауважує, що хоча дослідниця наголошує на перевазі

використання китайськими мовцями вертикальних метафор для позначення часу в

мовленні, як носій мови, він висловлює сумнів щодо такої категоричності.

Мовознавець дотримується погляду про те, що китайські мовці використовують

горизонтальні просторові метафори для вираження часу набагато частіше, ніж

вертикальні [124, с. 428].



110

Тим часом досліджуючи питання метафоричного втілення просторово-

часових уявлень, вже згадуваний нами китайський автор Лань Чунь (蓝纯 )

виокремлює низку прикладів здійснення цього процесу в китайській культурі,

серед яких особливої уваги заслуговують соціальні практики, що здійснюються

шляхом усвідомлення свого місця серед поколінь на уявному родовому

(генеалогічному) дереві [137, с. 125]. На верхівці такого дерева представлені

старші покоління, предки, а, поглянувши донизу, ми “побачимо” молодші

покоління, які зображаються в нижній частині “дерева” та є нащадками.

Відповідно, спадщина завжди передається донизу, але ніколи вгору, від покоління

до покоління. У цьому випадку метафоричне відображення часових понять

корелює з вертикальною просторовою метафорою “вгорі-внизу” [145, с. 112].

Попри це, у сучасній китайській мові переважна більшість лексичних

одиниць, що слугують позначенням понять, пов’язаних із людським родом,

містять у своєму складі показники горизонтальної метафори 前 (попереду) і 后

(позаду). Наприклад, ті, хто народився раніше мовця (його попередники) – це ті,

що “йдуть попереду” (前人 [qiánrén]); натомість ті, хто народився пізніше мовця

(тобто його нащадки) – це ті, що “слідують за ним” (后人 [hòurén]). Подібним

чином відбувається позначення старшого та молодшого поколінь, що живуть

зараз: 前辈 [qiánbèi] старше покоління (букв.: покоління попереду), 后辈 [hòubèi]

молодше покоління (букв.: покоління позаду). Це свідчить, по-перше, про

зворотній відлік мовцем лінійного історичного часу, а по-друге, про

безперервність життєвого континууму, заповненого поколіннями людей, що

змінюють одне одного в уявленні давніх людей [89, с. 38-40]. Таке часове

сприйняття яскраво відображається у фразеологізмах, що також демонструє

актуальність застосування горизонтальної метафори в китайській мові, які ми

розглянемо пізніше.

У контексті розгляду моделей часу в китайській мовній свідомості, згадаємо

ще один погляд на їх класифікацію. Як слушно зауважує Тань Аошуан (谭傲霜), у

мовній картині світу китайців існує три моделі часу: антропоцентрична
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(традиційна/культурно-історична), лінійно-історична й так звана альтернативна
(час як послідовність однотипних подій, що повторюються). Перераховані моделі

знаходять своє відображення в значеннях цілої низки слів, словосполучень і

фразеологізмів, утворених в основному двома антонімічними парами локативів

(前 [qián] попереду і 后 [hòu] позаду, 上 [shàng] вгорі і 下 [xià] внизу), двома

дієсловами переміщення (来 [lái] приходити і去 [qù] йти), а також прислівником,

пов’язаним як із поняттям простору, так і з поняттям часу (先 [xiān] спочатку).

Виокремлені лексичні одиниці утворюють двійкову часову систему, в якій

фіксуються тільки пласти минулого й майбутнього (за винятком теперішнього

часу, який зазвичай є моментом мовлення) [89, с. 33-37].

Як вважає дослідниця, антропоцентрична модель відображає егоцентричні

замкнені просторові уявлення китайців про світ і себе у світі, навіяні бажанням

відмежуватися від решти, що були покладені в основу терміну 天下 [tiānxià]

Піднебесна. Згідно з такою точкою зору, відлік часу відбувається в процесі

підрахунку поколінь і династій у Піднебесній, що є відображенням культу предків

(попередніх поколінь) і поклоніння перед відомими діячами (правителями і

мудрецями) ранніх династій.

Відображаючись на мовному рівні, антропоцентрична модель часу має

абсолютне переважання в лексиці, оскільки формується за допомогою морфем-

локативів 前, 后, 上, 下, а також 先 [89, с. 41-48]. Часового значення пара 前 і 后

набуває в складі прийменників以前 [yǐqián] “до того” та以后 [yǐhòu] “після того”,

які інколи також виступають у ролі прислівників зі значеннями “раніше” й

“надалі”. За допомогою лексем 前 і 后 здійснюється процес вираження подій, що

сталися або стануться до чи після моменту нещодавнього минулого/майбутнього:

ієрогліф 前 використовується на позначення більш віддаленого минулого,

водночас ієрогліф后 слугує позначкою того, що настане згодом, після майбутньої

події.

Подібні просторові метафори зазвичай застосовуються в складі ЛО, що

вербалізують послідовність років та місяців: позаминулий рік/місяць ієрогліфічно
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позначається як 前年 [qiánnián]/前月 [qiányuè] (букв.: рік/місяць попереду),

минулий – 上年 [shàng nián]/上个月 [shànggeyuè] (букв.: рік/місяць вгорі),

наступний рік/місяць – 下年 [xiànián]/下个月 [xià geyuè] (букв.: рік/місяць внизу),

через 2 роки/місяці – 后年 [hòunián]/后月 [hòuyuè] (букв.: 2 роки/місяці позаду).

Зокрема необхідно зазначити, що в розмовному мовленні більш вживаними

формами є 去年 [qùnián] минулий рік (букв.: рік, що пішов) та 明年 [míngnián]

наступний рік (букв.: рік, що прийде відразу після цього року).

Наведені приклади свідчать про те, що для вираження подій, які відбулися

раніше або відбудуться пізніше, китайці зокрема застосують просторові метафори

上 [shàng] (вгорі) і 下 [xià] (внизу) [128, с. 29]. Ця пара, як і пара 前 [qián]

(попереду) і 后 [yuè] (позаду), також поєднується з лексемами, що виражають

поняття роду, покоління, історичного періоду тощо.

Просторовими характеристиками також наділені й інші одиниці часу.

Наприклад, для вираження послідовності тижнів використовуються локативи 上

(минулий) і 下 (наступний), для днів – 前 (день, що передував вчорашньому) і 后

(день, що настане після завтрашнього), а для позначення відрізку доби до

локативів 上 і 下 додається ієрогліф 中 [zhōng], що входить до складу лексичної

одиниці中午 [zhōngwǔ] (“полудень”). Використовуючись у часовому значенні,中

позначає певний осередок дії, що знаходиться між двома часовими точками. Як

зазначає китайська дослідниця Шуан Лу (双路), для того, щоб орієнтуватися у

часі, люди вигадали різні критерії для вимірювання часу, які обумовлюють

формування низки часових точок, зокрема й таких конкретних темпоральних

концептів, як початок, середина й кінець. Оперування такими концептами дає

змогу людям краще розуміти одне одного, наприклад, у тих випадках, коли вони

посилаються на речі, що віддалені від безпосередньої ситуації, наприклад: 中午雨

止 [zhōngwǔ yǔ zhǐ] “дощ ущухнув опівдні”; 吃了午饭睡中觉 [chīle wǔfàn shuì

zhōngjiào] “подрімати після обіду” [129, с. 951].



113

Паралельно з проаналізованими парами локативів, що виступають у ролі

темпоративів, у сучасній китайській мові виокремлюється ще одна морфема, яка

слугує позначенням як простору, так і часу. Такою одиницею є 先 [xiān], що має

значення “раніше”, “спочатку”, “перший у черзі”, “те, що знаходиться попереду”,

вступає в синонімічний зв’язок із морфемою 前 (у слові 先前 [xiānqián] “раніше,

колись”) та в антонімічні зв’язки з后 (ідіоматичні вирази先来后到 [xiānlái hòudào]

“за чергою; по черзі”; 先礼后兵 [xiānlǐ hòubīng] букв.: спочатку подарунки, потім

війна – “не добром, так силоміць”; 先斩后奏 [xiānzhǎn hòuzòu] букв.: спершу

стратити, а потім доповісти – “ставити перед фактом”) [89, с. 35]. Водночас先, на

відміну від前, породжує набагато більше лексичних одиниць, які є позначеннями

абстрактно-філософських понять: 先声 [xiānshēng] “передвістя”, 先兆 [xiānzhào]

“знак, знамення”,先知 [xiānzhī] “провидець, пророк” тощо.

Лінійно-історичне сприйняття часу, на думку Тань Аошуан (谭傲霜 ),

найчастіше знаходить своє вираження в парі понять来 “те, що приходить” і去 “те,

що йде” та відображає спрямованість погляду людини в майбутнє: дієслово 来

передбачає рух у бік мовця від майбутнього, а 去 – від мовця до минулого. У

цьому випадку майбутнє, минаючи теперішнє, йде в минуле, а людина пасивно

спостерігає за цим. Водночас у деяких випадках ці лексеми можуть означати

протилежні поняття, наприклад, 来历 [láilì] буде означати “походження; минуле

(людини)”, натомість来路 [láilù] – “шлях, яким прийшла людина”.

Третя, найменш поширена модель часу, яку можна назвати

альтернативною, пов’язана з циклічністю часу, що яскраво відображається у

двох варіантах вербалізації поняття тиждень: 星期 [xīngqī] (букв.: “зоряний

цикл”) та 周 [zhōu] (букв.: “замкнуте коло”). Наявність декількох варіантів

обумовлена різноманітністю функціональних стилів та діалектів.

Насамкінець, підтримуючи твердження Тань Аошуан (谭傲霜 ) у сфері

дослідження мовної картини часу на матеріалі сучасної китайської мови, зробимо

висновок про неоднорідність моделі часу, що певною мірою пояснюється
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співіснуванням наївної картини світу з науковим поглядом на цей феномен [89,

с. 37-42].

Крім наведених прикладів локативно-темпоральних відношень у китайській

мові, особливої уваги заслуговує також класифікація засобів вираження часу –

темпоративів.

Як слушно зауважує І. І. Акімова, темпоративами китайської мови постають

лексичні одиниці, що слугують вираженням минулого й майбутнього часу

(теперішній час не маркується в реченні) та належать як до повнозначних, так і

службових частин мови. Серед останніх фахівці виокремлюють групу морфем, до

складу яких входять 了 [le], 着 [zhe], 在 [zai], 呢 [ne] та інші, що здатні в різних

умовах виражати різноманітні значення, зокрема й часові [3; 4].

Водночас до повнозначних слів темпоральної семантики належать іменники

та прислівники, які слугують вербалізаторами об’єктивного часу, що в будь-якій

мові, зокрема і в китайській, розподіляється на нечисловий (ототожнюється із

загальним хронотопом мовців) та числовий (час на годиннику, дата тощо). До

лексем нечислового часу китайської мови зараховують одиниці іменникової

темпоральності: вдень 白天 [báitiān], ввечері 晚上 [wǎnshang], восени (在) 秋天

[(zài) qiūtiān] тощо, серед яких особливу цікавість викликає лексичне вираження

поділу доби на фази [3].

Підсумовуючи наведені результати аналізу думок різних дослідників щодо

виокремлення моделей часу та позиціонування себе стосовно минулого,

теперішнього та майбутнього, можна говорити про декілька як протилежних, так і

подібних підходів до вирішення цих проблем. По-перше, неоднозначними є

міркування синологів щодо трактування позиції китайського мовця в

усвідомленні майбутнього часу. Більшість науковців переконані в правильності

твердження про розташування майбутнього позаду в китайськомовній свідомості,

що підтверджується низкою ЛО із компонентами 前 (попереду/минулі події) і 后

(позаду/майбутні події). Однак на переконання носіїв мови, такий погляд на це

питання є помилковим. По-друге, позиції щодо визначення моделей часу

китайської лінгвокультури також відрізняються, проте мають багато спільних рис.
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Узагальнюючи позиції авторів у класифікації часових моделей, можемо прийти до

висновку, що простежується тенденція у виокремленні принаймні двох провідних

схем розуміння часу китайськими мовцями. Перша з них, антропоцентрична

(інша назва – лінійна), детермінує метафоричне ототожнення плину часу з

двовимірним простором, що виражається в координатах “вгорі-внизу”, “попереду-

позаду” та інколи “середина”. Це дає змогу виокремити два типи просторових

метафор, які застосовуються для позначення одиниць часу в китайській мові:

вертикальну (上/下) і горизонтальну (前/后). Водночас чинники формування та

частота їх використання постають об’єктами мовознавчих дискусій і дотепер.

Друга модель часу виокремлена виключно Тань Аошуан ( 谭 傲 霜 ) та

позиціонується як лінійно-історична, водночас вербалізуючись у парі понять (来

та 去 ). Третьою, найменш розповсюдженою, є циклічна модель часу, яка

обумовлюється усвідомленням часового процесу як циклу (поняття давнини 天干

та地支), що знаходить своє яскраве вираження в позначенні такої одиниці виміру

часу, як “тиждень”.

Зважаючи на проведене дослідження, систематизуємо та класифікуємо

результати. Передусім ми переконані в доцільності виокремлення наступного

списку ЛО-вербалізаторів концепту ЧАС (时间) сучасної китайської мови, які

представляють собою ядро номінативного поля досліджуваного концепту:

- 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) вздовж горизонтальної (前/

先 попереду，后 позаду) або вертикальної (上 вгорі,下 внизу) осей.

Можна зробити висновок, що до складу ядра номінативного поля концепту

ЧАС (时间) китайської мови входять 13 іменників та 2 дієслова, які постають
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відображенням особливого сприйняття і концептуалізації китайським мовцем

поняття час. Це зокрема обумовлюється тісним зв’язком сучасного розуміння

досліджуваної онтологічної категорії, якою є час, з уявленнями, що панували в

Давньому Китаї.

Беручи до уваги всі розглянуті аспекти процесу сприйняття простору й часу

китайськими мовцями, нагадаємо, що методологічним підґрунтям нашого

дослідження 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.

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-
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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).

Згідно з нашими переконаннями, виокремлення ознак концептів ПРОСТІР

(空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) є важливим не лише для розуміння

китайського часопросторового мислення, а й для побудови ядра номінативного

поля ключового слова, що номінує кожен концепт. Однак для того, щоб

ґрунтовніше вивчити особливості актуалізації досліджуваних концептів у

сучасній китайській мові, необхідно здійснити огляд їх фразеологічних номінацій,

іншими словами, проаналізувати значення фразеологічних одиниць, до складу

яких входять лексеми, що номінують досліджувані концепти.

3.4 Концепти ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у

китайській фразеології

Досліджуючи фразеологізми сучасної китайської мови з погляду

відображення у їх складі концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР

(时空), необхідно пам’ятати про те, що для китайської цивілізації притаманна

принципово інша модель навколишнього світу, простору та часу. Адже, на

відміну від європейців, орієнтування в часі для давніх китайців було однією з

найбільш важливих задач, що спонукало їх до винайдення низки способів та

засобів з метою відслідковування плину часу. Серед останніх можна виокремити:

винахід годинника з надзвичайно складним механізмом, спостереження за рухом

планет Сонячної системи, укладання різноманітних календарів на основі

висновків астрологів щодо планетарних ритмів, виокремлення двадцяти чотирьох

сезонів (шести для кожної пори року) [89, с. 42].

Орієнтування китайців у просторі відбувалося, зазвичай, за розташуванням

Сонця в небі, а відтак обумовлювало визначення чотирьох основних напрямків

світу – півдня (як “кульмінації головного світила”, кардинального напрямку 南

[nán]), сходу (东 [dōng]), півночі (北 [běi]) та заходу (西 [xī]) [10], а також чотирьох
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проміжних (东南 [dōngnán] південний схід, 东北 [dōngběi] північний схід, 西南

[xīnán] південний захід,西北 [xīběi] північний захід).

Водночас простір і час усвідомлювалися як дві взаємодіючі категорії буття,

що об’єдналися в поняттях світ, Всесвіт, Космос та знайшли своє відображення

на мовному рівні у вигляді лексем世界,宇宙 та天地.

Зазначимо, що серед фразеологічних одиниць китайської мови зазвичай

виокремлюють такі їх різновиди: 成语 ([chéngyǔ], чен’юй) – сталі вирази, 歇后语

([xiēhòuyǔ], сєхоуюй) – недомовки-іншомовки, 谚语 ([yànyǔ], ян’юй) – прислів’я,

俗语 ([súyǔ], су юй) – приказки, 惯用语 ([guànyòngyǔ], гуань юн’юй) – звичні

вирази (кліше) [167, с. 8], кожен із яких має свої особливості граматичної будови,

лексичного наповнення, сферу використання тощо. Усі перелічені ФО є

одиницями національно-культурного досвіду китайського народу, джерелами для

виникнення яких слугували трактати давнини, класичні твори, цитати видатних

людей тощо. У процесі нашого дослідження виявилося, що згадані види

фразеологізмів китайської мови мають у своєму складі вербалізовані концепти

ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у вигляді лексем, які їх

номінують. Так, наприклад:

а) концепт ЧАС (时间) присутній у:

- недомовці-іншомовці сєхоуюй: 秋后的蚂蚱— 蹦达不了几天 [qiūhòu de màzha –

bèngdabuliǎo jǐtiān] (букв.: цвіркун після настання осені не проживе й

декількох днів) “кінець близько, жити залишилось недовго” [176].

Темпоративами в цьому прикладі виступають:秋后 (після настання осені) та天

(день).

- прислів’і ян’юй: 近水楼台先得月，向阳花木早逢春 [jìn shuǐ lóutái xiān dé yuè,

xiàng yáng huā mù zǎo féngchūn] (букв.: вежа біля води першою зустрічає місяць,

рослини, звернені до сонця, раніше (всіх) зустрічають весну) “із максимальною

користю використовувати своє положення” [170]. У цій ФО лексемами, що
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номінують концепт ЧАС (时间) є先 (спершу, початковий),早 (рано, ранній) та

春 (весна).

б) концепт ПРОСТІР (空间) відображений у:

- звичному виразі гуань юн’юй: 拆东墙补西墙 [chāi dōngqiáng bǔ xīqiáng] (букв.:

розбирати східну стіну, для того щоб побудувати західну стіну) “вирішувати

одну проблему за рахунок створення іншої” [169, с. 50]. У цьому випадку

локативи представлені лексичними одиницями 东 (схід, східний) та 西 (захід,

західний).

в) відображення обох концептів відбувається в складі:

- приказки су юй:三十年河东，三十年河西 [sān shí nián hé dōng, sān shí nián hé xī]

(букв.: тридцять років ріка (Хуанхе) тече на схід, тридцять років – на захід) “все

тече, все змінюється; мінливість життя” [177]. Тут теморальність виражається

за допомогою ЛО 年 (рік); локативність представлена ЛО 东 (схід, східний) та

西 (захід, західний).

Утім, найбільш повне віддзеркалення значення простору й часу

спостерігається у складі окремої групи фразеологізмів чен’юй (成语 [chéngyǔ]). Ці

ФО є опрацьованими, скороченими ідіоматичними виразами з узагальненим

переносним значенням та монолітною структурою, яка не допускає заміни

компонентів та вставок між ними. Це стійкі вирази, зазвичай

чотирьохієрогліфічної структури, що в більшості випадків містять компоненти

суто національного характеру (тобто пов’язані з народною культурою китайців,

китайською історією тощо) [44, с. 92], оскільки під час їх створення вихідним

матеріалом слугували цитати з класичної літератури, легенди, притчі, міфи,

історичні факти тощо. Чен’юй також характеризуються яскраво вираженою

етимологічною та культурологічною специфікою, оскільки, побутуючи в мові

протягом багатьох століть, вони найбільш повно відображають реалії саме

китайської дійсності [118, с. 69]. Наприклад, концепт ПРОСТІР ( 空 间 )

представлений у ФО 中馈犹虚 [zhōng kuì yóu xū] (букв.: домашнє (те, що

всередині) господарство все ще пустує) “не мати дружини, бути неодруженим”;
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концепт ЧАС (时间) – у ФО 春花秋月 [chūnhuā qiū yuè] (букв.: весняні квіти,

осінній місяць) “чудові краєвиди весни та осені; прекрасний момент”.

Відображення обох концептів відбувається у чен’юй 古今中外 [gǔjīn zhōngwài]

(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 [biéyǒu tiāndì] (букв.:

зовсім інший світ) “поява нових перспектив” [184].

Водночас, аналізуючи аспект мовної об’єктивації концептів ПРОСТІР (空

间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у складі саме цієї групи ФО китайської

мови, можна прослідкувати чисельність чен’юй на позначення основних рис

досліджуваних концептів, що потребує систематизації результатів.

