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РЕФЕРАТ 

 

Ефимчик Дмитрий Сергеевич 

Образ горы в литературной традиции Китая  

 

Структура и объем работы: объѐм дипломной работы составляет 57 

страниц. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. Количество иллюстраций в работе — 9. 

Количество использованных источников — 53. 

Ключевые слова: ОБРАЗ ГОРЫ, КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА, У ЮЭ, СВЯЩЕННЫЕ ГОРЫ КИТАЯ, МОТИВ 

ГОРЫ В ЛИТЕРАТУРЕ, ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА, ДАОСИЗМ. 

Объект исследования: корпус литературных текстов, а также мифы и 

предания, заключающие в себе тот или иной аспект образа горы и 

рассматриваемые через призму китайской культурной парадигмы. 

Предмет исследования: интерпретация образа горы в литературном 

сознании. 

Цель исследования: определив в корпусе китайских литературных 

источников факты присутствия образов гор, выявить между ними 

генеалогические связи и на основе полученной информации дать 

максимально полную оценку места, занимаемого концептом горы в 

литературной  и современной культурной традициях. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный, 

мифопоэтического анализа, системно-структурный и социологический. 

Полученные результаты и их новизна. В данном исследовании 

проведена системная работа по обобщению данных большого количества 

источников, содержащих факты присутствия образа горы либо 

интерпретирующих данные факты. На основе анализа данного материала 

определены основные коннотации категории горы в китайской литературе, 

что позволило сделать выводы об их значении в культуре Китая. 

Рекомендации по использованию. Результаты данного исследования 

могут быть использованы для дальнейшей разработки проблемного поля 

категорий китайской культуры, а также углубленного рассмотрения частных 

случаев объективизации образа горы, таких как У Юэ. 

Область применения: история китайской литературы, культурология, 

мифология, переводоведение. 

 



РЭФЕРАТ 

 

Ефімчык Дзмітрый Сяргеевіч 

Вобраз гары ў літаратурнай традыцыі Кітая 

 

Структура і аб’ѐм работы: аб’ѐм дыпломнай работы складае 57 

старонак. Работа складаецца з уводзін, дзвюх глаў, заключэння і спіса 

выкарыстаных крыніц. Колькасць ілюстрацый да працы — 9. Колькасць 

выкарыстаных крыніц — 53. 

Ключавыя словы: ВОБРАЗ ГАРЫ, КІТАЙСКАЯ ЛІТАРАТУРА, 

КІТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА, У ЮЭ, СВЯШЧЭННЫЯ ГОРЫ КІТАЯ, МАТЫЎ 

ГАРЫ Ў ЛІТАРАТУРЫ, ЧАЛАВЕК І ПРЫРОДА, ДААСІЗМ. 

Аб’ект даследавання: корпус літаратурных тэкстаў, а таксама міфы і 

паданні, якія ўтрымліваюць у сабе той ці іншы аспект вобраза гор і якія 

разглядаюцца праз прызму кітайскай культурнай парадыгмы.  

Прадмет даследавання: інтэрпрэтацыя вобраза гары ў літаратурнай 

свядомасці. 

Мэта даследавання: вызначыўшы  ў корпусе кітайскіх літаратурных 

крыніц факты прысутнасці вобразаў гор, выявіць паміж імі генеалагічныя 

сувязі і на аснове атрыманай інфармацыі даць макісмальна поўную ацэнку 

месца, якое займае канцэпт гары ў літаратурнай і сучаснай культурнай 

традыцыях.  

Метады даследавання: параўнальна-супастаўляльны, метад 

міфапаэтычнага аналіза, сістэмна-структурны, сацыялагічны. 

Атрыманыя вынікі іх навізна. У дадзеным даследаванні праведзена 

сістэмная праца па абагульненні дадзеных вялікай колькасці крыніц, якія 

ўтрымліваюць факты прысутнасці вобраза гары альбо інтэрпрэтуюць 

дадзеныя факты. На аснове аналіза дадзенага матэрыяла вызначаны асноўныя 

канатацыі катэгорыі гары ў кітайскай літратуры, што дазваляе зрабіць 

высновы аб іх значэнні ў культуры Кітая.   

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дадзенага даследавання 

могуць быць выкарыстаны для далейшай распрацоўкі праблемнага поля 

катэгорый кітайскай культуры, а таксама паглыбленага разгляду прыватных 

выпадкаў аб’ектывізацыі вобраза гары, такіх як У Юэ.   

Галіна прымянення: гісторыя кітайскай літаратуры, культуралогія, 

міфалогія, перакладазнаўства. 

 

 



ABSTRACT 

 

Yefimchyk Dzmitry 

The image of mountain in Chinese literature  

 

Paper’s volume and structure: The total volume of this diploma thesis is 

57 pages. The thesis consists of an introduction, two chapters, a conclusion and a 

list of references. Number of pictures used — 9. Number of sources used reaches 

53. 

Key words: IMAGE OF A MOUNTAIN, CHINESE LITERATURE, 

CHINESE CULTURE, WU YUE, SACRED MOUNTAINS OF CHINA, THE 

THEME OF MOUNTAIN IN LITERATURE, MAN AND NATURE, TAOISM. 

The object of the research: corpus of literary works, myths and legends 

that contain in itself one or another mountain’s image aspect viewed through the 

prism of Chinese cultural paradigm. 

The subject of the research: mountain’s image interpretation in literary 

consciousness. 

The purpose of the research: After confirming that certain literary works 

contain a mountain’s image, to carry out a genealogical research. Then using 

information acquired from it, making evaluations of the place, held by the concept 

of mountain in Chinese literary and contemporary cultural tradition. 

Research methods: comparative, mythopoetical analysis, system-structural 

and sociological. 

Obtained results in terms of novelty: In this research we have summarized 

the large amounts of data, gathered from the sources that contain mountain’s image 

or interpreting it. Performed analysis being the basis, we then specified the most 

common connotations of mountain’s image that appear in Chinese literature. This 

enabled us to make evaluations regarding the significance of this image in Chinese 

culture. 

Usage recommendations: The results of this research may be of help to 

those, wishing to continue studying the problem field of Chinese culture categories 

and as a base for special cases of mountain’s image objectification in-depth review 

(such as Wu Yue).  

Scope of use: History of Chinese literature, Cultural Studies, Mythology, 

Translation Studies. 

 

 


