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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Демократизація суспільства, соціально- 
економічні зрушення, розвиток масової культури, комп'ютеризація, впровадження 
нових інформаційних технологій зумовили появу великого шару лексики мовного 
субстандарту, що зайвий раз підтверджує відому тезу про безперервність та 
глобальність процесу постійного оновлення мовної системи.

Форми мовних субстандартів (нелітературні форми мови) тривалий час 
залишалися поза увагою мовознавців, адже класифікувалися як периферійно- 
брутальні, стилістично знижені одиниці лексико-семантичної системи мови. 
Проте сьогодні мова субстандартів привертає все більше уваги лінгвістів. Що 
більше, вивчення особливостей функціонування форм існування мови в різних 
мовних соціумах постало однією із найактуальніших проблем сучасної лінгвістики. 
Значний внесок у дослідження функціонування мовних одиниць субстандартної 
належності, зокрема сленгу, зробили О. Горбач, П. Грабовий, Г. Дружинін, 
С. Єрмоленко, Т. Ілик, О. Кондратюк, С. Максімов, С. Мартос, Ю. Мосенкіс, 
С. Пиркало, Л. Ставицька, О. Тараненко, І. Щур (в українській мові); 
Н. Арутюнова, В. Бондалетов, О. Борисова, В. Єлістратов, В. Жирмунський, 
Б. Головін, М. Грачов, К. Дубровіна, Л. Крисін, О. Ліпатов, Д. Ліхачов, 
О. Лукашанець, В. Саляєв, Л. Сінєльнікова, Л. Скворцов, І. Соболєв, Е. Туманян, 
О. Уздинська, В. Хімік (в російській мові); В. Балабін, Т. Бєляєва, В. Вілюман, 
Р. Макдевід, М. Маковський, Е. Патрідж, Г. Судзіловський, В. Хом'яков (в 
англійській мові).

У наш час мережа Інтернету є найактивнішим джерелом утворення 
неологізмів. Для «мови Інтернету» характерні всілякі граматичні, фонетичні та 
графічні інновації, які віддзеркалюють ті чи ті способи мовної гри Інтернет- 
користувачів.

Практично весь сленг твориться молоддю, інші «вікові» мови субстандарту є 
малопродуктивними (йдеться про дитячий сленг, сленг осіб середнього та старшого 
віку). Фактично саме молодь, жваво реагуючи на будь-які зміни у суспільно- 
політичному житті країни, відіграє роль своєрідного мовного законодавця і 
архітектора.

Серед останніх досліджень в лінгвоукраїністиці, присвячених 
функціонуванню сленгу, на особливу увагу заслуговують наукові розвідки 
Л. Заводної, Т. Івахненко, С. Мартос, Л. Науменко, О. Теплої, О. Тищенко,
A. Шумейко, в англіцистиці - Л. Денисюк, І. Міщук, Ю. Нестеренко,
B. Перетокіної, в китаїстиці - $ (Ань Чживей), Люй Хен'ї (Сунь
Гочже) ^^(Чжан Лі), (Чжан Їнвей), (Чжан Юньхуей).

Проте, як видається, молодіжний сленг китайської мови потребує 
подальшого поглибленого вивчення, зокрема у контексті його інтернетівських 
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використань. Таким чином, актуальність нашої роботи визначається 
необхідністю аналізу та систематизації особливостей контекстуально зумовленого 
вживання китайських сленгових одиниць у нехарактерних для них синтаксичних 
функціях, вирізнення найпродуктивніших моделей китайськомовних сленгових 
виразів молодіжного сегменту мережі Інтернет, встановлення причин семантичної 
трансформації тих мовних одиниць, які у межах традиційної китайської культури 
мали сакральний характер. Проблема опису, класифікації та інтерпретації 
сленгових одиниць молодіжного сегменту китайськомовної блогосфери набуває 
особливої значущості з огляду на можливість проникнення таких мовних форм до 
китайської літературної мови.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконане в межах наукових тем Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія 
та самобутність» (номер державної реєстрації - 11 БФ 044-01) та «Україна і 
сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 
- 16 БФ 044-01).

Мета дисертації полягає у визначенні векторів розвитку трансформаційних 
процесів, які відбуваються у молодіжному мовленні, представленому у текстах 
китайськомовної блогосфери та чат-спілкуванні.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) розроблення теоретико-методологічних засад дослідження сленгізмів, які 

функціонують у молодіжному сегменті китайськомовної блогосфери;
2) визначення та систематизація основних засобів та моделей творення 

сленгізмів у молодіжному сегменті китайськомовної блогосфери;
3) параметризація трансформаційних процесів, які відбуваються у 

молодіжному мовленні на всіх його рівнях організації, зокрема морфолого- 
синтаксичному та структурно-текстовому;

4) аналіз процесу семантичної трансформації усталених культурних реалій у 
кіберпросторі;

5) встановлення лінгвопрагматичних особливостей функціонування 
сленгізмів у китайськомовному молодіжному дискурсі;

6) вирізнення комунікативних інтенцій молодих користувачів під час 
Інтернет-спілкування у рамках особистісно орієнтованого (гендерний) та 
інституційно орієнтованого (політичний) дискурсів.