Висновки до розділу 3

1. Передусім проведене дослідження засвідчує, що 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. Однак спільним є те, що кожна

людина спершу усвідомлює себе в просторі, а вже потім у часі, що впливає на

концептуалізацію цих категорій дійсності. Не менш важливим є і той факт, що на

відміну від просторового сприйняття за допомогою органів чуття, усвідомлення

часу відбувається лише через досвід зі світом, що віддзеркалюється в мові за

допомогою просторових метафор.

2. 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 зокрема 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
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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.

3. Сприйняття та подальше мовне відображення категорій “простір” і “час”

у будь-якій культурі, зокрема китайській, дає змогу визначити їх як

фундаментальні та базові концепти ПРОСТІР і ЧАС, ключовими словами-

репрезентантами яких є 空间 та 时间 відповідно. 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, кореляції “зовнішнє-внутрішнє”, перебування або

переміщення в 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.

Втім, зважаючи на обмежену кількість повнозначних темпоративів, у китайській

мові поширене використання саме просторових метафор у ролі часових

показників.

4. 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
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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 такі

лексичні одиниці, як Всесвіт, Космос, світ, коло-квадрат, а також ЛО на

позначення процесів зорового та слухового сприйняття зовнішнього світу.

5. Застосовуючи постулати теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа і

М. Джонсона, можна засвідчити наявність низки концептуальних ознак концептів

ПРОСТІР (空间 ), ЧАС (时间 ) і ЧАС-ПРОСТІР (时空 ), що корелюють із

уявленнями як давніх, так і сучасних китайців про феномени часу та простору,

зокрема їх взаємодію та взаємозв’язок.

6. Не зважаючи на зростаючу кількість лінгвістичних розвідок у сфері

синології, дослідження саме цих та деяких інших особливостей вираження

просторових і часових відношень у китайській мові ще й досі залишаються

лакунарними, що засвідчує актуальність їх подальшого вивчення. У зв’язку з цим

вважаємо за потрібне якомога повніше проаналізувати не тільки лексичний, а й

фразеологічний рівень сучасної китайської мови, а саме об’єктивізацію концептів

ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у фразеологізмах чен’юй, які

представляють собою периферію номінативних полів досліджуваних концептів.

Основні результати розділу опубліковані в таких публікаціях автора: [104],

[110].
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РОЗДІЛ 4

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ПРОСТІР (空间) І ЧАС (时间)

У КИТАЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ЧЕН’ЮЙ

У процесі дослідження специфічних особливостей мовного вираження

концептів ПРОСТІР (空间 ), ЧАС (时间 ) і ЧАС-ПРОСТІР (时空 ) ми дійшли

висновку про те, що доцільним шляхом є застосування методу польового

моделювання концепту. У попередньому розділі нами були встановлені ядра

номінативних полів кожного концепту, що становлять основу їх польової

структури. Наразі виникає необхідність встановлення периферії номінативних

полів кожного концепту, для чого потрібен більш детальний аналіз їхніх

фразеологічних номінацій. 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 та

тлумачних словників新华成语词典 [174],中华成语大辞典 [175],常用汉语成语谚

语典故翻译 [176], 汉辞网:汉语大辞典 [177], 现代说文解字字典 [179], 现代汉语词

典 [180] та прийшли до висновку щодо доцільності систематизації матеріалу та

класифікації виявлених фразеологізмів згідно з декількома критеріями. 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.
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4.1 Критерії класифікації ФО чен’юй на позначення часу та простору

Передусім розглянемо низку виокремлених груп та підгруп фразеологічних

одиниць на позначення основних та додаткових часопросторових ознак концептів

ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) за критеріями тематичної та

семантичної подібності.

4.1.1 Тематичний критерій

Під час аналізу об’єктивації ознак досліджуваних концептів на лексичному

рівні, ми сформулювали низку тверджень за тематичним критерієм, на основі

яких вважаємо доцільним класифікувати та згрупувати виявлені ФО чен’юй для

ґрунтовнішого вивчення особливостей вербалізації концептів ПРОСТІР (空间),

ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空).

1. Група ФО “空间” / “Простір”.

1) 空间是四方 (Простір – це чотири сторони світу):

- 东奔西走(跑) [dōng bēn xī zǒu (pǎo)] (букв.: пориватися на схід, йти (бігти) на

захід) “метушитися, кидатися з боку в бік; метушня, біганина”;

- 东藏西躲 [dōng cáng xī duǒ] (букв.: ховатися на сході, переховуватися на заході)

“буть-де сховатися, ховатися де тільки можна”;

- 南辕北辙 [nányuán běizhé] (букв.: (повернути) голоблі на південь, їхати на

північ) “робити все навпаки, рухатися в протилежному напрямку”;

- 北门南牙 [běiménnányá] (букв.: (полководець) північного яменю, канцлер

(південного яменю) “начальник палацової гвардії і канцлер”. У цій ФО

згадується ямень (牙门 [yámén], інша назва – 衙门 [yámen]), комплекс

державних установ давнього Китаю, що слугував резиденцією чиновників та їх

помічників або штабом воєначальників, та був найнижчим щаблем в ієрархії

імператорського управління.
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- 北门锁钥 [běimén suǒyuè] (букв.: замок і ключ північних воріт) “стратегічний

пункт північного кордону країни”;

- 西邻责言 [xī lín zé yán] (букв.: звинувачення західного сусіда) “отримувати

докори та обвинувачення від інших людей”. Під західним сусідом мається на

увазі позначення царства Цінь (秦国), що розташовувалося на заході від царства

Цзінь (晋国).

- 东窗事发 [dōng chuāng shì fā] (букв.: справа (задумана) біля східного вікна,

викрилася) “таємне стає явним”;

- 剪烛西窗 [jiǎnzhú xīchuāng] (букв.: знімати нагоріле зі свічки на західному вікні)

“невимушена приємна бесіда з близькими та друзями”. Попереднє тлумачення

цього фразеологізму пов’язане з використаним у вірші поета епохи Тан Лі

Шан’їня (李商隐 ) ідіоматичного звороту 剪西窗烛 [jiǎn xīchuāng zhú] зі

значенням “тужити за дружиною під час розлуки й чекати зустрічі”.

Отже, перша підгрупа ФО “Простір – це чотири сторони світу” (空间是四

方) передусім характеризується вербалізацією в складі чен’юй ЛО на позначення

сходу (东), півдня (南), заходу (西) та півночі (北), які розташовуються або окремо

(як у фразеологізмі 东窗事发 букв.: “справа (задумана) біля східного вікна,

викрилася” – таємне стає явним), або попарно за принципом протилежності:

опозиції “схід-захід” (东西), “південь-північ” (南北) або “північ-південь” (北南).

Прикладами останніх є ФО东藏西躲 (букв.: ховатися на сході, переховуватися на

заході) “буть-де сховатися, ховатися де тільки можна”; 南 辕 北 辙 (букв.:

(повернути) голоблі на південь, їхати на північ) “робити все навпаки, рухатися в

протилежному напрямку” тощо. На нашу думку, подібне протиставлення в цьому

разі не тільки підкреслює вагомість кожного напрямку світу, а й їх повну

протилежність, несхожість, відмінність одне від одного, що підтверджується

масштабністю території Китаю та різницею у кліматичних умовах, особливостях

побуту жителів півдня та півночі, заходу та сходу. У зв’язку з цим вважаємо за

потрібне виокремити низку додаткових ознак, що розкриваються у
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фразеологізмах: “простір – це південь” (空间是南), “простір – це північ” (空间是

北), “простір – це захід” (空间是西), “простір – це схід” (空间是东), “простір – це

схід та захід” (空间是东西), “простір – це південь та північ” (空间是南北).

2) 空间是上下 (Простір – це вгорі і внизу):

- 上谄下渎 [shàng chǎn xià dú] (букв.: підлещуватися до верхів, зневажати низи)

“бути улесливим перед начальством і зневажати підлеглих”;

- 上和下睦 [shànghéxiàmù] (букв.: зверху гармонія, знизу злагода) “між

начальством і підлеглими добрі стосунки”;

- 上漏下湿 [shànglòuxiàshī] (букв.: зверху протікає, знизу вогкість (пропускає))

“будівля, непридатна для життя; жалюгідні умови існування”;

- 上窜下跳 [shàng cuàn xià tiào] (букв.: стрибати вгору, плигати донизу)

“стрибати; всюди гасати, енергійно діяти (негативна оцінка)”;

- 上树拔梯 [shàngshùbátī] (букв.: (загнати) на дерево і прибрати драбину)

“поставити когось у скрутне становище”;

- 阪上走丸 [bǎnshàng zǒuwán] (букв.: котити кулю на схил) “бурхливий розвиток

ситуації, успіх у справах, опинитися на висоті”;

- 下阪走丸 [xiàbǎnzǒuwán] (букв.: по схилу донизу котиться куля) “плавно, без

зупинки; вільно і швидко розмовляти”;

- 下马看花 [xià mǎ kàn huā] (букв.:зійшовши з коня (донизу), роздивлятися квіти)

“заглибитися в роботу; ретельно, уважно вивчати”.

Друга підгрупа ФО є відображенням концептуальної ознаки концепту

ПРОСТІР (空间) “Простір – це вгорі і внизу” (空间是上下), яка розгалужується на

декілька додаткових: “простір – це вгорі” (空间是上), “простір – це внизу” (空间是

下 ). В основі цих ознак концепту ПРОСТІР лежать уявлення китайців про

світобудову, що характеризується існуванням Неба як верховного божества (上) та

Землі, яка знаходиться під Небом (下) та підпорядковується йому. Прикладом

такого вживання є ФО 上和下睦 (букв.: зверху гармонія, знизу злагода) “між

начальством і підлеглими добрі стосунки”, а також ФО 上谄下渎 (букв.:
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підлещуватися до верхів, зневажати низи) “бути улесливим перед начальством і

зневажати підлеглих”. Інші виокремлені приклади репрезентують пряме

позначення фізичного простору “зверху, над головою” або “знизу, під ногами” та

цілеспрямований рух у ньому:阪上走丸 (букв.: котити кулю на схил) “бурхливий

розвиток ситуації, успіх у справах, опинитися на висоті” або 下阪走丸 (букв.: по

схилу донизу котиться куля) “плавно, без зупинки; вільно і швидко розмовляти”.

3) 空间是前后 (Простір – це попереду і позаду):

- 前不巴村，后不着店 [qián bù bā cūn, hòu bù zháo diàn] (букв.: попереду не

видно селища, а позаду – притулку) “не знаходити прихистку в дорозі;

перебувати в скрутному становищі”;

- 前赴后继 [qiánfù hòujì] (букв.: передні йдуть в атаку, ті, що позаду – слідують

за ними) “мужньо йти вперед, не зважаючи на труднощі”;

- 前歌后舞 [qián gē hòu wǔ] (букв.: попереду – пісня, позаду – танець)

“прославляти армію, що бореться за справедливість”. Попереднє значення

цього фразеологізму – “бойовий дух армії правителя Чжоу У (周武王)”, який

пішов війною проти вкрай жорстокого і деспотичного правителя Чжоу (纣).

- 前呼后拥 [qiánhū hòuyōng] (букв.: попереду – вигуки (людей, що звільняють

шлях), позаду – юрба (людей, які охороняють)) “виїжджати з пишною свитою

(про знатну особу); у пишному оточенні”;

- 前程万里 [qián chéng wànlǐ] (букв.: попереду – шлях у десять тисяч лі) “людина,

якій пророкують блискучу кар’єру”;

- 前车之鉴 [qián chē zhī jiàn] (букв.: перевернутий віз на дорозі попереду)

“застереження, пересторога на майбутнє; чужа біда вчить; вчитися на

помилках минулого”;

- 后台老板 [hòutái lǎobǎn] (букв.: залаштунковий господар) “залишаючись у тіні,

тримати під контролем ситуацію”;

- 阴山背后 [yīnshān bèihòu] (букв.: позаду темних гір) “пекло, домівка злих духів;

Богом забуте місце, глушина”.
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До третьої підгрупи належать ФО, що об’єктивують концептуальну ознаку

концепту ПРОСТІР як кореляцію “попереду – позаду” (空间是前后). Водночас

лексеми на позначення досліджуваного концепту можуть вживатися як в опозиції

(前后), так і окремо, утворюючи дві додаткові ознаки: “простір – це попереду” (空

间是前) та “простір – це позаду” (空间是后). Крім цього, чен’юй цієї підгрупи

постають метафоричною актуалізацією концепту ПРОСТІР як шляху, рухаючись

вздовж якого, людина зазвичай прямує вперед, залишаючи за собою право

озирнутися назад, наприклад, ФО前不巴村，后不着店 (букв.: попереду не видно

селища, а позаду – притулку) “не знаходити прихистку в дорозі; перебувати в

скрутному становищі”. Цікавим семантичним аспектом додаткової

концептуальної ознаки “простір – це позаду” (空间是后) зокрема є значення

таємного, непомітного для людини місця, наприклад: 后 台 老 板 (букв.:

залаштунковий господар) “залишаючись у тіні, тримати під контролем ситуацію”;

阴山背后 (букв.: позаду темних гір) “пекло, домівка злих духів; Богом забуте

місце, глушина”.

4) 空间是左右 (Простір – це ліворуч і праворуч):

- 左辅右弼 [zuǒfǔ yòubì] (букв.: ліворуч – допомога, праворуч – підтримка)

“надавати всебічну підтримку, всіляко допомагати”. Раніше лексеми左辅 та右

弼 слугували позначенням найближчих помічників імператора або спадкоємців

престолу.

- 左提右挈 [zuǒtí yòuqiè] (букв.: допомагати ліворуч, підтримувати праворуч)

“дбати, опікуватися кимось”;

- 左顾右盼 [zuǒgù yòupàn] (букв.: озирнутися ліворуч, подивитися праворуч)

“перебувати в гордовитому настрої, виявляти зверхність, пихатість”;

“озиратися довкола, діяти з обережністю, вагатися”;

- 左邻右舍 [zuǒlín yòushè] (букв.: сусіди ліворуч, сусіди праворуч) “сусідство,

усі довкола; усі аспекти речей”;
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- 左思右想 [zuǒ sī yòu xiǎng] (букв.: подумати ліворуч, поміркувати праворуч)

“подумки перебирати всі варіанти, всебічно обдумувати”;

- 左右采获 [zuǒ yòu cǎi huò] (букв.: у лівій та правій руці тримати врожай)

“зібрати достатньо матеріалу для вирішення питання”;

- 无 出 其 右 [wúchū qíyòu] (букв.: не знайти іншого краще (його))

“неперевершений, недосяжний”. Тут компонент 右 слугує відображенням

уявлень давніх китайців про розташування найкращого, почесного місця саме

праворуч.

- 旁门左道 [pángmén zuǒdào] (букв.: бічні двері, дорога ліворуч) “єретичні

секти”; “застосовувати недозволені методи, йти обхідними дорогами”.

В основі четвертої підгрупи ФО на позначення концептуальної ознаки

“Простір – це ліворуч і праворуч” (空间是左右) лежать уявлення китайців про

навколишній простір, який, крім параметрів “вгорі-внизу” та “попереду-позаду”,

має вимір “ліворуч-праворуч”. У цьому разі ми також вважаємо за доцільне

виокремити дві додаткові ознаки, не зважаючи на їх нечисленність: “простір – це

ліворуч” (空间是左) і “простір – це праворуч” (空间是右). Зокрема, на наше

переконання, подібне розташування лексем в опозиції “ліворуч-праворуч” (左右)

передусім свідчить про усталену традицію розташування імператорського трону,

що був орієнтований “обличчям” на південь, а “спиною” на північ, внаслідок чого,

схід опинявся ліворуч (“народження” Сонця), а захід – праворуч (згасання Сонця)

[10], підтвердження чому знаходимо у виокремлених прикладах ФО.

5) 空间是中外 (простір – це по центру і на околицях):

- 中外驰名 [zhōng wài chí míng] (букв.: як у середині країни, так і за її межами

бути добре відомим) “отримати широку популярність і в Китаї, і за кордоном”;

- 古今中外 [gǔjīn zhōng wài] (букв.: у минулому й тепер, всередині країни

(Китаю) і за її межами) “завжди і скрізь”;

- 中西合璧 [zhōng xī hé bì] або中外合璧 [zhōng wài hé bì] (букв.: Китай і західні

країни в гармонії) “гармонійне поєднання Сходу і Заходу”;
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- 中立不倚 [zhōng lì bù yǐ] (букв.: серединне положення не змінити) “зберігати

нейтралітет”; “не схилятися ні на один, ні на інший бік”;

- 中道而废 [zhōng dào ér fèi] (букв.: зупинитися посередині шляху) “не довести

справу до краю, зробити справу наполовину, кинути на півдорозі”;

- 中流砥柱 [zhōng liú dǐzhù] (букв.: середина течії (як) Дічжу) “надійна опора

(про людину)”. Дічжу (砥柱 ) – кам'яна скеля, яка виступає посеред річки

Хуанхе (黄河) у Китаї.

- 暗中摸索 [àn zhōng mō suǒ] (букв.: блукати посеред темряви) “іти по життю

наодинці; не мати людини, яка вказувала б істинний шлях”;

- 中心如醉 [zhōngxīn rú zuì] (букв.: (всередині) серце ніби сп’яніло) “не в змозі

тримати себе в руках від хвилювань та переживань”.

П’ята підгупа ФО, що об’єктивує концептуальну ознаку “Простір – це по

центру і на околицях” (空间是中外), є відображенням китайського усвідомлення

себе у світі як центральної, серединної імперії, за межами якої існують народи-

піддані та інші держави. Такі уявлення збереглися у низці чен’юй (中外驰名 букв.:

як у середині країни, так і за її межами бути добре відомим – “отримати широку

популярність і в Китаї, і за кордоном”; 古今中外 букв.: у минулому й тепер,

всередині країни (Китаю) і за її межами – “завжди і скрізь”), однак, відповідно до

проаналізованого фразеологічного матеріалу, вони є досить нечисленними, на

відміну від більш розповсюдженого метафоричного вживання в китайських

фразеологізмах ЛО 中 у значенні “середина, посередині”. Крім цього, у деяких

випадках 中 також набуває значення нейтралітету, що можна простежити на

прикладі ФО 中立不倚 (букв.: серединне положення не змінити) “зберігати

нейтралітет, не схилятися ні на один, ні на інший бік”.

6) 空间是内(里)外 (Простір – це всередині і зовні):

- 里出外进 [lǐchū wàijìn] (букв.: усередині – виходити, зовні – заходити)

“асиметричний, нерівний”, “стирчить на всі боки”; “швендяти туди-сюди;

прохідний двір”;
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- 里勾外连 [lǐgōu wàilián] (букв.: зсередини домовитися, зовні об’єднатися)

“вступати у змову, знаходитися/бути у змові”;

- 里通外国 [lǐ tōng wàiguó] (букв.: зсередини зв’язуватися з іноземною

(зовнішньою) державою) “підтримувати таємний зв’язок із закордоном”;

- 里应外合 [lǐyìng wàihé] (букв.: підтримувати зсередини, координувати зовні)

“діяти разом, об’єднаними зусиллями”;

- 里生外熟 [lǐshēng wàishóu] (букв.: всередині – напівсирий, зовні – готовий)

“невідповідність зовнішнього й внутрішнього” (про людей, речі);

- 外简内明 [wài jiǎn nèi míng] (букв.: зовні – простора, всередині – ясність)

“зовні – звичайна, проста людина, а всередині – глибоко освічена, мудра”;

- 外宽内忌 [wài kuān nèi jì ] (букв.: зовні – ширина, всередині – злість) “зовні –

людина широкої душі, великодушна, але всередині – повна ненависті”;

- 外宽内明 [wài kuān nèi míng] (букв.: зовні – широкий, всередині – світлий)

“зовні – великодушний, всередині – проникливий, прозорливий”;

- 外宽内深 [wài kuān nèi shēn] (букв.: зовні – широкий, всередині – глибокий)

“зовні – великодушний, всередині – підступний”; “зверху гарно та тихо, а

всередині ворушиться лихо”.

Шоста підгрупа представлена ФО, які актуалізують концептуальну ознаку

концепту ПРОСТІР (空间) “Простір – це всередині і зовні” (空间是内(里)外) як

відображення соматичної топології (А. Н. Ахметсафін), що базується на

концепції Інь-Ян (阴阳), де Інь відповідає внутрішньому, а Ян – зовнішньому

середовищу щодо людського організму. Водночас до “зовнішнього” належить

опорно-руховий апарат та органи чуття людини, а до “внутрішнього” – її

внутрішні органи. Аналізуючи виокремлені ФО з цієї точки зору, передусім

зазначимо, що опозитивні пари в їхньому складі 里外 та 外内 відображають як

позитивні, так і негативні конотації “зовнішнього” та “внутрішнього”. Наприклад,

чен’юй 里 生 外 熟 (букв.: всередині – напівсирий, зовні – готовий)

“невідповідність зовнішнього й внутрішнього” або 外宽内忌 (букв.: зовні –
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ширина, всередині – злість) “зовні – людина широкої душі, великодушна, але

всередині – повна ненависті” можна зарахувати до традиційного принципу

протилежностей Інь-Ян “темне-світле”/”холодне-тепле”/“погане-хороше”.

Зокрема під час аналізу ФО стає помітна ще одна характерна риса кореляції

“зовнішнє-внутрішнє”, а саме – їхня взаємодія та взаємозв’язок, наприклад: 里应

外 合 (букв.: підтримувати зсередини, координувати зовні) “діяти разом,

об’єднаними зусиллями”, 里 勾 外 连 (букв.: зсередини домовитися, зовні

об’єднатися) “вступати у змову, знаходитися/бути у змові” тощо.

7) 空间是来(去)往 (Простір – це переміщення):

- 来龙去脉 [lái lóng qù mài] (букв.: дракон, який прийшов, (його) вени, що йдуть)

“причинний зв’язок, послідовність подій”. Цей чен‘юй є відображенням

уявлень давніх китайців про підпорядкування навколишнього світу законам

геомантії Фен-шуй (风水), згідно з якими об’єкти природи ототожнювалися з

реально існуючими та міфічними тваринами, зокрема драконом, що

порівнювався з гірським рельєфом, а його вени – з безперервними гірськими

хребтами. Китайські вчені зокрема вважали, що гори від початку до кінця

поєднані між собою як вени дракона.

- 来踪去迹 [láizōng qùjì ] (букв.: сліди/відбитки, залишені кимось (під час

пересування)) “причини і наслідки дій, проблем, ситуацій”;

- 来去分明 [láiqù fēnmíng] (букв.: пересування чітке й зрозуміле) “вирізнятися

чіткістю у поведінці, бути пунктуальним”;

- 来往如梭 [láiwǎng rúsuō] (букв.: пересуватися (приходити і йти), неначе

ткацький човник) “безперервність, багаторазовість у діях”;

- 来者不拒 [láizhě bù jù] (букв.: хто прийшов – не відмовити) “гостинно

зустрічати тих, хто прийшов”; “для всіх відкриті двері”;

- 来者不善，善者不来 [láizhě bùshàn, shànzhě bùlái] (букв.: той, хто прийшов –

не з добрими намірами, добрий не прийде) “Бійтеся данайців, що дари

приносять!”;
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- 去甚去泰 [qù shèn qù tài] (букв.: йти від розкоші, йти від надмірності) “не

впадати в крайнощі”, “дотримуватися золотої середини”;

- 去住两难 [qù zhù liǎng nán] (букв.: піти або залишитися – дві проблеми)

“важкість вибору”, “дилема”, “безвихідне становище”.

У сьомій підгрупі показниками концептуальної ознаки концепту ПРОСТІР

(空间) “переміщення в просторі” є антонімічні дієслова来 “приходити” та去 (往)

“йти”, які віддзеркалюють динамічне пересування в навколишньому середовищі,

наприклад: 来去分明 (букв.: пересування чітке й зрозуміле) “вирізнятися

чіткістю у поведінці, бути пунктуальним”; 来往如梭 (букв.: пересуватися

(приходити і йти), неначе ткацький човник) “безперервність, багаторазовість у

діях”.

8) 空间是存在 (Простір – це перебування):

- 在谷满谷，在坑满坑 [zài gǔ mǎn gǔ, zài kēng mǎn kēng] (букв.:у долинах повно

долин, в ямах вдосталь ям) “повно-повнісінько, сила-силенна, безліч”;

- 在官言官 [zàiguān yánguān] (букв.: перебуваючи на посаді чиновника –

говорити по-чиновницьки) “висловлюватися так, як того вимагає посада”;

- 在劫难逃 [zàijié nántáo] (букв.: перебування в біді невідворотньо) “долі не

минути”, “від долі не втечеш”, “ніхто не знає, де кого доля чекає”; “чому бути,

того не минути”. Згідно з буддійськими віруваннями, існування світу

розчленоване на 4 періоди або калпи (四劫 [sìjié]): 成 [chéng] (утворення), 住

[zhù] (перебування), 坏 [huài] (руйнування), 空 [kōng] (небуття). У період

руйнування (坏劫) на людину чекають три великих стихії (大三灾):火 (вогонь),

水 (вода), 风 (вітер), які наділені руйнівними силами та несуть за собою біди і

нещастя.

- 在所不辞 [zàisuǒ bùcí] (букв.: хоч би де не перебуваючи, не відмовлятися) “не

зупинятися ні перед чим, без коливань йти до мети, бути готовим на все заради

чогось”;
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- 在所不惜 [zàisuǒ bùxī] (букв.: хоч би де не перебуваючи, не жаліти) “не

пошкодувати, не пощадити”;

- 在所难免 [zàisuǒ nánmiǎn] (букв.: хоч би де не перебуваючи, складно уникнути)

“бути неминучим; належати до числа непоправних (напр., помилок)”;

- 在所自处 [zài suǒ zì chǔ] (букв.: хоч би де не перебуваючи, знайти своє місце)

“знайти місце під сонцем”;

- 骨鲠在喉 [gǔ gěng zài hóu] (букв.: (риб'яча) кістка застрягла в горлі) “слова

застрягають у горлі; бути не в змозі вимовити ні слова”.

Серед компонентів чен’юй восьмої підгрупи на позначення концептуальної

ознаки концепту ПРОСТІР (空间 ) “перебування в просторі” (空间是存在 ),

актуальним є дієслово在, що є відображенням статичного існування (在谷满谷，

在坑满坑 букв.: у долинах повно долин, в ямах вдосталь ям – “повно-повнісінько,

сила-силенна, безліч”), перебування на певній посаді ( 在 官 言 官 букв.:

перебуваючи на посаді чиновника – говорити по-чиновницьки –

“висловлюватися так, як того вимагає посада”), усвідомлення себе в життєвому

просторі (在劫难逃 букв.: перебування в біді невідворотно – “долі не минути”,

“від долі не втечеш”) або ідентифікації тілесного простору (骨鲠在喉 букв.:

(риб’яча) кістка застрягла в горлі – “слова застрягають у горлі; бути не в змозі

вимовити ні слова”).

Отже, у результаті аналізу наведених вище ФО, які об’єктивують низку

концептуальних ознак концепту ПРОСТІР (空间 ), ми 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. Зокрема маємо зазначити, що крім позначення

фізичного простору (його тривимірної структури, об’єктів навколишнього світу

тощо), певні фразеологізми є позначенням соціального (上 谄下 渎 букв.:
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підлещуватися до верхів, зневажати низи – “бути улесливим перед начальством і

зневажати підлеглих”), родинного (中馈犹虚 букв.: домашнє (те, що всередині)

господарство все ще пустує – “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:

- 北门南牙 (букв.: (полководець) північного яменю, канцлер (південного

яменю) “начальник палацової гвардії і канцлер”;

- 中流砥柱 (букв.: середина течії (як) Дічжу) “надійна опора (про людину)”;

- 来龙去脉 (букв.: дракон, який прийшов, (його) вени, що йдуть)

“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.

2. Група ФО “时间”/“Час”.

1) 时间是日 (Час – це день):

- 日长一线 [rì cháng yīxiàn] (букв.: день подовжився на ниточку) “дні стають

довшими (після зимового сонцестояння)”;

- 日复一日 [rì fù yī rì] (букв.: день змінює день) “день за днем”;

- 日进有功 [rì jìn yǒu gōng] (букв.: крокуючи вперед (кожного) дня, досягаєш

успіху) “щоденна праця забезпечить успіх”;
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- 日理万机 [rì lǐ wàn jī] (букв.: (кожного) дня управляти тисячами справ) “мати

тисячі повсякденних справ”;

- 日食万钱 [rì shí wàn qián] (букв.: щоденне харчування – десять тисяч монет)

“бути ненажерою, вести розкішний спосіб життя”;

- 日试万言 [rì shì wàn yán] (букв.: для складання екзамену за день написати

десять тисяч слів) “володіти талантом скоропису”;

- 日思夜盼 [rì sī yè pàn] (букв.: вдень тужити, вночі плекати надію) “заглибитися

в спогади”;

- 日无暇晷 [rì wú xiá guǐ] (букв.: (протягом) дня немає вільного часу)

“надзвичайна зайнятість, завантаженість”, “ніколи й вгору поглянути”.

До першої підгрупи належать чен’юй, що відображають концептуальну

ознаку концепту ЧАС (时间) як усвідомлення щоденного плину часу (时间是日),

протягом якого можна бути неймовірно зайнятим (日理万机 “мати тисячі

повсякденних справ”; 日 无暇晷 “надзвичайна зайнятість, завантаженість”,

“ніколи й вгору поглянути”) або марно його витрачати на міркування (日思夜盼

“заглибитися в спогади”) тощо. Водночас за день можна або витратити 10 тисяч

монет на харчування (日食万钱 “бути ненажерою, вести розкішний спосіб

життя”), або написати 10 тисяч слів для успішного складання екзамену (日试万言

“володіти талантом скоропису”).

2) 时间是月 (Час – це місяць):

- 五黄六月 [wǔ huáng liùyuè] (букв.: п’ятий-шостий місяць згідно з циклом

Місяця) “найбільш спекотній період літа, середина літа, літня спека”.

Компонент ФО黄 [huáng] (“жовтий, золотий”) дослівно не перекладається, але

має важливе значення для повного розуміння фразеологізму: у цьому разі黄

позначає колір дозрілих зернових культур, період дозрівання яких припадає на

5-6 місяці за місячним календарем.

- 六月飞霜 [liù yuè fēi shuāng] (букв.: шостого місяця випав іній) “несправедливе

обвинувачення невинного”;
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- 残冬腊月 [cándōng làyuè ] (букв.: кінець зими, 12-й місяць за циклом Місяця)

“останні дні, кінець року (за місячним календарем)”. У цій ФО лексема 腊月

виступає позначенням останнього, 12-го місяця року згідно з місячним

календарем, який є символом завершення річного циклу.

- 驴年马月 [lǘnián mǎyuè] (букв.: рік Віслюка, місяць Коня) “невідомо коли”,

“коли рак свисне”, “на Миколи та й ніколи”;

- 年深月久 [niánshēn yuèjiǔ] (букв.: глибина років, тривалість місяців) “давно

минулий, давній, стародавній”, “iз плином часу”;

- 成年累月 [chéngnián lěiyuè] (букв.: цілий рік, цілими місяцями) “роками і

місяцями”, “протягом тривалого періоду часу”;

- 蹉跎岁月 [cuōtuó suìyuè] (букв.: пропускати роки, марнувати місяці) “марно

витрачати час”;

- 岁月如流 [suì yuè rú liú] (букв.: роки і місяці як потік) “швидкий плин часу”.

Друга підгрупа ФО на позначення концептуальної ознаки “Час – це місяць”

(时间是月) є яскравим відображенням важливості календаря за циклом Місяця

для китайського народу, адже низка чен’юй містить у своєму складі назви

ключових місяців: 五黄六月 (букв.: п’ятий-шостий місяць згідно з циклом

Місяця) “найбільш спекотній період літа, середина літа, літня спека”; 六月飞霜

(букв.: шостого місяця випав іній) “несправедливе обвинувачення невинного”;残

冬腊月 (букв.: кінець зими, 12-й місяць за циклом Місяця) “останні дні, кінець

року (за місячним календарем)”. Зокрема чен’юй цієї підгрупи характеризуються

тлумаченням швидкоплинності та тривалості часу, наприклад: 成年累月 (букв.:

цілий рік, цілими місяцями) “роками і місяцями”, “протягом тривалого періоду

часу”;岁月如流 (букв.: роки і місяці як потік) “швидкий плин часу” тощо.

3) 时间是年 (Час – це рік):

- 年富力强 [niánfù lìqiáng] (букв.: (майбутніх) років і сил багато) “у розквіті

років і сил”, “повний життя і енергії”;
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- 年轻力壮 [niánqīng lìzhuàng] (букв.: вік молодий, сил багато) “молодий і

енергійний, повний молодості і сили”;

- 年幼无知 [nián yòu wú zhī] (букв.: молодий роками – без знань) “молодий і

недосвідчений”, “молоде та зелене”;

- 年高德劭 [niángāodéshào] (букв.: років багато – добропорядність визначна)

“поважний роками і доброчесний”, “поважний і шанований”;

- 年高望重 [nián gāo wàng zhòng] (букв.: років багато – авторитет великий)

“високоморальний і вельмишановний”;

- 年近古稀 [nián jìn gǔ xī] (букв.: вік наближається до семидесятиріччя) “скоро

виповнюється сімдесят”. Компонент цієї ФО 古稀 виступає позначенням

семидесятирічного віку людини.

- 年谊世好 [nián yì shì hào] (букв.: дружба товаришів по навчанню – дружба

декількох поколінь, на віки) “традиційна дружба між сім’ями”; “близькі

стосунки”;

- 年 谷 不 登 [nián gǔ bù dēng] (букв.: річний врожай зерна не дозрів)

“неврожайний рік”.

До складу третьої підгрупи входять ФО, що актуалізують концептуальну

ознаку концепту ЧАС (时间 ) “Час – це рік” (时间是年 ), компоненти яких

позначають рік (роки) життя людини, її молодість та недосвідченість (年幼无知

(букв.: молодий роками – без знань) “молодий і недосвідчений”, “молоде та

зелене”) або мудрість та добропорядність (年高德劭 (букв.: років багато –

авторитет великий) “поважний роками і доброчесний”, “поважний і шанований”)

тощо. Крім цього, тривалістю років перевіряється сила дружби між людьми, про

що йдеться в чен’юй 年谊世好 (букв.: дружба товаришів по навчанню – дружба

декількох поколінь, на віки) “традиційна дружба між сім’ями”; “близькі

стосунки”. Зокрема яскравим прикладом важливості отримання врожаю,

вирощуваного протягом року народом Китаю, є чен’юй 年谷不登 (букв.: річний

врожай зерна не дозрів) “неврожайний рік”.
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4) 时间是四季 (Час – це чотири сезони):

- 春风得意 [chūn fēng dé yì] (букв.: (теплий) весняний вітер приносить удачу)

“бути на вершині успіху”, “здійснити всі бажання”;

- 春风夏雨 [chūn fēng xià yǔ] (букв.: весняний вітер, літній дощ) “своєчасність

надання допомоги і підтримки порадою”. У цьому разі значення ФО можна

пояснити спостереженнями китайських мовців про те, що завдяки теплоті

весняного вітру й зволоженню літнього дощу вся природа оживає.

- 春诵夏弦 [chūnsòng xiàxián] (букв.: навесні декламувати, влітку акомпанувати)

“(шкільне) навчання”; “навчатися (чому-небудь)”;

- 夏炉冬扇 [xiàlú dōngshàn] (букв.: влітку топити піч, взимку обмахуватися

віялом) “робити безглузді речі”;

- 秋毫无犯 [qiūháo wúfàn] (букв.: (навіть) осінньої павутинки не торкнутися)

“нікому не робити поганого, не завдавати шкоди”; “мухи не скривдить”;

- 冰壶秋月 [bīnghú qiūyuè] ( букв.: нефритовий глечик із льодом, сяйво осіннього

місяця) “душевна чистота й невинність”;

- 冬裘夏葛 [dōng qiú xià gě] (букв.: взимку – хутро, влітку – тканина з ге)

“розкішний дорогий одяг”. У цій ФО згадано про тканину, що виробляється з

рослини ге (葛麻 [gémá]) або пуерарії японської.

- 冬日可爱 [dōng rì kě ài ] (букв.: зимове сонце чарівне) “цінна допомога у важкий

час”; “людська доброта”.

Четверта підгрупа містить ФО, що об’єктивують концептуальну ознаку

“Час – це чотири сезони” (时间是四季) на позначення чотирьох сезонів, кожен із

яких по-своєму прекрасний та разом із природними стихіями (вітер, дощ) відіграє

доленосну роль у житті людини, наприклад: 春风得意 (букв.: (теплий) весняний

вітер приносить удачу) “бути на вершині успіху”, “здійснити всі бажання”; 春风

夏雨 (букв.: весняний вітер, літній дощ) “своєчасність надання допомоги і

підтримки порадою” тощо. Деякі пори року та пов’язані з ними природні явища

зокрема асоціюються в китайців з високими моральними якостями людини, як-от:
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冰壶秋月 (букв.: нефритовий глечик із льодом, сяйво осіннього місяця) “душевна

чистота й невинність”; 秋 毫 无 犯 (букв.: (навіть) осінньої павутинки не

торкнутися) “нікому не робити поганого”; “мухи не скривдить”; 冬日可爱 (букв.:

зимове сонце чарівне) “цінна допомога у важкий час”; “людська доброта” тощо.

5) 时间是时代 (Час – це епоха, покоління):

- 代代相传 [dàidài xiāngchuán] “передаватися з покоління в покоління”;

- 传宗接代 [chuán zōng jiē dài] (букв.: передавати рід, продовжувати покоління)

“продовження роду”, “від покоління до покоління”;

- 改朝换代 [gǎicháo huàndài] (букв.: замінити династію, поміняти покоління)

“зміна династій, переворот”;

- 千秋万代 [qiānqiū wàndài] (букв.: тисяча осеней (років), десять тисяч поколінь)

“тисячі років”, “на віки вічні”, “від покоління до покоління”;

- 黄金时代 [huángjīn shídài] “золоте століття, золота епоха”;

- 风华绝代 [fēng huá jué dài] (букв.: обдарованість, що випереджає сучасність

(цю епоху)) “бути видатним, надзвичайно талановитим та здібним”;

- 绝代佳人 [juédài jiārén] (букв.: людська врода, що випереджає сучасність (цю

епоху)) “людина незрівнянної краси”; “королева краси”;

- 一代楷模 [yī dài kǎi mó] (букв.: еталон епохи) “приклад для наслідування”.

До п’ятої підгрупи належать чен’юй, що відображають концептуальну

ознаку концепту ЧАС (时间) епоха/покоління та позначають тривалі відрізки часу:

千秋万代 (букв.: тисяча осеней (років), десять тисяч поколінь – “тисячі років”,

“на віки вічні”, “від покоління до покоління”), водночас виступають втіленням

ідеального періоду життя (黄金时代 “золоте століття, золота епоха”). Протягом

цих періодів зокрема народжуються видатні та вродливі люди, наприклад: 风华绝

代 (букв.: обдарованість, що випереджає сучасність (цю епоху)) “бути видатним,

надзвичайно талановитим та здібним”; 绝代佳人 (букв.: людська врода, що

випереджає сучасність (цю епоху)) “людина незрівнянної краси”; “королева
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краси”), яких можна ставити за взірець (一代楷模 (букв.: еталон епохи) “приклад

для наслідування”) тощо.

6) 时间是前后 (Час – це попереду і позаду):

- 前事不忘，后事之师 [qiánshì bù wàng, hòushì zhī shī] (букв.: минулих справ не

забувати – вчитель для майбутніх справ) “досвід минулого – урок для

майбутнього”;

- 前倨后恭 [qiánjù hòugōng] (букв.: попереду (спочатку) – пихатість, позаду

(потім) – повага) “змінити зневагу на повагу”;

- 前因后果 [qiányīn hòuguǒ] (букв.: попереду (спочатку) причина, позаду (потім)

наслідок) “початок і кінець”, “від початку до кінця”, “причина і наслідки”;

- 前目后凡 [qián mù hòu fán] (букв.: попереду (спочатку) частини, позаду

(потім) ціле) “від часткового до загального” (про стиль написання тощо);

- 前度刘郎 [qiándù Liú Láng] (букв.: Лю Лан, що побував (тут) минулого разу)

“людина, яка повернулася у вподобане їй місце”;

- 前无古人 [qiánwú gǔrén] (букв.: раніше не відомий давнім людям) “небачений,

нечуваний, небувалий, безпрецедентний”;

- 后发制人 [hòu fā zhì rén ] (букв.: пізніше проявити перевагу) “відступити, щоб

перейти у наступ”;

- 后生可畏 [hòu shēng kě wèi] (букв.: молодше (наступне) покоління викликає

повагу) “молодість перемагає”, “перед молодими всі шляхи відкриті”.

До шостої підгрупи входять фразеологізми, які слугують відображенням

концептуальної ознаки концепту ЧАС (时间) “Час – це попереду і позаду” (时间是

前后), як однієї з часопросторових метафор, що є характерними для китайського

позначення часу за допомогою просторових лексем. Згідно з такими уявленнями,

події, що відбуваються в житті людини, розташовані вздовж уявної

горизонтальної осі, а саме – попереду (майбутнє) та позаду мовця (минуле).