Об'єкт вивчення - молодіжний сленг, реалізований у китайськомовному 
Інтернет-дискурсі.

Предметом дослідження є фонетико-графічні, лексико-семантичні, 
структурно-граматичні та лінгвопрагматичні особливості функціонування 
молодіжного сленгу в Інтернет-мережі.

Матеріалом роботи є сленгізми китайськомовного сегменту Інтернет- 
мережі (двісті лексичних одиниць), дібрані за допомогою методу суцільної
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вибірки з повідомлень на молодіжних Інтернет-сервісах: блогоплатформ 
(8іпа Ьіод), (Тіехіе Ьіод), ААІИШ^ (Кепгеп \апд Ьіод),

(Кехие Ьіод), мікроблогів ^ЖШШ (8іпа ^еіЬо), ЖЖШШ (Тепсепі ^еіЬо), 
ЖШШ (8оИи Ьіод), ІИЖШШ (№іЕа8е ^еіЬо), форумів ПЖМ&Е (Ваіскі ііеЬа), 

(І)оиЬап іипіап) (Тіапуа іііпіап), М-1іте (ВІїідиап
\апд), (Мепдпіапд Ьаіке іипіап), сервісу запитань та відповідей
пошукової системи “Байду” (хіііііи \\'епсІа \уапд/Ііап).

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації став доробок відомих 
вітчизняних і зарубіжних мовознавців, присвячений дослідженню молодіжного 
сленгу (П. Грабовий, Л. Заводна, Т. Івахненко, Т. Кондратюк. С. Мартос, 
Ю. Мосенкіс, Л. Науменко, С. Пиркало, Л. Ставицька, О. Тепла, О. Тищенко, 
А. Шумейко, І . Щур), ^^^(Ань Чживей), Люй Хен'ї ВЖЖ (Сунь Гочже) # 

Ж^, ЖЖ(Чжан Лі), (Чжан Їнвей), (Чжан Юньхуей), а також
фундаментальні праці у царині лінгвокультурології , культурології (Ю. Антонова, 
М. Архіпова, І. Голубовська, О. Донова, С. Доржиєва, Л. Дядечко, Є. Гобова, О. 
Карпенко, А. Кобзев, О. Мазепова, В. Малявін, І. Покровська, О. Снитко, Х. Цуй) 
та лінгвопрагматики (Ф. Бацевич, Н. Зевахіна, Г. Карпов, Дж. Остін, Г. Почепцов, 
Т. Радбіль, Дж. Серль).

У роботі застосовано методи, які забезпечують комплексний аналіз мовно- 
мовленнєвого матеріалу:

- описовий метоД - для синхронно орієнтованого опису будови та 
функціонування сленгових одиниць в Інтернет-мережі;

- зіставний метод - для встановлення розбіжностей між літературною 
китайською мовою та молодіжним сленгом на всіх мовних рівнях: фонетико- 
графічному, лексико-семантичному та структурно-граматичному;1

1 Зіставний метод у контексті поставлених завдань постав мало не основним, адже для виявлення девіативних 
процесів, притаманних молодіжному мовленню у кіберпросторі, потрібно було спиратися на лексико-граматичні 
норми сучасної китайської літературної мови, на традиційну для китайського етносу систему символічних 
констант, рухатися у напрямі «від норми до девіації», фіксуючи появу нової лексичної семантики та граматичної 
форми для вже існуючих слів, спостерігати зміну асоціативних зв'язків, встановлювати нові означення характерних 
для Інтернет-комунікації номінацій, визначати характер трансформації синтаксичних структур

-метод конситуативного аналізу - для опрацювання мовно-мовленнєвого 
матеріалу з опорою на контекст та саму ситуацію спілкування.

- метод контекстуально-семантичного аналізу - для визначення 
особливостей функціонування сленгізмів у конкретному контексті;

- метоД лінгвопрагматичного аналізу - для встановлення типів 
мовленнєвих актів та дослідження комунікативних інтенцій мовців, реалізованих 
у китайському молодіжному дискурсі, як особистісно орієнтованому, так і 
інституційно орієнтованому.
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Наукова новизна дисертації визначається тим, що: 1) вперше ДосліДжено 
трансформаційні процеси, характерні для функціонування молодіжного мовлення 
у китайськомовному сегменті Інтернет-мережі на всіх рівнях його організації;
2) виявлено ряд Інтернет-сленгізмів, новонабута пейоративна семантика яких 
призводить до процесу десакралізації традиційних для Китаю констант культури;
3) встановлено, що вибір сленгізмів у процесі Інтернет-спілкування молодих 
користувачів блогосфери обумовлений певними комунікативними інтенціями 
останніх; 4) визначено типи комунікативних актів, в яких використовуються 
сленгізми як прагматично заангажовані мовні одиниці.