Серед виокремлених ФО найбільш яскравими є: 前事不忘，后事之师 (букв.:

минулих справ не забувати – вчитель для майбутніх справ) “досвід минулого –
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урок для майбутнього”; 前因后果 (букв.: попереду (спочатку) причина, позаду

(потім) наслідок) “початок і кінець”, “від початку до кінця”, “причина і

наслідки”; 前无古人 (букв.: раніше не відомий давнім людям) “небачений,

нечуваний, небувалий”;后发制人 (букв.: пізніше проявити перевагу) “відступити,

щоб перейти у наступ”. Зокрема такі результати, на нашу думку, свідчать про

хибність тези щодо спрямованості китайського мислення виключно в минуле, не

зважаючи на те, що в повсякденному мовленні ЛО 前 [qián] та 后 [hòu]

вживаються у значенні “попередній, минулий” та “прийдешній, майбутній”

відповідно.

7) 时间是上下 (Час – це вгорі і внизу):

- 上下同门 [shàng xià tóng mén] (букв.: родичі між попереднім та наступним

поколіннями) спільна назва для чоловіка тітки та чоловіка племінниці;

- 承上启下 [chéngshàng qǐxià] (букв.: приймати від попереднього, передавати

наступному) “слугувати сполучною ланкою, бути провідником”;

- 羲皇上人 [xī huáng shàng rén] (букв.: люди, які жили до імператора Фу Сі)

“люди глибокої давнини”; “абсолютно вільні, безтурботні первісні люди”;

- 每下愈况 [měixià yùkuàng] (букв.: кожен наступний (раз) перевершує

теперішню ситуацію) “що далі, то гірше”.

Виокремлена сьома підгрупа ФО на позначення концептуальної ознаки

концепту ЧАС (时间) “Час – це вгорі і внизу” (时间是上下) водночас актуалізує

наступну часопросторову метафору. Це дає змогу зробити висновок, що у разі

використання мовцем ЛО上 (верх) і下 (низ), відбувається позиціонування подій,

які відбулися в часі, вздовж уявної вертикальної осі, а саме – маркування

минулого як попереднього, що знаходиться згори, а майбутнього – як наступного,

що перебуває знизу. Прикладами такого усвідомлення часу китайцями є чен’юй羲

皇上人 (букв.: люди, які жили до імператора Фу Сі) “люди глибокої давнини”;

“абсолютно вільні, безтурботні первісні люди”; 每 下 愈 况 (букв.: кожен

наступний (раз) перевершує теперішню ситуацію) “що далі, то гірше” тощо.
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8) 时间是来往 (Час – це переміщення):

- 春去秋来 [chūnqù qiūlái] (букв.: весна йде, осінь приходить) “швидкоплинність

часу”;

- 古往今来 [gǔwǎng jīnlái] (букв.: древнє йде, теперішнє приходить) “від

давнини до теперішнього часу”, “у всі часи, споконвіку”;

- 来者可追 [lái zhě kě zhuī] (букв.: те, що приходить (майбутні події), можна

наздогнати та виправити) “майбутнє в наших руках”;

- 去故就新 [qù gù jiù xīn] (букв.: йде старе – відразу нове) “на зміну старому

приходить нове”.

Результати фразеологічного аналізу показали, що ФО виокремленої

підгрупи на позначення концептуальної ознаки концепту ЧАС ( 时 间 )

об’єктивують ще одну часопросторову метафору “Час – це переміщення” (时间是

来往), яка є відображенням специфічної вербалізації часу китайським мовцем за

допомогою ЛО 来 і 去 /往 . Специфіка полягає в тому, що за цієї умови

відбувається певна персоніфікація часу, за рухом якого спостерігає людина,

усвідомлюючи минуле, яке йде (去 /往 ), а майбутнє – яке приходить (来 ) за

допомогою циклічної зміни сезонів, наприклад: 春去秋来 (букв.: весна йде, осінь

приходить) “швидкоплинність часу” тощо.

Отже, 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
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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.

3. Група ФО “时空”/“Час-Простір”.

1) 时空是天地 (Час-простір – це космос):

- 天崩地坼 [tiān bēng dì chè] (букв.: Небо валиться, Земля тріскається)

“грандіозний, приголомшливий”;

- 天翻地覆 [tiān fān dì fù] (букв.: Небо перевернулося, Земля перекинулася)

“колосальні зміни”; “усе догори дригом”, “шкереберть”;

- 天不怕，地不怕 [tiān bù pà, dì bù pà] (букв.: не боятися Неба, не боятися Землі)

“нічого на світі не боятися”; “не знати страху”;

- 天差地远 [tiān chā dì yuǎn] (букв.: Небо разюче відрізняється від Землі)

“відрізнятися як небо від землі”; “небо і земля”; “кардинально протилежні

точки зору”;

- 天长地久 [tiāncháng dìjiǔ] (букв.: довгий як Небо, незмінний як Земля) “вічний,

на віки вічні, назавжди”;

- 天成地平 [tiān chéng dì píng] (букв.: успіх на Небі – стабільність на Землі) “мир

та спокій у всьому світі”;

- 天愁地惨 [tiān chóu dì cǎn] (букв.: Небо сумує, Земля в скорботі) “пригнічений

горем”; “побиватися, журитися, сумувати”;

- 天地不容 [tiān dì bù róng] (букв.: ні Небо, ні Земля (і люди) не пробачає)

“навіть Бог не пробачить”, “немає прощення людині (що здійснила страшний

злочин)”.

Перша з виокремлених підгруп ФО відображає концептуальну ознаку

концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) “Час-простір – це космос” (时空是天地). В основі
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цієї ознаки лежить уявлення китайців, що репрезентується твердженням “Небо –

час, Земля – простір” та засвідчує поклоніння перед цими двома началами, які

керують людською долею. Зокрема привертає особливу увагу виражений

антропоморфізм понять Неба і Землі, наприклад, у ФО 天愁地惨 (букв.: Небо

сумує, Земля в скорботі) “пригнічений горем”; “побиватися, журитися, сумувати”

або 天翻地覆 (букв.: Небо перевернулося, Земля перекинулася) “колосальні

зміни”; “усе догори дригом”, “шкереберть”, оскільки ілюструє персоніфікацію

простору та часу, їхній взаємозв’язок та вплив на життя китайського мовця. Крім

цього, компоненти виокремлених ФО демонструють не тільки сталість та

незмінність Неба і Землі (天长地久 букв.: довгий як Небо, незмінний як Земля –

“вічний, на віки вічні, назавжди”), а і їхню можливу руйнацію (天崩地坼 букв.:

Небо валиться, Земля тріскається – “грандіозний, приголомшливий”; 天翻地覆

букв.: Небо перевернулося, Земля перекинулася – “колосальні зміни”). Водночас

Небо і Земля можуть знаходитися в опозиції, оскільки є двома протилежностями,

що яскраво простежується у чен’юй 天差地远 “відрізнятися як небо від землі”;

“небо і земля”; “кардинально протилежні точки зору” (букв.: Небо разюче

відрізняється від Землі).

2) 时空是世界 (Час-простір – це світ):

- 世界大同 [shìjiè dà tóng] (букв.: Всесвітня узгодженість) “велике єднання світу,

світова гармонія”;

- 大千世界 [dàqiān shìjiè] (букв.: міріади світів) “безмежний Всесвіт, космос”;

- 花花世界 [huāhuā shìjiè] (букв.: прекрасна, квітуча місцевість (світ)) “райський

куточок”;

- 极乐世界 [jílè shìjiè] (букв.: світ блаженства) “земля обітована”, “рай”,

“нірвана”;

- 齐梁世界 [qíliángshìjiè] (букв.: епоха Ці та Лян) “розпад держави”, “втрата

могутності”;
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- 胸怀祖国，放眼世界 [xiōng huái zǔguó, fàng yǎn shìjiè] (букв.: у серці –

батьківщина, перед очима – увесь світ) “обміркувати і вирішити проблему з

погляду революцій у власній державі та на світовому рівні”;

- 世殊事异 [shì shū shì yì] (букв.: епохи різні, справи інші) “звичаї змінюються з

часом”; “інші часи, інші звичаї”;

- 大开眼界 [dàkāiyǎnjiè] (букв.: розкрити ширше межі погляду) “розширити

світогляд”, “ширше дивитися на світ”; “розкривати очі (на щось нове)”.

Друга підгрупа ФО представляє собою відображення концептуальної

ознаки концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) “Час-простір – це світ” (时空是世界),

сутність якої полягає в уявленні китайських мовців про навколишній світ (世界)

як такий, що складається з епох/століть (世 ) та має певні межі/рубежі (界 ).

Більшість виокремлених чен’юй мають у своєму складі концептуалізовану єдність

“століття-рубіж”, що набуває низки різних значень: Всесвіт, космос (世界大同

“велике єднання світу, світова гармонія”;大千世界 “безмежний Всесвіт, космос”),

певна місцевість (花花世界 “райський куточок”; 极乐世界 “земля обітована, рай,

нірвана”) або світ, в якому ми живемо (胸怀祖国，放眼世界 “обміркувати і

вирішити проблему з погляду революцій у власній державі та на світовому рівні”).

3) 时空是圆方 (Час-простір – це коло і квадрат):

- 方底圆盖 [fāngdǐ yuángài] (букв.: квадратне дно, кругла кришка) “несумісні,

невідповідні одне одному речі”;

- 圆凿方枘 [yuán záo fāng ruì] (букв.: круглий отвір, квадратний шип) “взаємна

невідповідність”;

- 方趾圆颅 [fāngzhǐ yuánlú] (букв.: квадратна стопа, круглий череп) “рід

людський, людство”;

- 不以规矩，不能成方圆 [bù yǐ guī jǔ, bù néng chéng fāng yuán] ( букв.: без

циркуля і косинця не намалюєш коло і квадрат) “під час виконання будь-якої

справи необхідно суворо дотримуватися правил і законів”;
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- 方领矩步 [fānglǐng jǔbù] (букв.: квадратний комір і пряма хода) “зовнішній

вигляд та манери студента старого Китаю”;

- 方头不劣 [fāngtóu bùliè] (букв.: квадратна голова не слухняна) “впертий,

незговірливий, наполегливий”; “упертюх”;

- 圆木警枕 [yuán mù jǐng zhěn] (букв.: подушка з дерев’яного кругляка)

“щосили старатися”;

- 花好月圆 [huā hǎo yuè yuán] (букв.: прекрасні квіти, повний (круглий) Місяць)

а) “прекрасне поєднання; прекрасний пейзаж”; б) побажання молодятам

щасливого подружнього життя.

До третьої підгрупи ми зарахували чен’юй просторової семантики зі

значенням символіки квадрату (方) і кола (圆) як відображення концептуальної

ознаки “Час-простір – це коло і квадрат” (时空是圆方), в основі якої лежать

уявлення про кругове обертання Неба та небесних світил (час) та квадратний

устрій Землі (простір). Не зважаючи на початкове значення, у фразеологізмах ці

поняття передають свої характеристики на предмети побуту та зовнішність

людини, наприклад:方底圆盖 (букв.: квадратне дно, кругла кришка) “несумісні,

невідповідні одне одному речі”; 方趾圆颅 (букв.: квадратна стопа, круглий

череп) “рід людський, людство”. Крім цього, наведені висловлення зокрема

можна проаналізувати з точки зору віднесеності до небесного та земного начал,

припустивши, що будова тіла людини так чи інакше є їхнє поєднанням: стопи,

опираючись на Землю, набувають форми квадрату, а голова, звернена до Неба,

має форму кола. А отже, людина – істота, що поєднує в собі як небесні, так і земні

прояви, що ще раз підкреслює важливість ідеї гомоморфізму в Давньому Китаї.

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-
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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.

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. 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 (що виражається через позначення

органів сприйняття – вух та очей), об’єкта сприйняття, власне процесу

сприйняття та всіх або декількох компонентів перцептивного акту. Розглянемо

кожну підгрупу окремо.
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1. “主观的知觉”/“Суб’єкт сприйняття”:

- 耳聪目明 [ěr cōng mù míng] (букв.: тонкий слух, гострий зір) “мати повне

уявлення про ситуацію”, “чітко розуміти та усвідомлювати”;

- 耳聋眼黑 [ěrlóng yǎnhēi] (букв.: вуха заклало, в очах – темрява) “і глухий, і

сліпий”;

- 耳目之欲 [ěr mù zhī yù] (букв.: те, що хоче (чути) вухо і (бачити) око)

“отримувати насолоду від почутого і побаченого”;

- 耳濡目染 [ěr rú mù rǎn] (букв.: вуха намокли, очі забруднилися) “непомітно

потрапити під вплив оточення (того, що людина постійно бачить і чує)”;

- 耳根清净 [ěrgēn qīngjìng] (букв.: вуха чисті і спокійні) “тиша і спокій”, “ніщо

не турбує”;

- 耳顺之年 [ér shùn zhī nián] (букв.: рік, в якому вуха стають слухняними, а слух

покірним (що дозволяє відрізняти істину від хибності)) “шістдесятирічний

вік”;

- 眼高手低 [yǎn gāo shǒu dī] (букв.: високі (горді) очі, низькі (погані) руки) “і

кортить, і страшить”; “хоч бачить око, та зуб не йме”; “одного бажання мало”;

- 眼疾手快 [yǎn jí shǒu kuài] (букв.: жвавий погляд, спритні руки) “спритний,

рухливий”; “зі швидкою реакцією”;

Отже, перша підгрупа ФО на позначення концептуальної ознаки концепту

ЧАС-ПРОСТІР (时空) “Час-простір – це сприйняття” (时空是知觉) відображає

усвідомлення часу та простору Суб’єктом сприйняття (людиною або твариною)

за допомогою очей (目/眼) та вух (耳): 耳聋眼黑 “і глухий, і сліпий” (букв.: вуха

заклало, в очах – темрява) тощо. У цьому разі ми можемо говорити про

виокремлення додаткової ознаки досліджуваного концепту “Час-простір – це

сприйняття суб’єкта” (时空是主观的知觉).

2. “知觉的客观”/“Об’єкт/Об’єкти сприйняття”:

- 青天霹靂 [qīngtiān pīlì] (букв.: як грім серед ясного неба) “несподівано,

зненацька”;
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- 光风霁月 [guāngfēng jìyuè] (букв.: свіжий вітер, ясний Місяць (після дощу або

снігу)) “щиросердий, прямодушний, відкритий” (про характер людини);

“період спокою, миру і процвітання”;

- 风声鹤唳 [fēng shēng hè lì] (букв.: звуки вітру та крики журавлів) “у страху очі

великі”;

- 鸡鸣狗吠 [jī míng gǒu fèi] (букв.: спів півнів та гавкіт собак [звідусіль])

“скупчуватися в густонаселеному місці”;

- 鬼哭狼嚎 [guǐ kū láng háo] ( букв.: голосіння злих духів, вовче виття) “дикі

стогони”, “оглушливе виття”, “несамовиті крики”;

- 鸦雀无声 [yā què wú shēng] (букв.: не чутно ні (звуків) ворон, ні горобців) “не

чути ані звуку”; “мертва тиша”; “чути, як муха пролетить”;

- 不声不响 [bù shēng bù xiǎng] (букв.: не видати ні звуку) “нечутно, тихо, без

шуму, мовчки”;

- 秋风扫落叶 [qiūfēng sǎo luòyè] (букв.: осінній вітер змітає опале листя)

“нищівні сили очищають від прогнилого та занепалого”; “змітати все на

своєму шляху”.

Друга підгрупа ФО репрезентує додаткову ознаку концепту ЧАС-ПРОСТІР

(时空 ) “Час-простір – це сприйняття” (时空是知觉 ) як усвідомлення

навколишнього світу, що наповнений предметами і явищами об’єктивної

дійсності, до яких належать звуки різного характеру (зокрема тваринного світу,

природних стихій тощо) або об’єкти життєвого середовища. У зв’язку з цим ми

вважаємо доцільним охарактеризувати цю ознаку концепту за допомогою

твердження “Час-простір – це сприйняття об’єкта” (时空是客观的知觉) та як

приклад навести наступні чен’юй: 光风 霁月 “щиросердий, прямодушний,

відкритий” (про характер людини); “період спокою, миру і процвітання” (букв.:

свіжий вітер, ясний Місяць (після дощу або снігу));鸦雀无声 “не чути ані звуку”;

“мертва тиша”; “чути, як муха пролетить” (букв.: не чутно ні (звуків) ворон, ні

горобців) тощо.
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3. “知觉过程”/“Процес сприйняття”:

- 混淆视听 [hùn xiáo shì tīng] (букв.: спотворювати побачене і почуте) “збивати з

пантелику, вводити в оману”; “перекручувати факти”, “затушовувати

справжній стан речей”;

- 百闻不如一见 [bǎi wén bù rú yī jiàn] (букв.: сто разів почутого не порівняти з

одним разом побаченого) “краще один раз побачити, ніж сто раз почути”;

- 听而不闻 [tīng ér bù wèn] (букв.: слухати і не чути) “пускати повз вуха”, “мов

недочувати”, “прикидатися глухим”;

- 少见多怪 [shǎo jiàn duō guài] (букв.: мало бачити – багато дивуватися)

“недосвічений, наївний”; “дивуватися кожній дрібниці”;

- 寡闻少见 [guǎ wén shǎo jiàn] (букв.: мало чути, мало бачити) “малоосвічений”,

“вузького кругозору”;

- 坐视不救 [zuòshì bùjiù] (букв.: байдуже спостерігати з боку, не надавати

допомоги) “не втручатися у ситуацію”, “займати бездушну позицію щодо біди

сусіда”, “сидіти склавши руки”;

- 长生久视 [cháng shēng jiǔ shì] (букв.: прожити довге життя зі здоровими зором

(і слухом)) “вічно жити і ніколи не старіти”;

- 喜闻乐见 [xǐwén lèjiàn] (букв.: любити бачити і чути) “улюблений”; “такий,

що викликає захоплення”.

Фразеологізми китайської мови, що належать до третьої підгрупи,

відображають ще одну додаткову ознаку досліджуваного концепту, в основі якої

лежать уявлення про процесуальність сприйняття людиною навколишнього світу.

Спостерігаючи за світом, мовець, використовуючи основні органи чуття, може

його бачити (视/见) та/або чути (听/闻), у зв’язку з чим, ми охарактеризуємо цю

ознаку як “Час-простір – це процес сприйняття” (时空是知觉过程), наприклад:

寡闻少见 (букв.: мало чути, мало бачити) “малоосвічений”, “вузького кругозору”;

百闻不如一见 (букв.: сто разів почутого не порівняти з одним разом побаченого)

“краще один раз побачити, ніж сто раз почути” тощо.



152

4. Змішана підгрупа.

В основі цієї пігрупи ФО лежить актуалізація концепту ЧАС-ПРОСТІР (时

空) як Процесу сприйняття Суб’єктом певних Об’єктів навколишнього світу в

різних поєднаннях. Досліджуючи фразеологічний матеріал, ми виявили низку

чен’юй, які репрезентують сприйняття людиною об’єктивної дійсності в часі та

просторі, що знаходить своє відображення в таких додаткових концептуальних

ознаках: “Час-простір – це сприйняття суб’єктом об’єкта” (时空是主观的客观

知觉), “Час-простір – це процес сприйняття суб’єкта” (时空是主观的知觉过程),

“Час-простір – це процес сприйняття об’єкта” (时空是客观的知觉过程) та

“Час-простір – це процес сприйняття суб’єктом об’єкта” (时空是客观的主观知

觉过程). Серед всього обсягу опрацьованих прикладів ФО нами було відібрано до

кожної підгрупи та проаналізовано 8 чен’юй, які винесені у Додаток А (табл. №1-

4).

Відповідно до здійсненого аналізу виокремлених підгруп фразеологізмів,

можемо констатувати, що всі вони відображають особливості китайського

сприйняття навколишнього світу, який існує у часі та просторі та усвідомлюється,

передусім, за допомогою зору та слуху. Наведені результати свідчать про те, що в

більшості випадків вербалізаторами того, хто сприймає (Суб’єкт сприйняття) є

ЛО на позначення органів сприйняття (вух та очей), рідше – власне людини чи

тварини. Водночас Об’єктами сприйняття, що пройшли процес вербалізації та

увійшли до складу фразеологізмів сучасної китайської мови, є об’єкти життєвого

середовища, які можна (по)бачити та/або (по)чути (Процес/Результат
сприйняття), серед них: природні стихії, небесні світила, тваринний світ, світ

неживої природи, звучання навколишнього світу тощо.

Зважаючи на розмаїття лексики, що вербалізує компоненти перцептивного

акту, вважаємо за доцільне конкретизувати й типізувати результати дослідження.

Отже, серед Об’єктів слухового сприйняття можна виокремити:

а) “звук”:

- 不声不响 (букв.: не видати ні звуку) “нечутно, тихо”, “без шуму”, “мовчки”;
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- 如闻其声，如见其人 (букв.: ніби чуєш звук (голосу) і бачиш людину) “дуже

яскраво, реалістично описувати кого-небудь”;

б) “звуки тваринного світу”:

- 鸡鸣狗吠 (букв.: спів півнів та гавкіт собак (звідусіль)) “скупчуватися в

густонаселеному місці”;

- 闻鸡起舞 (букв.: почувши півня, прокинутися й підняти меча) “піднятися за

першою вимогою, відгукнутися на перший поклик”;

в) “звуки природних явищ”:

- 青天霹靂 (букв.: як грім серед ясного неба) “несподівано, зненацька”;

- 闻雷失箸 (букв.: почувши грім, упустити палички для їжі) “бути вкрай

неуважним, розгубленим, здивованим”.

До Об’єктів зорового сприйняття належать:

а) “небесні світила”:

- 光风霁月 (букв.: свіжий вітер, ясний Місяць (після дощу або снігу))

“щиросердий, прямодушний, відкритий” (про характер людини); “період

спокою, миру і процвітання”;

б) “рослинний світ”:

- 一叶障目，不见泰山 (букв.: один листок затулив очі так, що не видно гори

Тайшань) “у лісі був, а дров не бачив”; “за малим не бачити великого”;

- 只见树木，不见森林 (букв.: бачитилише дерева, не помічати ліс) “за деревами

лісу не бачити”, “не помічати загального стану справ”;

в) “тваринний світ”:

- 见兔放鹰 (букв.: побачивши зайця, випустити сокола) “вчасно вжити заходів”;

“діяти поки не пізно, поки є час”;

- 目无全牛 (букв.: очима не сприймати цілої корови, дивитися на бика не як на

єдине ціле) “бути майстром своєї справи”, “знати справу до найдрібніших

деталей”;

г) “матеріальний світ”:
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- 见缝插针 (букв.: побачивши дірку, встромити голку) “опинитися в потрібному

місці в потрібний час”, “використовувати кожну мить часу та сантиметр

простору”;

- 见钱眼开 (букв.: побачивши гроші (навіть у сліпого) очі розкриваються) “бути

жадібним до грошей, багатства”;

д) “нематеріальний світ”:

- 眼见为实，耳听为虚 (букв.: (те, що) бачать очі– істина, (а те, що) чують вуха –

фальш) “довіряти лише тому, що бачиш, а не тому, що чуєш”;

- 听其言而观其行 (букв.: слухаючи слова людей, дивитися на їхні вчинки)

“довіряй, але перевіряй”.

До вербалізаторів Процесу або Результату сприйняття зараховуємо ФО

сучасної китайської мови, серед компонентів яких найбільш поширеними є

слухати/чути (听), бачити/дивитися (看/观/视), почути (闻), побачити (见).

Наприклад: 眼观六路 , 耳听八方 (букв.: очі вдивляються в шість доріг, вуха

слухають вісім сторін світу) “бути пильним, настороженим, уважним”, “усе

помічати”; 看 风 使 舵 (букв.: спостерігаючи за вітром, кермувати)

“пристосовуватися до обставин”, “тримати носа за вітром”; 混淆视听 (букв.:

спотворювати побачене і почуте) “збивати з пантелику”, “вводити в оману”;

“перекручувати факти”, “затушовувати справжній стан речей”; 百闻不如一见

(букв.: сто разів почутого не порівняти з одним разом побаченого) “краще один

раз побачити, ніж сто раз почути” тощо.

Проведене дослідження ще раз засвідчує, що 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). Явища, які відбуваються протягом певного

періоду часу в певній локації та сприймаються за допомогою зору і слуху, на

наше переконання, стають відображенням концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空), що

об’єктивізується в низці перцептивних чен’юй.
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Результати фразеологічного аналізу уможливили виокремлення низки

підгруп ФО на позначення суб’єкта сприйняття, об’єкта сприйняття, власне

процесу сприйняття та всіх або декількох компонентів перцептивного акту, що

відображають три додаткові ознаки концепту ЧАС-ПРОСТІР ( 时 空 ).

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).

4.1.2 Семантичні критерії

У процесі дослідження ФО китайської мови на позначення концептів ЧАС

(时间), ПРОСТІР (空间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空) нами було з’ясовано, що серед

виокремлених груп та підгруп фразеологізмів як периферії номінативних полей

концептів можна сформувати ще одну класифікацію за принципом рівнозначності

або контрастності у семантиці чен’юй. Ми дійшли висновку, що серед

виокремлених ФО синонімічними виявилися 14 пар чен’юй (див. Додаток Б, табл.

№1), натомість антонімічними – 9 пар (див. Додаток Б, табл. №2). Зокрема вартим

уваги є те, що деякі пари фразеологізмів є частковими синонімами, іншими

словами, збігаються лише за значенням, натомість різняться за своїм лексичним

наповненням. 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
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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 їхніх 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 “буть-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), 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.

Можемо констатувати, що проведене дослідження передусім засвідчує

загальновідому тезу про визначну роль явищ синонімії та антонімії в китайській

мові, оскільки як синоніми, так і антоніми слугують необхідною умовою для

передачі різних смислових відтінків у мовленні. Водночас досліджувані ФО
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китайської мови чен’юй, які об’єктивують концепти ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间)

та ЧАС-ПРОСТІР (时空), характеризуються властивістю вступати в синонімічні

та антонімічні відношення, що дає змогу виявити імпліцитні ознаки концептів

шляхом виокремлення синонімічних та антонімічних пар ФО.

Отже, у результаті аналізу зазначених вище та інших прикладів,

відображенням концепту ПРОСТІР (空间) є 5 пар синонімічних та антонімічних

ФО, концепту ЧАС (时间) – 4, а концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) – 14. Серед них

частковими та абсолютними синонімами є пари чен’юй, що об’єктивують

наступні концептуальні ознаки: “空间是左右” (Простір – це ліворуч і праворуч)

(1), “空间是前后” (Простір – це попереду і позаду) та “时间是前后” (Час – це

попереду і позаду) (2), “时间是日” (Час – це день) (3), “时间是年” (Час – це рік) (4,

5), “时间是月” (Час – це місяць) і “时间是四季” (Час – це чотири сезони) (6), “时

空是圆方” (Час-простір – це коло і квадрат) (7, 8), “时空是知觉” (Час-простір –

це сприйняття) (9-14).

Водночас в основі пар антонімічних чен’юй лежать такі концептуальні

ознаки: “空间是四方” (Простір – це чотири сторони світу) (1), “空间是上下”

(Простір – це вгорі і внизу) (2), “空间是内外” (Простір – це всередині і зовні) (3,

4),“时空是知觉” (Час-простір – це сприйняття) (5-9).

4.2 Метафорична актуалізація концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС

(时间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空) у ФО чен’юй сучасної китайської мови

У процесі дослідження концептів ПРОСТІР, ЧАС та ЧАС-ПРОСТІР

сучасної китайської мови ми проаналізували їх структуру на основі польового

методу та визначили, що ключовими словами-репрезентантами кожного

концепту є空间 (ПРОСТІР),时间 (ЧАС),时空 (ЧАС-ПРОСТІР). Водночас ядрами

номінативних полів концептів, їхніми концептуальними ознаками є низка

іменникових та дієслівних ЛО, які ми класифікували та охарактеризували за
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допомогою низки виразів для систематизації результатів дослідження. Зокрема

нами була визначена периферія номінативних полів досліджуваних концептів, а

саме – фразеологізми китайської мови чен’юй, які ми розділили на групи та

підгрупи згідно з представленою мережею концептуальних ознак концептів.

Наразі нашим завданням є розглянути особливості метафоричної

актуалізації концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空), що

відбувається у ФО чен’юй сучасної китайської мови, згідно з принципами теорії

концептуальної метафори. Нагадаємо, що метафора, на думку послідовників

сучасної когнітивної лінгвістики, є основною ментальною операцією, способом

пізнання, структурування і пояснення світу; людина мислить метафорами,

створюючи з їхньою допомогою світ, в якому вона живе [117]. Послуговуючись

методикою реконструкції концептуальних метафор О. П. Воробйової [25], ми

дослідили відібраний фразеологічний матеріал шляхом визначення

репрезентованих у ФО концептуальних референтів, тобто, концептів, які

розуміються метафорично, а саме – ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР

(时空), а також їхніх концептуальних корелятів (концепти, що використовуються

для порівняння) [134, с. 203]. Крім цього, необхідним є встановлення характеру

перехресного мапування, що виступає процесом співвіднесення концептуальних

референту та кореляту [134, с. 245].

На основі отриманих у результаті аналізу даних, вважаємо за потрібне

сформувати низку груп концептуальних метафор та метафоричних моделей

досліджуваних концептів, що актуалізуються фразеологічними одиницями чен’юй

китайської мови, основний обсяг яких ми винесли в Додаток В (табл. №1-11).

Отже, на наше переконання, метафоричними моделями та субмоделями концепту

ПРОСТІР (空间) є:

1) ПРОСТІР – ЦЕ РІЗНОВЕКТОРНИЙ РУХ СУБ’ЄКТА.

Наприклад:

- 东奔西走(跑) [dōng bēn xī zǒu (pǎo)] (букв.: пориватися на схід, йти (бігти) на

захід) “метушитися”, “кидатися з боку в бік”; “метушня, біганина”;
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- 上窜下跳 [shàng cuàn xià tiào] (букв.: стрибати вгору, плигати донизу)

“стрибати; всюди гасати, енергійно діяти (негативна оцінка)”.

В основі цієї концептуальної метафори концепту ПРОСТІР (空间) лежать

уявлення про переміщення суб’єкта, яке є цілеспрямованим та визначеним і

відбувається зі сходу на захід, із півдня на північ, згори донизу або зсередини

назовні. Зокрема такий рух може бути метушливим (біг, стрибки) або досить

спокійним (ходіння, крокування). У цьому разі ми можемо виокремити дві

субмоделі як результат перехресного мапування, а саме:

а) ПРОСТІР – ЦЕ РУХ;

б) ПРОСТІР – ЦЕ СУБ’ЄКТ.

2) ПРОСТІР – ЦЕ ШЛЯХ.

Наприклад:

- 前程万里 [qiánchéng wànlǐ] (букв.: попереду – шлях у десять тисяч лі) “людина,

якій пророкують блискучу кар’єру”;

- 暗中摸索 [àn zhōng mō suǒ] (букв.: блукати посеред темряви) “іти по життю

наодинці”; “не мати людини, яка вказувала б істинний шлях”.

Сутність цієї концептуальної метафори полягає в уявленні про простір як

дорогу, шлях, який може бути як успішним, так і з перешкодами; хибним; таким,

що змушує припинити будь-який рух та зупинитися посередині або прихованим

від очей, оповитий темрявою.

3) ПРОСТІР – ЦЕ ВІДНОСИНИ.

Наприклад:

- 西邻责言 [xī lín zé yán] (букв.: звинувачення західного сусіда) “отримувати

докори та обвинувачення від інших людей”;

- 里应外合 [lǐyìng wàihé] (букв.: підтримувати зсередини, координувати зовні)

“діяти разом, об’єднаними зусиллями”.

У цьому разі концепт ПРОСТІР (空间 ) метафорично сприймається як

відносини між людьми одного статусу, між начальством (“верхи”) та підлеглими

(“низи”), між країнами-сусідами тощо. Це дає змогу виокремити низку
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субмоделей на позначення метафоричної актуалізації досліджуваного концепту,

серед них:

а) ПРОСТІР – ЦЕ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ;

б) ПРОСТІР – ЦЕ КЛАСОВІ ВІДНОСИНИ;

в) ПРОСТІР – ЦЕ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ.

4) ПРОСТІР – ЦЕ ОТОЧЕННЯ.

Наприклад:

- 前赴后继 [qiánfù hòujì] (букв.: передні йдуть в атаку, ті, що позаду – слідують

за ними) “мужньо йти вперед, незважаючи на труднощі”;

- 左提右挈 [zuǒtíyòuqiè] (букв.: допомагати зліва, підтримувати справа) “дбати”,

“опікуватися кимось”.

В основі цієї метафори лежить уявлення про ПРОСТІР як людське оточення

попереду та позаду або ліворуч та праворуч себе. Водночас значення переважної

більшості ФО, що актуалізує таку метафору, позначає всебічну допомогу, яка

може надійти від сусідів праворуч або ліворуч у період виникнення труднощів. У

зв’язку з цим визначаємо такі метафоричні субмоделі:

а) ПРОСТІР – ЦЕ ОТОЧЕННЯ ПОПЕРЕДУ ТА ПОЗАДУ;

б) ПРОСТІР – ЦЕ ОТОЧЕННЯ ЛІВОРУЧ І ПРАВОРУЧ.

5) ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА.

Наприклад:

- 后台老板 [hòutái lǎobǎn] (букв.: залаштунковий господар) “залишаючись у тіні,

тримати під контролем ситуацію”;

- 外宽内深 [wài kuān nèi shēn] (букв.: зовні – широкий, всередині – глибокий)

“зовні – великодушний, всередині – підступний”; “зверху гарно та тихо, а

всередині ворушиться лихо”.

Сутність цієї концептуальної метафи полягає в застосуванні просторових

ознак щодо людини, а саме – у процесі опису її характеру та якостей (як

позитивних, так і негативних). Для цього широко використовуються просторові
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метафори позаду, праворуч, по центру, зовні та всередині, що актуалізують такі

субмоделі:

а) ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА ЗОВНІ;

б) ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА ВСЕРЕДИНІ тощо.

Аналізуючи метафоричну актуалізацію концепту ЧАС (时间) за допомогою

ФО китайської мови чен’юй, ми прийшли до висновку, що цей процес

здійснюється за наступними метафоричними моделями:

1) ЧАС – ЦЕ СУБ’ЄКТ, ЩО РУХАЄТЬСЯ.

Наприклад:

- 日长一线 [rì cháng yī xiàn] (букв.: день подовжився на ниточку) “дні стають

довшими (після зимового сонцестояння)”;

- 春去秋来[chūnqù qiū lái] (букв.: весна йде, осінь приходить) “швидкоплинність

часу”.

Проаналізувавши зазначену модель, можна прийти до висновку, що

метафорична актуалізація концепту ЧАС (时间 ) може бути представлена як

суб’єкт/суб’єкти, які рухаються, постійно трансформуються та змінюють одне

одного. Яскравим прикладом концептуальної метафори є порівняння

швидкоплинності часу з потоком води, що рухається, не зупиняючись ні на мить.

Крім цього, метафорична концептуалізація часу відбувається і у разі

відображення в мові минулого та майбутнього за допомогою просторових дієслів

去 [qù] /往 [wǎng] (“йти”) та 来 [lái] (“приходити”) відповідно, як вираження

лінійно-історичної моделі часу (Тань Аошуан (谭傲霜)).

Досліджувану концептуальну метафору ми визначаємо такими двома

виразами, як ЧАС – РУХ та ЧАС – ЦЕ СУБ’ЄКТ. Зокрема на її основі

виокремлюємо метафоричні субмоделі:

а) МИНУЛЕ – ЧАС, ЩО РУХАЄТЬСЯ ВІД НЕРУХОМОГО СПОСТЕРІГАЧА;

б) МАЙБУТНЄ – ЧАС, ЯКИЙ РУХАЄТЬСЯ В НАПРЯМКУ ДО НЕРУХОМОГО

СПОСТЕРІГАЧА.
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2) ЧАС – ЦЕ ФІКСОВАНИЙ МОМЕНТ.

Наприклад:

- 前事不忘，后事之师 [qiánshì bù wàng, hòushì zhī shī] (букв.: минулих справ (ті,

що попереду) не забувати – вчитель для майбутніх справ (ті, що позаду))

“досвід минулого – урок для майбутнього”;

- 上下同门 [shàng xià tóng mén] (букв.: родичі між попереднім (верхнім) та

наступним (нижнім) поколіннями) спільна назва для чоловіка тітки та

чоловіка племінниці.

Результати аналізу такої моделі свідчать про те, що концепт ЧАС (时间) у

китайській мові також може бути представлений як момент, який існує нерухомо

попереду та/або позаду, над та/або під спостерігачем, тобто, вздовж

горизонтальної та вертикальної осі відповідно. Такий аспект виражається за

допомогою просторових (локативних) ЛО китайської мови на позначення часу, у

чому власне і полягає процес метафоризації досліджуваного явища. Водночас

подібні уявлення, притаманні китайським мовцям, кваліфікуються китайським

мовознавцем Лань Чунем (蓝纯 ) як лінійна модель часу, натомість іншою

провідною дослідницею Тань Аошуан (谭傲霜 ) – як антропоцентрична,

притаманних китайським мовцям. На наше переконання, в основі виокремлених

нами ФО лежать такі субмоделі метафоричної концептуалізації часу:

а) МИНУЛЕ – ЧАС ПОЗАДУ СПОСТЕРІГАЧА/МАЙБУТНЄ – ЧАС ПОПЕРЕДУ

СПОСТЕРІГАЧА (горизонтальна вісь);

б) МИНУЛЕ – ЧАС НАД СПОСТЕРІГАЧЕМ/МАЙБУТНЄ – ЧАС ПІД

СПОСТЕРІГАЧЕМ (вертикальна вісь).

3) ЧАС – ЦЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ:

Наприклад:

- 年富力强 [niánfùlìqiáng] (букв.: (майбутніх) років і сил багато) “у розквіті років

і сил”, “повний життя і енергії”;

- 一代楷模 [yī dài kǎi mó] (букв.: еталон епохи) “приклад для наслідування”.
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У цьому разі сутність метафоричної актуалізації концепту ЧАС (时间 )

полягає в уявленні про час як характеристику людини, а саме – її якостей, віку,

зовнішності та здібностей. Водночас ми вважаємо доцільним виокремити низку

субмоделей досліджуваного концепту як результат перехресного мапування,

серед них:

а) ЧАС – ЦЕ ВІК ЛЮДИНИ;

б) ЧАС – ЦЕ ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ;

в) ЧАС – ЦЕ ЕТАЛОН ЛЮДИНИ.

Натомість результати аналізу метафоричної актуалізації концепту ЧАС-

ПРОСТІР (时空) у китайських фразеологізмах чен’юй дали змогу виокремити

наступні моделі та субмоделі досліджуваного концепту:

1) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ПРЕДМЕТ.

Наприклад:

- 天 崩 地 坼 [tiānbēng dìchè] (букв.: Небо валиться, Земля тріскається)

“грандіозний, приголомшливий”;

- 天地不容 [tiān dì bù róng] (букв.: ні Небо, ні Земля не пробачає) “навіть Бог не

пробачить”, “немає прощення людині (що здійснила страшний злочин)”.

В основі цієї концептуальної метафори лежать уявлення про Небо (天) і

Землю (地) як керуюче та підлегле начала, які є взаємозалежними та не можуть

існувати окремо, і таким чином виступають“управителями” простору й часу. Крім

цього, ієрогліф 天 у розширеному розумінні є втіленням поняття Природи як

універсального цілого, у вужчому – виступає єдністю просторового (“простір над

головою”) та часового (“день”, “сезон”, “пора року”) смислах [160, с. 226; 159,

с. 442]. У цьому разі, на нашу думку, зокрема можна виокремити декілька

субмоделей, що об’єктивують концепт ЧАС-ПРОСТІР (时空 ) як результат

перехресного мапування:

а) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НЕБА І ЗЕМЛІ;

б) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ОПОЗИЦІЯ НЕБА І ЗЕМЛІ.
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2) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ОСЕРЕДОК ІСНУВАННЯ.

Наприклад:

- 世界大同 [shì jiè dà tóng] (букв.: Всесвітня узгодженість) “велике єднання світу,

світова гармонія”;

- 极乐世界 [jílè shìjiè] (букв.: світ блаженства) “земля обітована”, “рай”,

“нірвана”.

Сутність цієї концептуальної метафори полягає в уявленні про час-простір

як певний осередок життя, перебування, що має певні межі (界), а тривалість

існування якого визначається століттями (世).

3) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ.

Наприклад:

- 方底圆盖 [fāngdǐ yuángài] (букв.: квадратне дно, кругла кришка) “несумісні,

невідповідні одне одному речі”;

- 圆凿方枘 [yuán záo fāng ruì] (букв.: круглий отвір, квадратний шип) “взаємна

невідповідність”.