Теоретичне значення роботи визначається:
1) вагомістю її результатів для граматики, лексикології та фразеології 

сучасної китайської мови в аспекті вивчення тенденцій до неологізації 
лексичного та фразеологічного складу китайської літературної мови, 
граматичних новацій, які закладаються на рівні мови субстандарту - 
китайського молодіжного Інтернет-сленгу;

2) значущістю отриманих результатів для подальшого розв'язання складної 
проблеми виділення частин мов у сучасній китайській мові;

3) валідністю висновків щодо модусу взаємодії прагматичних та 
семантичних аспектів мовлення, реалізованого на рівні молодіжного 
інтернетівського дискурсу.

Практичне значення роботи обумовлене тим, що її матеріал, основні 
результати та висновки можуть бути використані як у нормативних навчальних 
курсах («Лексикологія китайської мови», «Фразеологія китайської мови», 
«Практична граматика китайської мови», «Загальне мовознавство»), при розробці 
спецкурсів з китайської неології, так і в рамках спецкурсів з лінгвопрагматики, 
соціолінгвістики, лінгвокультурології, гендерної лінгвістики. Опрацьований 
матеріал може бути використано і в лексикографічній практиці (при укладанні 
двомовних перекладних китайсько-українських та українсько-китайських 
словників неологізмів), при підготовці курсових, бакалаврських та магістерських 
наукових робіт студентів.

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційного дослідження 
отримані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації відбувалася на засіданнях кафедри мов і 
літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у форматі 
доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції «Філологічні науки: 
Сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, січень 2016 р.), Міжнародній 
науково-практичній конференції «Мова та література у полікультурному просторі» 
(м. Львів, лютий 2016 р.), Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих 
учених «Мова і література в глобальному і локальному просторі» (м. Київ, 
квітень 2016 р.), Міжнародній науковій конференції «Україна і сучасний світ: 
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міжмовний та міжкультурний діалог» (м. Київ, жовтень 2016 р.), Всеукраїнських 
наукових читаннях за участі молодих учених «Філологія початку ХХ сторіччя: 
традиції та новаторство» (м. Київ, квітень 2017 р.), Міжнародній науковій 
конференції «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних студій» 
(м. Київ, жовтень 2017 р.), II Всеукраїнських наукових читаннях за участю 
молодих учених «Філологія початку ХХ сторіччя: традиції та новаторство» 
(м. Київ, квітень 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (м. Львів, 
листопад 2018 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційної 
роботи висвітлено у дев'яти одноосібних публікаціях, з яких чотири опубліковано 
у фахових наукових виданнях України, три - у наукових фахових виданнях 
України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також у двох 
тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної 
літератури (392 позиції, 200 із яких - іноземними мовами), 3 додатків. Робота 
містить 9 малюнків, 11 таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 
259 сторінок, з яких 214 сторінок - основний текст.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність наукового 

дослідження, визначені основні засади, що зумовили вибір об'єкта та предмета, 
сформульовано мету, завдання та основні положення, що виносяться на захист, 
окреслено матеріал дослідження і методи його аналізу, розкрито наукову новизну; 
визначаються теоретичне значення та можливість практичного застосування 
отриманих результатів.

У першому розділі дисертації - «Китайський молодіжний сленг у 
сучасних лінгвістичних дослідженнях» делімітовано поняття «сленг» та суміжні 
з ним - «жаргон» та «арго», висвітлено теоретичні аспекти проблеми 
функціонування сленгу, а також осмислено різні підходи вітчизняних та 
закордонних вчених до дослідження молодіжної лексики на матеріалі 
слов'янських та германських мов. Розкрито теоретичне підґрунтя та передумови 
функціонування молодіжного сленгу в сучасній китайській мові, а також 
розглянуто класифікації молодіжної лексики у китайському мовознавстві.