Крім зазначених вище моделей, концепт ЧАС-ПРОСТІР (时空 ) зокрема

може бути представлений як відображення давньокитайських уявлень про

геометричність часу та простору, зафіксованих у символах кола (час) та

квадрату (простір). Водночас коло ототожнювалось із Небом, а квадрат – із

Землею, аспект протилежності яких знаходить своє яскраве відображення в низці

виокремлених чен’юй. Згодом ці уявлення повністю метафоризувалися і почали

позначати особливості характеру або зовнішності людини. Спираючись на

результати дослідження, виокремимо субмоделі метафоричної актуалізації

досліджуваного концепту, серед яких:

а) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ПРОТИЛЕЖНІСТЬ КОЛА І КВАДРАТУ;

б) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА.

Насамкінець зауважимо, що окремою, четвертою метафоричною моделлю

концепту ЧАС-ПРОСТІР ( 时 空 ) ми вважаємо ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ

СПРИЙНЯТТЯ та зараховуємо до основних її актуалізаторів групи та підгрупи
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ФО на позначення процесу сприйняття суб’єктом (людиною або твариною)

об’єкту/об’єктів за допомогою зору та/або слуху, що триває протягом певного

відрізку часу в певному просторі. Зокрема у результаті процесу перехресного

мапування, ми вважаємо доцільним виокремити субмодель досліджуваного

концепту, а саме ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА У СВІТІ, оскільки в процесі

зорового та слухового сприйняття явищ об’єктивної дійсності людиною, вона має

можливість існувати у світі, іншими словами, у просторі та часі.

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

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.

Підсумовуючи результати здійсненого аналізу, можемо зробити такий

висновок: метафорична актуалізація концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і

ЧАС-ПРОСТІР ( 时 空 ) представлена системою метафоричних моделей та

субмоделей, що об’єктивовані низкою фразеологізмів чен’юй китайської мови. У

результаті нашого дослідження концептуальних метафор, ми зокрема встановили,

що метафоричними моделями та субмоделями, які найбільш повно розкривають

сутність концептів ПРОСТІР (空间 ), ЧАС (时间 ) і ЧАС-ПРОСТІР (时空 ) та

актуалізують їхні приховані ознаки, є:

1) концепт ПРОСТІР (空间):

а) ПРОСТІР – ЦЕ РІЗНОВЕКТОРНИЙ РУХ СУБ’ЄКТА

(ПРОСТІР – ЦЕ РУХ СУБ’ЄКТА, ПРОСТІР – ЦЕ СУБ’ЄКТ);
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б) ПРОСТІР – ЦЕ ШЛЯХ;

в) ПРОСТІР – ЦЕ ВІДНОСИНИ

(ПРОСТІР – ЦЕ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ, ПРОСТІР – ЦЕ КЛАСОВІ

ВІДНОСИНИ, ПРОСТІР – ЦЕ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ);

г) ПРОСТІР – ЦЕ ОТОЧЕННЯ

(ПРОСТІР – ЦЕ ОТОЧЕННЯ ПОПЕРЕДУ ТА ПОЗАДУ, ПРОСТІР – ЦЕ

ОТОЧЕННЯ ЛІВОРУЧ І ПРАВОРУЧ);

д) ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА

(ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА ЗОВНІ, ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА ВСЕРЕДИНІ);

2) концепт ЧАС (时间):

а) ЧАС – ЦЕ СУБ’ЄКТ, ЩО РУХАЄТЬСЯ

(ЧАС – РУХ, ЧАС – ЦЕ СУБ’ЄКТ; МИНУЛЕ – ЧАС, ЩО РУХАЄТЬСЯ ВІД

НЕРУХОМОГО СПОСТЕРІГАЧА, МАЙБУТНЄ – ЧАС, ЯКИЙ РУХАЄТЬСЯ В

НАПРЯМКУ ДО НЕРУХОМОГО СПОСТЕРІГАЧА);

б) ЧАС – ЦЕ ФІКСОВАНИЙ МОМЕНТ

(МИНУЛЕ – ЧАС ПОЗАДУ СПОСТЕРІГАЧА, МАЙБУТНЄ – ЧАС ПОПЕРЕДУ

СПОСТЕРІГАЧА; МИНУЛЕ – ЧАС НАД СПОСТЕРІГАЧЕМ, МАЙБУТНЄ –

ЧАС ПІД СПОСТЕРІГАЧЕМ);

в) ЧАС – ЦЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ

(ЧАС – ЦЕ ВІК ЛЮДИНИ, ЧАС – ЦЕ ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ, ЧАС – ЦЕ

ЕТАЛОН ЛЮДИНИ);

3) концепт ЧАС-ПРОСТІР (时空):

а) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ПРЕДМЕТ

(ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НЕБА І ЗЕМЛІ, ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ

ОПОЗИЦІЯ НЕБА І ЗЕМЛІ);

б) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ОСЕРЕДОК ІСНУВАННЯ;

в) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

(ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ПРОТИЛЕЖНІСТЬ КОЛА І КВАДРАТУ, ЧАС-ПРОСТІР –

ЦЕ ЛЮДИНА);

г) ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ СПРИЙНЯТТЯ
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(ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ЛЮДИНА У СВІТІ).

На нашу думку, такі моделі китайського метафоричного розуміння часу,

простору та часопростору найповніше розкривають сутність та приховані ознаки

досліджуваних концептів, подальше вивчення яких становить очікувану

перспективу мовознавчих розвідок.

4.3 Текстові особливості актуалізації концептів ПРОСТІР (空间),

ЧАС (时间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайських фразеологізмах чен’юй

Як відомо, процес вербалізації концепту відбувається не тільки на рівні

лексичних, пареміологічних одиниць, а й на рівні тексту, дослідження якого дає

змогу глибоко вивчити структуру аналізованого концепту, а також виявити

додаткові унікальні концептуальні ознаки.

Під час дослідження процесу вербалізації концептів ЧАС (时间), ПРОСТІР

(空间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空) у сучасній китайській мові ми звернули увагу на

той пласт мовних одиниць, який відрізняється сталою структурою та

метафоричним значенням, тобто фразеологізми. Фразеологізми китайської мови є

одиницями національно-культурного досвіду китайського народу, джерелами для

виникнення яких слугували трактати давнини, класичні твори, цитати видатних

людей тощо. Вагоме місце в цьому переліку відведене китайській класичній

літературі, що представлена 四大名著 – чотирма відомими та популярними

романами, зокрема відомими за своєю наповненістю ідіоматичними виразами:

“Тридержав’я” (“三国演义”), “Річкові заплави” (“水浒传”), “Сон у червоній вежі”

(“红楼梦”) та “Подорож на Захід” (“西游记”). Серед них, на наше переконання,

окремої уваги заслуговує останній із перелічених романів, оскільки слугує

джерелом цілого розмаїття фразеологізмів національної китайської мови, аналіз

яких дає змогу глибше та ґрунтовніше вивчити структуру та процес

функціонування досліджуваних концептів.
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“Подорож на Захід” є романом про мандрівку ченця Сюань Цзана (玄奘) на

Захід (в Індію) за буддійськими сутрами. Супроводжували паломника три істоти,

наділені людськими рисами: цар мавп Сунь Укун (孙悟空), засланий на Землю за

влаштований ним переполох у Небесному палаці; напівлюдина-напівсвиня Чжу

Бацзє (猪八戒), втілення жадібності і хтивості, вигнаний через свої витівки з

царства безсмертних на Землю для переродження; демон-людожер Ша Уцзін (沙

悟净), який завинив, розбивши священну вазу в Небесному палаці.

Попри те, що головним персонажем є монах Сюань Цзан, у романі на

передній план виходять мавпа Сунь Укун та свиня Чжу Бацзє, які є втіленням

різноманітних людських вад. Не зважаючи на це, обидва персонажі стали

всенародними улюбленцями, а ім’я останнього навіть закарбоване у складі низки

фразеологічних одиниць китайської мови сєхоуюй. Наприклад: 猪八戒照镜子– 里

外不像个人 [zhū bā jiè zhào jìng zi – lǐ wài bù xiàng gèrén] (букв.: Чжу Бацзє

дивиться в дзеркало – ні всередині, ні зовні не схожий на людину) “абсолютно

винний”; “ні тим, ні іншим не догодити” [165, с. 216]. Виділені лексеми 里

“усередині” та 外 “зовні” у складі цього фразеологізму є вербалізаторами

концепту ПРОСТІР.

Здійснивши аналіз актуалізації концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) та

ЧАС-ПРОСТІР (时空) на матеріалі ФО китайської мови чен’юй роману “Подорож

на Захід” [178], зауважимо, що всі вони передусім є відображенням уявлень

давніх китайців про Всесвіт, який був створений міфічним пращуром Пань Гу з

безкінечного хаосу шляхом відокремлення Неба (天) від Землі (地). Серед ФО

досліджуваного роману вагоме місце займають і ті, які є вербалізаторами процесу

сприйняття об’єктів навколишнього світу за допомогою зору або слуху. Виявлені

фразеологічні одиниці ми розділили на відповідні групи й підгрупи згідно з

актуалізованими концептуальними ознаками досліджуваних концептів у їхньому

складі. Повний обсяг виявлених ФО винесений у Додаток Г (табл. № 1-3).
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1. Група ФО“Простір”/“空间”.

Наприклад:

一来一往 [yīlái yīwǎng] (“行者暗笑道：‘好是耳聋口哑！不要走！看棍！’那怪更

不怕，乱舞枪遮拦。在那半空中，一来一往，一上一下，斗到三更时分，未见胜

败。”) (букв.: то прийти (сюди), то піти (туди)) “туди й назад”; “багаторазово

повторювані дії, вчинки”.

Зауважимо, що серед вербалізаторів концепту ПРОСТІР (空间), виявлених у

ФО цієї групи, можна виокремити такі: осьові горизонтальні виміри “попереду-

позаду” (前后 ) та “праворуч-ліворуч” (左右 ), напрямок/сторони світу (方

“сторона світу”, 东 “схід”, 西 “захід”), позиція (外 “зовні”), пересування (来

“прийти”,去/往 “піти”).

2. Група ФО“Час”/“时间”.

Наприклад:

运蹇时乖 [yùn jiǎn shí guāi] (“陈光蕊运蹇时乖，著王安雇咱船只，一见他媳妇丰

姿，又爱他钱财段匹，将主仆命丧江心。”) (букв.: доля кульгава, час поганий)

“фатальні негаразди, лихоліття”.

До вербалізаторів концепту ЧАС (时间 ) ми зарахували наступні ЛО,

об’єктивовані в складі ФО чен’юй роману “Подорож на Захід”: 日 “день”, 月

“місяць”,年 “рік”,代 “покоління”,时 “період часу”.

3. Група ФО“Час-Простір”/“时空”:

а) “Небо-Земля”.

Наприклад:

一十八层地狱 [yīshíbā céng dìyù] (“判官道:‘此是阴山背后一十八层地狱。’”) (букв.:

вісімнадцятий рівень пекла) “найгірший стан справ”. Згідно з буддійськими

віруваннями, зверху розташований рай, знизу – пекло, що поділяється на 18 рівнів,

серед яких найнижчим та найбільш жахливим і нестерпним є вісімнадцятий.

Серед вербалізаторів концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) у цій підгрупі чен’юй,

крім лексем天 (Небо) і地 (Земля) (Небо-Земля天地), доцільно виокремити ЛО地
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狱 (пекло), що уособлює уявлення про ще один, третій рівень простору, до якого

потрапляє грішник.

б) “Сприйняття”.

Наприклад:

一望无际 [yīwàng wújì] (“一望无际，似有千里之遥。”) (букв.: один погляд –

немає меж) “не окинути поглядом”, “неосяжний, безмежний”.

Актуалізованими вербалізаторами концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) у складі

ФО чен’юй є ЛО: Суб’єкт сприйняття (眼/眼睛 “очі”/“погляд”), Об’єкт/Об’єкти

сприйняття (风 “вітер”, 雨 “дощ”, 树 “дерево”, 锣 “гонг”, 鼓 “барабан”, 雁

“гусак”, 鱼 “риба”, 枝 “гілля”, 叶 “листя”, 山 “гора”,水 “вода”), Процес

сприйняття – Об’єкт сприйняття (看 “дивитися”, 僧面 “монах”, 佛面 “Будда”,

望 “спостерігати”, 际 “межа, кордон”). Зокрема зазначимо, що у складі чен’юй

групи “Час-Простір” здебільшого вербалізуються головні органи сприйняття

звуку – вуха, менш чисельними є ФО з компонентами, що належать до категорії

“звуки” (це стосується як прямого позначення фізичного явища “звук”, так і

вербалізації звуків навколишнього світу), найменш вживаними є ті ЛО, що

позначають аудіальне сприйняття та належать до класу дієслів (“слухати, чути”).

Можемо констатувати, що виокремлені групи й підгрупи фразеологізмів

китайської мови, досліджувані на матеріалі роману “Подорож на Захід”,

відображають архаїчні уявлення китайців про існування різноспрямованого

простору під ногами (地 ) та божественного простору над головою, якому

підвладний час (天). Крім цих двох рівнів, з якими взаємодіє людина, є ще один,

підземний, а саме пекло (地狱), в якому нараховується 18 рівнів. Не менш вагоме

місце займають і вербалізатори особливостей сприйняття часу та простору, які

представляють собою ЛО на позначення Суб’єкту сприйняття, Об’єкту/Об’єктів

сприйняття, а також власне Процесу/Результату сприйняття (концепт ЧАС-

ПРОСТІР). Крім цього, часу властива риса послідовності днів, місяців, років

(концепт ЧАС), а простору – визначеності координат, потрібних для орієнтації в
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ньому (концепт ПРОСТІР). Наявність у складі фразеологізмів числівників ще раз

підтверджує тезу сходознавців про конкретність китайського мислення.

Вважаємо необхідним виокремити 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 до розділу 4

1. У цьому розділі ми здійснили поглиблений аналіз відображення

концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) не тільки на

лексичному, а й на фразеологічному рівні сучасної китайської мови. Для того, аби

з’ясувати особливості вербалізації досліджуваних концептів, матеріалом нашого

аналізу стали фразеологічні одиниці сучасної китайської мови чен’юй як найбільш

поширені в застосовуванні китайськими мовцями. Серед інших чинників вибору
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саме цих ФО стали їхня стислість, чітка структура, національне забарвлення, а

також наповненість компонентами на позначення основних концептуальних ознак

концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空).

2. Під час дослідження чен’юй нами було виокремлено декілька критеріїв

класифікації за принципом відображення концептуальних ознак досліджуваних

концептів, а саме: тематичний та семантичні критерії. Зокрема ми

проаналізували ФО з точки зору метафоричної актуалізації досліджуваних

концептів у складі чен’юй, а також здійснили огляд текстових особливостей

актуалізації концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) у

ФО чен’юй на матеріалі роману “Подорож на Захід”. З огляду на проведений

аналіз, ми прийшли до висновку щодо доцільності розрізнення низки груп та

підгруп кожної класифікації.

3. У результаті аналізу ФО чен’юй за тематичним критерієм ми прийшли

до висновку, що основними засобами вербалізації концептів ПРОСТІР (空间) і

ЧАС (时间) у досліджуваних фразеологізмах китайської мови є іменникові та

дієслівні ЛО на позначення координат тривимірного простору, просторового

перебування та пересування, добової, місячної та річної тривалості часу, чотирьох

сезонів тощо. Водночас вербалізаторами концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空), крім ЛО

на позначення понять Небо, Земля, вік, межа, коло, квадрат, є низка іменників,

які репрезентують візуальні та звукові об’єкти; низка дієслів, що об’єктивують

відтворення звуків як Суб’єктами, так і Об’єктами перцепції, а також візуальне та

аудіальне сприйняття Об’єктів навколишнього середовища. У зв’язку з цим

можемо констатувати, що всі виокремлені та проаналізовані лексеми є ядром

номінативного поля кожного досліджуваного концепту, що дало нам змогу

встановити периферію номінативних полів концептів шляхом аналізу

фразеологічних номінацій концептів.

4. Аналіз виокремлених фразеологічних одиниць за семантичним

критерієм дає змогу зробити висновок про те, що в цьому разі ФО вступають у

відношення подібності (синонімії) та протиставлення (антонімії) та мають
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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.

5. 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 віддзеркаленням

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:

6. Водночас 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

ПРОСТІР – ЦЕ:

• Різновекторний
рух суб’єкта

• Шлях
• Відносини
• Оточення
• Людина
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особливості, характерні лише для китайської лексикографічної системи. Так,
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ПРОСТІР (空间 ), ЧАС (时间 ) і ЧАС-ПРОСТІР (时空 ) та є віддзеркаленням

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:

6. Водночас 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

ПРОСТІР – ЦЕ:

• Різновекторний
рух суб’єкта

• Шлях
• Відносини
• Оточення
• Людина

ЧАС – ЦЕ:

• Суб’єкт, що
рухається

• Фіксований
момент

• Характеристика
Людини

ЧАС-ПРОСТІР –
ЦЕ:

• Предмет
• Осередок

існування
• Геометричні

фігури
• Сприйняття
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особливості, характерні лише для китайської лексикографічної системи. Так,
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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), що свідчить про динамічність

структури концептів.

Основні положення цього розділу висвітлено в працях автора [103], [105],

[107], [108], [111], [112], [113].
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ВИСНОВКИ

У результаті нашого дослідження були зроблені такі висновки:

1. Під час вивчення процесу формування концептів ПРОСТІР (空间) і ЧАС

(时间 ) у сучасній китайській мові, виявилось, що на усвідомлення категорій

“простір” і “час” китайським мовцем та їхню подальшу концептуалізацію

безсумнівно вплинули традиційні уявлення давнини, що полягали в чіткому

розмежуванні навколишнього простору (виокремленні в ньому чотирьох (восьми)

сторін світу, середини, просторових протилежностей вгорі-внизу, попереду-

позаду, праворуч-ліворуч, зовні-всередині) та часу (винайдення складної

годинникової системи, сонячних та місячних календарів, слідкування за

циклічністю епох, поколінь, пір року, років, місяців, днів, годин доби тощо). Крім

цього, значним результатом впливу архаїчних уявлень на китайськомовну

свідомість стало функціонування понять宇宙 простір-час,天地 Небо-Земля,世界

століття-межі, 圆方 коло-квадрат, що об’єднали в собі протилежні, на перший

погляд, категорії час і простір у єдиний концепт ЧАС-ПРОСТІР (时空 ).

Результати аналізу показали, що цей концепт є відображенням традиційного

китайського усвідомлення циклічного перетворення часу в простір, і навпаки,

їхню безкінечної взаємодії. Іншими словами, розуміння світобудови було і

залишається пов’язаним як з ідею про існування єдиного часопростору

(часопросторового континууму), так і з усвідомленням двох протилежних

категорій буття, часу та простору.

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
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концепту. Ключовими словами аналізованих концептів є: 空间 [kōngjiān] –

ПРОСТІР,时间 [shíjiān] – ЧАС і时空 [shíkōng] – ЧАС-ПРОСТІР.

4. Для мовного вираження категорії локативності, що відображає основні

концептуальні ознаки та ядро номінативного поля концепту ПРОСТІР (空间), у

китайській мові зазвичай використовуються іменники та дієслова статичного та

динамічного перебування індивіда у тривимірному просторі, водночас

прислівники не вживаються взагалі. Серед іменникових засобів вираження

локативних відношень особливо функціональними є локативи, що виступають

повнозначними словами, які позначають просторове розташування об’єкту. До

найуживаніших дієслів динамічних просторових відношень (“дієслова руху”)

належать ті, що позначають пересування у навколишньому середовищі: рух до

себе (来 ) та рух від себе (去 ). Отже, до ядра концепту ПРОСТІР (空间) ми

зараховуємо такі ЛО: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. Аналізуючи процес вербалізації та структуру концепту ЧАС (时间 ) у

сучасній китайській мові, можна прийти до висновку щодо існування як слів-

вербалізаторів категорії часу під загальною назвою темпоративи, так і

просторових метафор, які позначають час через просторові терміни. На наше

переконання, усі вони становлять собою ядро номінативного поля досліджуваного

концепту. Серед темпоративів виокремлюють низку повнозначних та службових

ЛО на позначення минулого та майбутнього часу (теперішнє в китайській мові не

маркується). Натомість в основі просторових метафор лежать китайські

уявлення, згідно з якими час може плинути згори донизу (вертикальна метафора)

або спереду назад (горизонтальна метафора), втілені в іменникових ЛО, а також

пересуватися в напрямку до або від спостерігача (дієслівні ЛО). До ядра концепту

ЧАС (时间), на наше переконання, 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.
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6. Проведене дослідження зокрема засвідчує неабиякий вплив на процес

концептуалізації явищ об’єктивної дійсності китайським мовцем архаїчних

уявлень про простір і час, що сприяло формуванню єдиного концепту ЧАС-

ПРОСТІР (时空). Варто також зазначити, що спостереження за змінами в просторі

та плином часу вже в давнину було пов’язане з прямим сприйняттям

навколишнього світу за допомогою п’яти, а інколи й шести так званих модусів

перцепції, серед яких для китайського мовця найважливішими були і є зорове та

слухове сприйняття. Цей аспект знаходить яскраве вираження в китайській мові не

тільки у вигляді прямого позначення процесу сприйняття за допомогою органів

перцепції, а й опосередковано, шляхом застосування числівників у внутрішній

формі лексичних та фразеологічних одиниць, що засвідчує антропоцентричність

китайського мислення. До ядра концепту ЧАС-ПРОСТІР (时空) зараховуємо 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. 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. Отже, 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. З цієї точки зору ми виокремили, класифікували

та детально проаналізували низку груп і підгруп ФО, що актуалізують додаткові

концептуальні ознаки досліджуваних концептів.

8. У результаті дослідження фразеологічних номінацій концептів ПРОСТІР

(空间 ), ЧАС (时间 ) і ЧАС-ПРОСТІР (时空 ) із метою визначити способи їх
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актуалізації, ми зокрема дійшли висновку, що основним та найбільш

продуктивним способом актуалізації є метафоричне втілення досліджуваних

концептів, що реалізується в низці концептуальних метафор. Зокрема,

спираючись на тезу про конкретно-метафоричний характер китайського мислення,

яка підтверджується результатами нашого дослідження ФО чен’юй щодо їх

метафоричної актуалізації концептів, можемо констатувати віднесеність

концептів ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) і ЧАС-ПРОСТІР (时空) до метафоричних,

а також відзначити доцільність виокремлення метафоричних моделей, які

об’єктивують досліджувані концепти.

9. Особливості текстуальної актуалізації досліджуваних концептів

знаходять своє яскраве втілення у фразеологізмах чен’юй роману “Подорож на

Захід” (“西游记”), які є відображенням традиційного китайського усвідомлення

часу, простору та часопростору. Так, часу властива риса послідовності днів,

місяців, років, а простору – визначеності координат, потрібних для орієнтації у

ньому. Водночас часопростір, пройшовши процес персоніфікації, виступає

єдиною субстанцією天地, яку людина сприймає за допомогою своїх органів чуття.

Насамкінець окреслимо подальші шляхи вивчення функціонуючих у

сучасній китайській мові концептів, що є актуальними на сьогодні. На наш погляд,

одним із найважливіших аспектів, що потребує уваги дослідників, є метафорична

актуалізація концептів саме на фразеологічному рівні сучасної китайської мови,

оскільки це дає змогу якнайповніше реконструювати картину світу китайської

цивілізації. Крім цього, необхідною ланкою розвитку китайської когнітивістики є

більш ґрунтовний аналіз аспекту текстової реалізації різноманітних концептів, що

уможливлює виокремлення додаткових ознак останніх, а також відтворення

концептуальних метафор, які є відображенням досліджуваних концептів.
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ДОДАТОК А

Табл. №1 “时空是主观的客观知觉”/“Час-простір – це сприйняття суб’єктом
об’єкта”

1. 耳目一新 [ěr mù yī xīn] (букв.: усе нове, що (чуєш) вухами і (бачиш)

очима) “опинитися в абсолютно новому

оточенні”; “величезні зміни”; “повне

оновлення”;

2. 秋风过耳 [qiūfēng guòěr ] (букв.: осінній вітер пронісся повз вуха)

“пускати повз вуха”, “не звертати ані

найменшої уваги”;

3. 掩耳盗铃 [yǎn’ěr dàolíng ] (букв.: закриваючи вуха, цупити дзвіночок)

“займатися самообманом”, “закривати очі на

неминучість провалу”, “ховати голову в пісок”;

4. 目无全牛 [mùwú quánniú] (букв.: очима не сприймати цілої корови,

дивитися на бика не як на єдине ціле) “бути

майстром своєї справи”, “знати справу до

найдрібніших деталей”;

5. 锣鼓喧天 [luógǔ xuāntiān] (букв.: гуркіт гонгів та барабанів оглушили

небо) “оглушливий звук”; “приголомшливий,

разючий”;

6. 人欢马叫 [rénhuān mǎjiào] (букв.: люди горлають, коні іржуть) “життя

вирує, клекотить”; “жвавий”;

7. 东风射(吹)马耳 [dōngfēng

shè (chuī) mǎ’ěr]

(букв.: східний вітер у вуха коня) “не звертати

уваги”, “прослухати”, “пропускати повз вуха”;

8. 举目无亲 [jǔmù wúqīn] (букв.: підвести очі – ні однієї близької
людини) “навколо всі чужі”, “сам-

самісінький”, “опинитися в незнайомому

оточенні”.
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Табл. №2 “时空是主观的知觉过程”/ “Час-простір – це процес сприйняття
суб’єкта”

1. 耳视目听 [ěr shì mù tīng] (букв.: бачити вухами та чути очима)

“бути дуже розумним”;

2. 耳闻目睹 (见) [ěr wén mù dǔ

(jiàn)]

(букв.: вуха слухають, очі бачать) “бути

свідком, очевидцем (чого-небудь)”; “все

бачити і чути особисто”;

3. 耳闻不如目见 [ěrwén bùrú

mùjiàn]

(букв.: почуте вухами не порівняти з

побаченим очима) “краще побачити на

власні очі, ніж дізнатися з чуток”; “не вір

чуткам, а вір очам”;

4. 耳不旁听 [ěr bù páng tīng] (букв.: вуха не слухають того, що навколо)

“бути сконцентрованим, зосередженим на

чомусь”;

5. 耳不忍闻[ěr bù rěn wén] (букв.: вуха не в змозі слухати) “бути

нестерпним для вух”, “неможливо слухати

без жаху”;

6. 目不别视 [mù bù bié shì] (букв.: оком не дивитися, куди не слід) “не

відволікатися”, “сконцентруватися”,

“зосередити всю увагу на чомусь”;

7. 目不暇接 [mùbùxiájiē] (букв.: очі не встигають зустрітися) “не

охопити поглядом”, “очі розбігаються”;

8. 目不转睛 [mù bù zhuǎn jīng] (букв.: дивитися, не обертаючи очима) “не

сила відвести очі”, “немає снаги відірвати

очей”, “витріщитися”.
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Табл. №3 “时空是客观的知觉过程”/“Час-простір – це процес сприйняття
об’єкта”

1. 如闻其声，如见其人 [rú wén

qí shēng，rú jiàn qí rén]

(букв.: ніби чуєш звук (голосу) і бачиш
людину) “дуже яскраво, реалістично

описувати кого-небудь”;

2. 闻名不如见面 [wén míng bù

rú jiàn miàn]

(букв.: чути про (чиюсь) славу не краще,

ніж побачити (на власні очі) обличчя)

“краще познайомитися особисто, ніж

багато чути про кого-небудь”;

3. 听其言而观其行 [tīng qí yán

ér guān qí xíng]

(букв.: слухаючи слова людей, дивитися
на їхні вчинки) “довіряй, але перевіряй”;

4. 闻鸡起舞 [wén jī qǐ wǔ] (букв.: почувши півня, прокинутися й

підняти меча) “піднятися за першою

вимогою”, “відгукнутися на перший

поклик”;

5. 闻雷失箸 [wén léi shī zhù] (букв.: почувши грім, упустити палички

для їжі) “бути вкрай неуважним,

розгубленим, здивованим”;

6. 看风使舵 [kàn fēng shǐ duò] (букв.: спостерігаючи за вітром,

кермувати) “пристосовуватися до

обставин”, “тримати носа за вітром”;

7. 见缝插针 [jiàn fèng chā zhēn] (букв.: побачивши дірку, встромити голку)

“опинитися в потрібному місці в потрібний

час”, “використовувати кожну мить часу та

сантиметр простору”;

8. 只见树木，不见森林 [zhǐ jiàn

shùmù, bù jiàn sēnlín]

(букв.: бачити лише дерева, не помічати
ліс) “за деревами лісу не бачити”, “не

помічати загального стану справ”.
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Табл. №4 “时空是客观的主观知觉过程”/“Час-простір – це процес сприйняття
суб’єктом об’єкта”

1. 眼观六路,耳听八方 [yǎn guān
liù lù, ěr tīng bā fāng]

(букв.: очі вдивляються в шість доріг,

вуха слухають вісім сторін світу) “бути

пильним, настороженим, уважним”, “усе

помічати”. У складі цієї ФО компоненти 六

路 та 八方 позначають відповідно шість

основних просторових координат (вгорі 上,

внизу下, попереду前, позаду后, ліворуч左,

праворуч 右) та вісім сторін світу (схід 东,

захід西, північ北, південь南, північний схід

东北, південний схід东南, північний захід西

北, південний захід西南).

2. 眼见为实，耳听为虚 [yǎn jiàn

wéi shí, ěr tīng wéi xū]

(букв.: (те, що) бачать очі – істина, (а те,

що) чують вуха – фальш) “довіряти лише

тому, що бачиш, а не тому, що чуєш”;

3. 目不见睫 [mù bù jiàn jié] (букв.: око не бачить вії) “у чужім оці

порошину бачити, а у своєму пенька не

помічати”;

4. 见钱眼开 [jiàn qián yǎn kāi] (букв.: побачивши гроші (навіть у сліпого)

очі розкриваються) “бути жадібним до

грошей, багатства”;

5. 一叶障目，不见泰山 [yī yè

zhàng mù, bú jiàn tài shān]

(букв.: один листок затулив очі так, що не

видно гори Тайшань) “у лісі був, а дров не

бачив”; “за малим не бачити великого”;

6. 仇人相见，分外眼红 [chóurén

xiāngjiàn, fènwài yǎnhóng]

(букв.: коли зустрічаються вороги, очі
спалахують гнівом) “взаємна ненависть”;
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7. 矮子看戏 [ǎizi kàn xì] (букв.: карлик дивиться театральну
виставу (і нічого не бачить)) “чужої пісні

співати”; “чужі думки повторювати”, “не

мати власної думки”.

8. 手挥目送 [shǒuhuī mùsòng] (букв.: рукою перебирати (струни),

проводжати очима (лебедя, що летить))

“робити дві справи одночасно; мати

подвійний смисл”.
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ДОДАТОК Б

Табл. №1 “Група синонімічних ФО”

1. 左辅右弼 [zuǒ fǔ yòu bì] (букв.:

ліворуч – допомога, праворуч –

підтримка) “надавати всебічну

підтримку, всіляко допомагати”;

左提右挈 [zuǒ tí yòu qiè] (букв.:

допомагати зліва, підтримувати

справа) “дбати, опікуватися кимось”;

2. 前车之鉴 [qián chē zhī jiàn] (букв.:

перевернутий віз на дорозі

попереду) “застереження,

пересторога на майбутнє; чужа біда

вчить; вчитися на помилках

минулого”;

前事不忘，后事之师 [qiánshì bù wàng,

hòushì zhī shī] (букв.: минулих справ

не забувати – вчитель для майбутніх

справ) “досвід минулого – урок для

майбутнього”;

3. 日 理 万 机 [rì lǐ wàn jī] (букв.:

(кожного) дня управляти тисячами

справ) “мати тисячі повсякденних

справ”;

日无暇晷 [rì wú xiá guǐ] (букв.:

(протягом) дня немає вільного часу)

“надзвичайна зайнятість,

завантаженість, ніколи й вгору

поглянути”;

4. 年 富 力 强 [nián fù lì qiáng]

(букв.:(майбутніх) років і сил багато)

“у розквіті років і сил, повний життя

і енергії”;

年轻力壮 [nián qīng lì zhuàng] (букв.:

вік молодий, сил багато) “молодий і

енергійний, повний молодості і сили”;

5. 年高德劭 [nián gāo dé shào] (букв.:

років багато – добропорядність

визначна) “поважний роками і

доброчесний, поважний і

шанований”;

年高望重 [nián gāo wàng zhòng]

(букв.: років багато – авторитет

великий) “високоморальний і

вельмишановний”;

6. 岁月如流 [suì yuè rú liú] (букв.: роки

і місяці як потік) “швидкий плин

春去秋来 [chūn qù qiū lái ] (букв.:

весна йде, осінь приходить)
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часу”; “швидкоплинність часу”;

7. 天崩地坼 [tiān bēng dì chè] (букв.:

Небо валиться, Земля тріскається)

“грандіозний, приголомшливий”;

天翻地覆 [tiān fān dì fù] (букв.: Небо

перевернулося, Земля перекинулася)

“колосальні зміни; усе догори ногами,

шкереберть”;

8. 方底圆盖 [fāng dǐ yuán gài] (букв.:

квадратне дно, кругла кришка)

“несумісні, невідповідні одне

одному речі”;

圆凿方枘 [yuán záo fāng ruì] (букв.:

круглий отвір, квадратний шип)

“взаємна невідповідність”;

9. 鸦雀无声 [yā què wú shēng] (букв.: не

чутно ні (звуків) ворон, ні горобців)

“не чути ані звуку; мертва тиша;

чути, як муха пролетить”;

不声不响 [bù shēngbùxiǎng] (букв.: не

видати ні звуку) “нечутно, тихо, без

шуму, мовчки”;

10. 少见多怪 [shǎo jiàn duō guài] (букв.:

мало бачити – багато дивуватися)

“недосвічений, наївний; дивуватися

кожній дрібниці”;

寡闻少见 [guǎ wén shǎo jiàn] (букв.:

мало чути, мало бачити)

“малоосвічений, вузького кругозору”;

11. 听而不闻 [tīng ér bù wèn] (букв.:

слухати і не чути) “пускати повз

вуха, мов недочувати, прикидатися

глухим”;

秋风过耳 [qiū fēng guò ěr] (букв.:

осінній вітер пронісся повз вуха)

“пускати повз вуха, не звертати ані

найменшої уваги”;

12. 百闻不如一见 [bǎi wén bù rú yī jiàn]

(букв.: сто разів почутого не

порівняти з одним разом

побаченого) “краще один раз

побачити, ніж сто раз почути”;

耳闻不如目见 [ěr wén bùrú mù jiàn]

(букв.: почуте вухами не порівняти з

побаченим очима) “краще побачити

на власні очі, ніж дізнатися з чуток;

не вір чуткам, а вір очам”;

13. 耳不旁听 [ěr bù páng tīng] (букв.:

вуха не слухають того, що навколо)

“бути сконцентрованим,

目不别视 [mù bù bié shì] (букв.: оком

не дивитися, куди не слід) “не

відволікатися, сконцентруватися,
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зосередженим на чомусь”; зосередити всю увагу на чомусь”;

14. 只见树木，不见森林 [zhǐ jiàn shùmù,

bù jiàn sēnlín] (букв.: бачити лише

дерева, не помічати ліс) “за

деревами лісу не бачити, не

помічати загального стану справ”;

一叶障目，不见泰山 [yī yè zhàng mù,

bú jiàn tài shān] (букв.: один листок

затулив очі так, що не видно гори

Тайшань) “у лісі був, а дров не бачив;

за малим не бачити великого”.
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Табл. №2 “Група антонімічних ФО”

1. 东奔西走(跑) [dōng bēn xī zǒu (pǎo)]

(букв.: пориватися на схід, йти

(бігти) на захід) “метушитися,

кидатися з боку в бік; метушня,

біганина”;

东藏西躲 [dōng cáng xī duǒ] (букв.:

ховатися на сході, переховуватися на

заході) “буть-де сховатися, ховатися

де тільки можна”;

2. 阪上走丸 [bǎnshàng zǒuwán] (букв.:

котити кулю на схил) “бурхливий

розвиток ситуації, успіх у справах,

опинитися на висоті”;

下阪走丸 [xiàbǎnzǒuwán] (букв.: по

схилу донизу котиться куля) “плавно,

без зупинки; вільно і швидко

розмовляти”;

3. 外简内明 [wài jiǎn nèi míng] (букв.:

зовні – простора, всередині –

ясність) “зовні – звичайна, проста

людина, а всередині – глибоко

освічена, мудра”;

外宽内深 [wài kuān nèi shēn] (букв.:

зовні – широкий, всередині –

глибокий) “зовні – великодушний,

всередині – підступний”; “зверху

гарно та тихо, а всередині ворушиться

лихо”;

4. 外宽内明 [wài kuān nèi míng] (букв.:

зовні – широкий, всередині –

світлий) “зовні – великодушний,

всередині – проникливий,

прозорливий”;

外宽内忌 [wài kuān nèi jì] (букв.: зовні

– ширина, всередині – злість) “зовні –

людина широкої душі, великодушна,

але всередині – повна ненависті”;

5. 鬼哭狼嚎 [guǐ kū láng háo] (букв.:

голосіння злих духів, вовче виття)

“дикі стогони, оглушливе виття,

несамовиті крики”;

鸦雀无声 [yā què wú shēng] (букв.: не

чутно ні (звуків) ворон, ні горобців)

“не чути ані звуку; мертва тиша”;

“чути, як муха пролетить”;

6. 坐 视 不 救 [zuòshì bùjiù] (букв.:

байдуже спостерігати з боку, не

надавати допомоги) “не втручатися у

闻 鸡 起 舞 [wén jī qǐ wǔ] (букв.:

почувши півня, прокинутися й

підняти меча) “піднятися за першою
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ситуацію”, “займати бездушну

позицію щодо біди сусіда”, “сидіти

склавши руки”;

вимогою”, “відгукнутися за першим

покликом”;

7. 东风射(吹)马耳 [dōngfēng shè (chuī)

mǎ’ěr] (букв.: східний вітер у вуха

коня) “не звертати уваги,

прослухати”, “пропускати повз

вуха”;

耳闻目睹 (见) [ěr wén mù dǔ (jiàn)]

(букв.:вуха слухають, очі бачать)

“бути свідком, очевидцем (чого-

небудь)”; “все бачити і чути

особисто”;

8. 闻雷失箸 [wén léi shī zhù] (букв.:

почувши грім, упустити палички для

їжі) “бути вкрай неуважним,

розгубленим, здивованим”;

眼观六路,耳听八方 [yǎn guān liù lù, ěr

tīng bā fāng] (букв.: очі вдивляються в

шість доріг, вуха слухають вісім

сторін світу) “бути пильним,

настороженим, уважним”, “усе

помічати”;

9. 目不暇接 [mùbùxiájiē] (букв.: очі не

встигають зустрітися) “не охопити

поглядом”, “очі розбігаються”;

目不转睛 [mù bù zhuǎn jīng] (букв.:

дивитися, не обертаючи очима) “не

сила відвести очі, немає снаги

відірвати очей”, “витріщитися”.
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ДОДАТОК В

Табл. №1: ПРОСТІР – ЦЕ РІЗНОВЕКТОРНИЙ РУХ СУБ’ЄКТА

1. 东藏西躲 [dōng cáng xī duǒ] (букв.: ховатися на сході, переховуватися на

заході) “буть-де сховатися”, “ховатися де

тільки можна”;

2. 南辕北辙 [nán yuán běi zhé] (букв.: (повернути) голоблі на південь, а

їхати на північ) “робити все навпаки,

рухатися в протилежному напрямку”;

3. 上树拔梯 [shàngshù bátī] (букв.: (загнати) на дерево і прибрати

драбину) “поставити когось у скрутне

становище”;

4. 阪上走丸 [bǎnshàng zǒuwán] (букв.: котити кулю на схил) “бурхливий

розвиток ситуації”, “успіх у справах”,

“опинитися на висоті”;

5. 下阪走丸 [xiàbǎnzǒuwán] (букв.: по схилу донизу котиться куля)

“плавно, без зупинки”; “вільно і швидко

розмовляти”;

6. 里出外进 [lǐchū wàijìn] (букв.: усередині – виходити, зовні –

заходити) “асиметричний, нерівний”,

“стирчить на всі боки”; “швендяти туди-

сюди”; “як на прохідному дворі”;

7. 来龙去脉 [lái lóng qù mài] (букв.: дракон, який прийшов, (його) вени,

що йдуть) “причинний зв’язок”,

“послідовність подій”;

8. 来踪去迹[láizōng qùjì] (букв.: відбитки, залишені кимось (під час

пересування)) “причини і наслідки дій,

проблем, ситуацій”;

9. 来去分明 [láiqù fēnmíng] (букв.: пересування очевидне, чітке)

“вирізнятися чіткістю у поведінці”, “бути
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пунктуальним”;

10. 来往如梭 [láiwǎng rúsuō] (букв.: пересуватися (приходити і йти),
неначе ткацький човник) “безперервність,

багаторазовість у діях”;

11. 来者不拒 [láizhě bù jù] (букв.: хто прийшов – не відмовити)

“гостинно зустрічати тих, хто прийшов”;

“для всіх відкриті двері”;

12. 来者不善，善者不来 [láizhě

bùshàn, shànzhě bùlái]

(букв.: той, хто прийшов – не з добрими

намірами, добрий не прийде) “Бійтеся

данайців, що дари приносять!”;

13. 去甚去泰 [qù shèn qù tài] (букв.: йти від розкоші, йти від надмірності)

“не впадати в крайнощі”, “дотримуватися

золотої середини”;

14. 去住两难 [qù zhù liǎng nán] (букв.: піти або залишитися – дві складнощі)

“важкість вибору”, “дилема”, “безвихідне

становище”.

Табл. №2: ПРОСТІР – ЦЕ ШЛЯХ

1. 前车之鉴 [qián chē zhī jiàn] (букв.: перевернутий віз на дорозі попереду)

“застереження”, “пересторога на майбутнє”;

“чужа біда вчить”; “вчитися на помилках

минулого”;

2. 旁门左道 [pángménzuǒdào] (букв.: бічні двері, дорога ліворуч) “єретичні

секти”; “застосовувати недозволені методи”,

“йти обхідними дорогами”;

3. 中道而废 [zhōng dào ér fèi] (букв.: зупинитися посередині шляху) “не

довести справу до краю”, “зробити справу

наполовину”, “кинути на півдорозі”.
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Табл. №3: ПРОСТІР – ЦЕ ВІДНОСИНИ

1. 上谄下渎 [shàng chǎn xià dú] (букв.: підлещуватися до верхів, зневажати

низи) “бути улесливим перед начальством і

зневажати підлеглих”;

2. 上和下睦 [shànghéxiàmù] (букв.: зверху гармонія, знизу злагода) “між

начальством і підлеглими добрі стосунки”;

3. 里勾外连 [lǐgōu wàilián] (букв.: зсередини домовитися, зовні
об’єднатися) “вступати у змову”,

“знаходитися/бути у змові”;

4. 里通外国 [lǐ tōng wàiguó] (букв.: зсередини зв’язуватися з іноземною

(зовнішньою) державою) “підтримувати

таємний зв’язок із закордоном”.

Табл. №4: ПРОСТІР – ЦЕ ОТОЧЕННЯ

1. 前歌后舞 [qián gē hòu wǔ] (букв.: попереду – пісня, позаду – танець)

“прославляти армію, що бореться за

справедливість”;

2. 前呼后拥 [qiánhūhòuyōng] (букв.:попереду – вигуки (людей, що

звільняють шлях), позаду – юрба (людей, які

охороняють)) “виїжджати з пишною свитою

(про знатну особу)”; “у пишному оточенні”;

3. 左辅右弼 [zuǒfǔyòubì] (букв.: ліворуч – допомога, праворуч –

підтримка) “надавати всебічну підтримку,

всіляко допомагати”;

4. 左邻右舍 [zuǒlín yòushè] (букв.: сусіди ліворуч, сусіди праворуч)

“сусідство, усі довкола”; “усі аспекти речей”.
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Табл. №5: ПРОСТІР –ЦЕ ЛЮДИНА

1. 无出其右 [wúchūqíyòu] (букв.: не знайти іншого краще (його))

“неперевершений, недосяжний”;

2. 中饱私囊 [zhōng bǎo sī náng] (букв.: зсередини наповнювати власну

кишеню) “збагатитися, присвоївши собі чужі

гроші”; “набити кишені”;

3. 中立不倚 [zhōng lì bù yǐ] (букв.: серединне положення не схилити

(змінити)) “зберігати нейтралітет”, “не

схилятися ні на один, ні на інший бік”;

4. 中流砥柱 [zhōngliú dǐzhù] (букв.: посеред течії (як) Дічжу) “надійна

опора (про людину)”;

5. 里生外熟 [lǐshēng wàishóu] (букв.: всередині – напівсирий, зовні –

готовий) “невідповідність зовнішнього й

внутрішнього (про людей, речі)”;

6. 外简内明 [wài jiǎn nèi míng] (букв.: зовні – простора, всередині – ясність)

“зовні – звичайна, проста людина, а

всередині – глибоко освічена, мудра”;

7. 外宽内忌 [wài kuān nèi jì] (букв.: зовні – ширина, всередині – злість)

“зовні – людина широкої душі, великодушна,

але всередині – повна ненависті”;

8. 外宽内明 [wài kuān nèi míng] (букв.: зовні – широкий, всередині –

світлий) “зовні – великодушний, всередині –

проникливий, прозорливий”.

Табл. №6: ЧАС – ЦЕ СУБ’ЄКТ, ЩО РУХАЄТЬСЯ

1. 日复一日 [rìfùyīrì ] (букв.: день змінює день) “день за днем”;

2. 年深月久 [niánshēn yuèjiǔ] (букв.: глибина років, тривалість місяців)
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“давно минулий”, “давній, стародавній”, “із

плином часу”;

3. 成年累月 [chéngnián lěiyuè] (букв.: цілий рік, цілими місяцями) “роками

і місяцями”, “протягом тривалого періоду

часу”;

4. 岁月如流 [suì yuè rú liú] (букв.: роки і місяці як потік) “швидкий

плин часу”;

5. 古往今来 [gǔwǎngjīnlái ] (букв.: древнє йде, теперішнє приходить)

“від давнини до теперішнього часу”, “у всі

часи”, “споконвіку”;

6. 来者可追 [lái zhě kě zhuī] (букв.: те, що приходить (майбутні події),

можна наздогнати та виправити) “майбутнє в

наших руках”;

7. 去故就新 [qù gù jiù xīn] (букв.: йде старе – відразу нове) “на зміну

старому приходить нове”.

Табл. №7: ЧАС – ЦЕ ФІКСОВАНИЙ МОМЕНТ

1. 前因后果 [qiányīn hòuguǒ] (букв.: попереду (спочатку) причина,

позаду (потім) наслідок) “початок і кінець”,

“від початку до кінця”, “причина і наслідки”;

2. 前目后凡 [qián mù hòu fán] (букв.: попереду (спочатку) частини, позаду
(потім) ціле) “від часткового до загального

(про стиль написання тощо)”;

3. 前度刘郎 [qiándù Liú Láng] (букв.: Лю Лан, що побував (тут) минулого
разу) “людина, яка повернулася у вподобане

їй місце”;

4. 前无古人 [qiánwúgǔrén] (букв.: раніше не відомий для древніх)

“небачений, нечуваний, небувалий,
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безпрецедентний”;

5. 后发制人 [hòu fā zhì rén ] (букв.: пізніше проявити перевагу)

“відступити, щоб перейти у наступ”;

6. 后生可畏 [hòu shēng kě wèi] (букв.: молодше (наступне) покоління

викликає повагу) “молодість перемагає”,

“перед молодими всі шляхи відкриті”;

7. 承上启下 [chéngshàng qǐxià] (букв.: приймати від попереднього,

передавати наступному) “слугувати

сполучною ланкою”, “бути провідником”;

8. 羲皇上人 [xī huáng shàng

rén]

(букв.: люди, які жили до імператора Фу Сі)

“люди глибокої давнини”; “абсолютно

вільні, безтурботні первісні люди”;

9. 每下愈况 [měixià yùkuàng] (букв.: кожен наступний (раз) перевершує

теперішню ситуацію) “що далі, то гірше”.

Табл. №8: ЧАС – ЦЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ

1. 年轻力壮 [niánqīng lìzhuàng] (букв.: вік молодий, сил багато) “молодий і

енергійний”, “повний молодості і сили”;

2. 年幼无知 [nián yòu wú zhī] (букв.: молодий роками – без знань)

“молодий і недосвідчений”, “молоде та

зелене”;

3. 年高德劭 [niángāo déshào] (букв.: років багато – добропорядність

визначна) “поважний роками і доброчесний”,

“поважний і шанований”;

4. 年高望重 [nián gāo wàng

zhòng]

(букв.: років багато – авторитет великий)

“високоморальний і вельмишановний”;

5. 年近古稀 [nián jìn gǔ xī] (букв.: вік наближається до

семидесятиріччя) “скоро виповнюється
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сімдесят”;

6. 秋毫无犯 [qiūháo wúfàn] (букв.: (навіть) осінньої павутинки не

торкнутися) “нікому не робити поганого, не

завдавати шкоди”; “мухи не скривдить”;

7. 冰壶秋月 [bīnghú qiūyuè] (букв.: нефритовий глечик із льодом, сяйво

осіннього місяця) “душевна чистота й

невинність”;

8. 冬日可爱 [dōng rì kě ài ] (букв.: зимове сонце чарівне) “цінна

допомога у важкий час”; “людська доброта”;

9. 风华绝代 [fēng huá jué dài] (букв.: обдарованість, що випереджає

сучасність (цю епоху)) “бути видатним,

надзвичайно талановитим та здібним”;

10. 绝代佳人 [juédài jiārén] (букв.: людська врода, що випереджає

сучасність (цю епоху)) “людина незрівнянної

краси”; “королева краси”.

Табл. №9:ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ПРЕДМЕТ

1. 天翻地覆 [tiān fān dì fù] (букв.: Небо перевернулося, Земля
перекинулася) “колосальні зміни”; “усе

догори дригом, шкереберть”;

2. 天不怕，地不怕 [tiān bù pà,
dì bù pà]

(букв.: не боятися Неба, не боятися Землі)
“нічого на світі не боятися”; “не знати

страху”;

3. 天差地远 [tiān chā dì yuǎn] (букв.: Небо разюче відрізняється від Землі)
“відрізнятися як небо від землі”; “небо і

земля”; “кардинально протилежні точки

зору”;

4. 天长地久 [tiāncháng dìjiǔ] (букв.: довгий як Небо, незмінний як Земля)

“вічний, на віки вічні”, “назавжди”;
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5. 天成地平 [tiān chéng dì píng] (букв.: успіх на Небі – стабільність на Землі)
“мир та спокій у всьому світі”;

6. 天愁地惨 [tiān chóu dì cǎn] (букв.: Небо сумує, Земля в скорботі)

“пригнічений горем”; “побиватися,

журитися, сумувати”.

Табл. №10: ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ОСЕРЕДОК ІСНУВАННЯ

1. 大千世界 [dàqiān shìjiè] (букв.: міріади світів) “безмежний Всесвіт,

космос”;

2. 花花世界 [huāhuā shìjiè] (букв.: прекрасна, квітуча місцевість (світ))

“райський куточок”.

Табл. №11: ЧАС-ПРОСТІР – ЦЕ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

1. 方趾圆颅 [fāngzhǐyuánlú] (букв.: квадратна стопа, круглий череп)

“рід людський”, “людство”;

2. 不以规矩，不能成方圆 [bù

yǐ guī jǔ, bù néng chéng fāng

yuán]

(букв.: без циркуля і косинця не намалюєш

коло і квадрат) “під час виконання будь-

якої справи необхідно суворо дотримуватися

правил і законів”;

3. 方领矩步 [fānglǐng jǔbù] (букв.: квадратний комір і пряма хода)

“зовнішній вигляд та манери студента

старого Китаю”;

4. 方头不劣 [fāngtóubùliè] (букв.: квадратна голова – не слухняна)

“впертий, незговірливий”, “наполегливий”;

“упертюх”.



216

ДОДАТОК Г

Табл. №1: Група ФО“Простір”/“空间”

1. 背前面后 [bèi qián miàn hòu] (“若是一顿

钯打退妖精，你看他得胜而回，争嚷功

果；若战他不过，被他拿去，却是我的

晦气，背前面后，不知骂了多少弼马温

哩！悟净，你休言语，等我去。”)

(букв.: за спиною (позаду), перед

обличчям (попереду)) “скрізь, де

б то не було”; “завжди”; “не

важливо, де і коли”;

2. 阴山背后 [yīnshānbèihòu] (“我若把真阳

丧了，我就身堕轮回，打在那阴山背

后，永世不得翻身了。”)

(букв.: позаду гір Іньшань)

“пекло”; “Богом забуте місце,

глушина”;

3. 左邻右舍 [zuǒ lín yòu shè] (“云来雾去，

走石飞砂，唬得我一家并左邻右舍，俱

不得安生。”)

(букв.: сусіди ліворуч, сусіди

праворуч) “сусіди”, “по-

сусідству”, “усі навколо”;

4. 东游西荡 [dōng yóu xī dàng] (“他因没事

干管理，东游西荡，朕又恐别生事端，

着他代管蟠桃园。”)

(букв.: блукати на сході,
тинятися на заході)
“байдикувати”, “безглуздо

ходити”;

5. 登界游方 [dēng jiè yóu fāng] (“猴王叩头

道：‘弟子飘洋过海，登界游方，有十数

个年头，方才访到此处。”)

(букв.: зійти на небеса, обійти

(всі) сторони світу)

“здійснювати навколосвітню

подорож”;

6. 家丑不可外谈 [jiā chǒu bù kě wài tán]

(“古人云：‘家丑不可外谈。奈神僧是朕

恩主——惟不笑，方可告之。”)

(букв.: про сімейні негаразди не

можна говорити за межами
будинку) “не виносити сміття з

хати”; “не виносити на люди

хатні справи”;
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7. 来去无踪 [lái qù wú zōng] або来无影，

去无踪 [láiwúyǐng, qùwúzōng] (“拿着一

条不短不长的金箍棒，来无影，去无

踪。”)

(букв.: приходити та йти не

залишаючи відбитків і тіні)

“швидко з’являтися і швидко

зникати”; “бути непомітним”;

8. 呼来喝去 [hū lái hè qù] (“这菩萨卖弄神

通，把老孙这等呼来喝去，全不费力

也！”)

(букв.: прийти – кричати, піти –

репетувати) “командувати

людьми”, “змушувати кого-

небуть робити що-небуть”.

Табл. №2: Група ФО “Час”/“时间”

1. 做一日和尚撞一日钟 [zuò yī rì hé shàng

zhuàng yī rì zhōng] (“行者方丢了钟杵，

笑道：‘你那时晓得，我这是做一日和尚

撞一日钟的。”)

(букв.: один день був ченцем –

один день продзвонив у дзвін)

“недбало виконувати свої

обов'язки”, “працювати абияк”;

“жити сьогоднішнім днем”;

2. 年深日久 [nián shēn rì jiǔ] (“自别了长

安，年深日久，就有些盘缠也使尽

了。”)

(букв.:глибина років, тривалість

днів) “із плином часу”; “багато

років”; “давно минулий, давній,

стародавній”;

3. 年高有德 [nián gāoyǒu dé] (“只是要几个

年高有德的老儿，陪我师父清坐闲

叙。”)

(букв.: років багато– прекрасні

душевні якості) “поважний вік”;

4. 五黄六月 [wǔ huáng liùyuè] (“只为五黄

六月，无人使唤，父母又年老，所以亲

身来送。”)

(букв.: п’ятий-шостий місяць за

місячним календарем) “найбільш

спекотній період літа”, “середина

літа”, “літня спека”;

5. 祛病延年 [qū bìng yán nián] (“陛下，从 (букв.: усунути хворобу,
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此色欲少贪，阴功多积，凡百事将长补

短，自足以祛病延年。”)

продовжити роки) “вилікувавши,

сприяти довголіттю”;

6. 七窝八代 [qī wō bā dài] (“却只怕那水里

有甚么眷族老小，七窝八代的都来，我

就弄他不过。”)

(букв.: сім гнізд, вісім поколінь)

“всі члени сім’ї”.

Табл. №3: Група ФО “Час-Простір”/“时空”:

а) “Небо-Земля”:

1. 钻天入地 [zuān tiān rù dì] (“他是个钻天

入地，斧砍火烧，下油锅都不怕的好

汉。”)

(букв.: досягти вершин Неба,

дістатися глибин Землі) “бути

винахідливим”, “вживати всіх

засобів для досягнення своєї

мети”;

2. 叫苦连天 [jiào kǔ lián tiān] (“你怎么正战

到好处，却就叫苦连天的走了？”)

(букв.: скаргами струсонути

Небо) “безупинно скаржитися”,

“стогнати від болю і страждань”;

“нарікати на свою гірку долю” ;

3. 洪福齐天 [hóng fú qí tiān] (“一则是那国

王洪福齐天，二则是贤昆玉神通无量，

我何功之有！”)

(букв.: щастя безмежне, наче

Небо) “велике щастя, величезна

удача, везіння”;

4. 铺胸纳地 [pū xiōng nà dì] (“三藏展背舒

身，铺胸纳地，望金像叩头。”)

(букв.: зігнутися в земному
поклоні) “шанування і повага”;

5. 划地为牢 [huà dì wéi láo] (“古人划地为

牢，他将棍子划了圈儿，强似划地为

牢，假如有虎狼妖兽来时，如何挡得他

住？”)

(букв.: накреслити (коло) на

землі та вважати це в’язницею)

“обмежувати чиюсь діяльність

певними рамками”;
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б) “Сприйняття”:

1. 眉花眼笑 [méihuāyǎnxiào] (“孙悟空在旁

闻讲，喜得他抓耳挠腮，眉花眼笑。”)

(букв.: брови розслаблені, очі
сміються) “сяюча посмішка,

радісний вираз обличчя”;

2. 火眼金睛 [huǒyǎn jīnjīng] (“我老孙火眼

金睛，认得好歹。”)

(букв.: вогонь і метал у очах)

“лютий вираз обличчя”;

“непохитний, безстрашний;

пильний”;

3. 肉眼凡胎 [ròuyǎn fántāi] (“寡人肉眼凡

胎，只知高徒有力量，拿住妖贼便了；

岂知乃腾云驾雾之上仙也。”)

(букв.: неозброєне око простого

смертного) “неосвічена та

обмежена людина”;

4. 手疾眼快 [shǒu jí yǎn kuài] (“原来悟空手

疾眼快，正在那混乱之时……哪吒脑

后，着左膊上一棒打来。”)

(букв.: спритні руки, жвавий

погляд) “спритний, рухливий”;

“зі швидкою реакцією”;

5. 眼花雀乱 [yǎn huā què luàn] (“行者急回

头，炒得眼花雀乱，忍不住泪落如

雨。”)

(букв.: очі сліпнуть від великої

кількості фарб) “рясніє в очах”;

6. 暴风骤雨 [bào fēng zhòu yǔ] (“有雌雄二

鸟，原在一处同飞，忽被暴风骤雨惊

散。”)

(букв.: буревій, раптова злива)

“буря, грозові часи”;

7. 树大招风 [shù dà zhāo fēng] (“这正是树

大招风风撼树，人为名高名丧人。”)

(букв.: великі дерева
приваблюють вітер) “успіх

викликає заздрість”;

8. 筛锣擂鼓 [shāi luó léi gǔ] (“或有那遭网

的，遇扣的，夹活儿拿去了，教他跳圈

做戏，翻筋斗，竖蜻蜓，当街上筛锣擂

鼓，无所不为的顽耍。”)

(букв.: бити в гонг і стукати в

барабани) “створювати багато

шуму”; “галасливий; багато

галасу даремно”;
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9. 雁杳鱼沉 [yàn yǎo yú chén] (“俺什么女

貌郎才厮撞着，将父母远乡相抛，雁杳

鱼沉没下落。”)

(букв.: гусак далеко, а риба
глибоко) “немає ні новин, ні

листів”; “ані чутки, ані звістки”;

10. 青枝绿叶[qīng zhī lǜ yè] (“他把我的杨柳

枝拔了去，放在炼丹炉里，炙得焦干，

送来还我，是我拿了插在瓶中，一昼

夜，复得青枝绿叶，与旧相同。”)

(букв.: молоде гілля, зелене

листя) “яскраво-зелений колір

молодих дерев”; “юність,

молодість” ;

11. 山高水险 [shān gāo shuǐ xiǎn] (“上西天拜

佛走一遭，怕什么山高路险，水阔波

狂。”)

(букв.: гори високі, течія
стрімка) “труднощі і перешкоди,

які можна зустріти в подорожі,

під час виконання складного

завдання тощо”;

12. 不看僧面看佛面 [bù kàn sēngmiàn kàn

fómiàn] (“古人云：‘不看僧面看佛面。’

兄长既是到此，万望救他一救。”)

(букв.: не дивись на монаха,

дивись на Будду) “благодіяння,

яке чиниться задля сторонньої

особи”;

13. 聆音察理 [líng yīn chá lǐ] (“我老孙，颇

有降龙伏虎的手段，翻江搅海的神通；

见貌辨色，聆音察理。”)

(букв.: прислухаючись до
звуків, збагнути суть справи)

“вміло аналізувати питання”.