Опрацювання наукового доробку, зробленого на матеріалі слов'янських та 
германських мов в аспекті тлумачення різновидів мов субстандарту, дає підстави 
стверджувати: арго є закритою системою мови певної вузької соціальної чи 
професійної групи, мета створення якої полягає у відокремленні від інших мовців 
та ідентифікації групової належності співрозмовників шляхом вживання слів, 
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незрозумілих широкому загалу. Жаргон є напіввідкритою мовною системою, у 
якій переважають слова емоційно-експресивного характеру, семантика яких часто- 
густо має негативне забарвлення. На відміну від арго, жаргон є відкритою мовною 
субсистемою, об'єднуючи великі соціальні групи за певною професійною ознакою 
або статусними характеристиками у суспільстві. Сленг є так само, як і жаргон, 
відкритим мовним пластом, до складу якого входять переважно ненормативні, 
стилістично знижені лексико-фразеологічні одиниці, що характеризуються 
високим ступенем емоційної експресії. Сленгу притаманна інкорпорація до свого 
складу арготизмів та жаргонізмів з адаптацією останніх до своїх потреб.

Дослідниця українського комп'ютерного сленгу І. Щур зазначає, що 
однією з прикметних його особливостей є виняткова формально-семантична 
місткість, коли за допомогою трьох-чотирьох специфічних слів може бути 
передано велику кількість інформації.

Китайські дослідники молодіжного сленгу, зокрема (Ань Чживей),
ВШїд (Люй Хен'ї), (Сунь Гочже), (Чжан Їнвей), (Чжан
Юньхуей), Ж В (Янь Чжифен) виокремлюють такі групи вербальних та 
невербальних елементів у китайськомовному молодіжному Інтернет-дискурсі:

• символічні позначки, у яких закладено певний емоційний стан 
співрозмовника. Оскільки письмова фіксація інтернетівського спілкування значно 
обмежує можливості емоційного мовлення, для компенсації цього недоліку 
широко використовуються так звані смайлики (етоіісопз), як-от: :-) (основна 
усмішка), ;-) (усмішка з підморгуванням), (грайлива усмішка), :( (сумна 
посмішка), :-> (єхідна, саркастична посмішка), :-0 (голосно сміятися), :-Х 
(зімкнені губи), :-С (зовсім погано), :-/ (скептичне ставлення), :-е (розчарування).

• цифрові елементи, що за своєю вимовою є наближеними до інших
лексем нормативної китайської мови: наприклад, 7456 ^Ї8Г№Й1е] для передачі 
значення ^Ї8Г№ОІе] «ти мене розлютив!»; 9494 [цйзііїйзі] для передачі
значення [іій.8Ь.цій8Ьі] «що маємо, те маємо»; 596 |^йіій!іи| для передачі
значення ^Вґ|^б/биІе| «я пішов!»; 5871 [^йЬа^їуї] для передачі значення ЖВ 

ЯВ [^бЬцііеуі] «я не звертаю увагу»; 246 [ег8І1іи] для передачі значення 
[е8Ї1е] «я помираю від голоду!».

• буквені скорочення, що передані за допомогою латинського алфавіту,
відомого під назвою піньїнь (ріпуіп): ММ [теітеі] - «молодша сестричка»;
ОС (^^) [деде] - «старший брат, бро», ВВ ([Ш&] - «молодший брат»; 
РМВ (ЙВЖ) [раітарі] - «підлещуватися» (букв. ‘гладити коня по задньому 
місцю'); ВТ (^^) [Ьіапїаі] - «дивак».

• сленгові утворення, до складу яких входить ієрогліф на позначення 
тварини: МпХ^ [киїї] букв. ‘крута курка' - «потужний системний блок»; ЖЯХ^ 
[Ь.опдЬецї] букв. ‘випечена курка' - «домашня сторінка в Інтернеті (від англ.
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котераде)»; ф Й |сІа\іа| букв. ‘велика креветка' - «прогресивний Інтернет- 
користувач»; [саіпіао] букв. ‘зелена пташка' - «новачок (новий учасник
форуму)»; ф [копдіопд] букв. ‘динозавр' - «неприваблива дівчина»; й 
Й1їпд^а| - букв. ‘зелена жаба' - «хлопець неприємної зовнішності».

• буквені скорочення, запозичені з англійської мови: 18 (I 8ее) - «я 
розумію» (^ВДЙ); ТК8 (ТІіапІ<8) - «дякую» (ЖЖ); 8и (8ее уои) - «побачимось» 
(МЖ); ^2ґ (Гасе 1о Гасе) - «тет-а-тет» (ЙЖЙ); МогЕ (Маїе ог Еетаїе) - «чоловік 
чи жінка» (^Ж^^).

Визначено, що вживання сленгізмів як елементів молодіжного 
інтернетівського спілкування зумовлюється як суто мовними (створення 
атмосфери мовної гри та впровадження новаторського стилю), так і 
екстралінгвістичними причинами: активною громадянською позицією молодого 
покоління, їх інтересом до суспільно-політичного життя Китаю, бажанням 
використовувати особливий мовний код для обходу цензурного тиску.

Використання мовних одиниць в Інтернет-текстах є новітнім мовним 
процесом, для якого характерні структурні лексичні та граматичні девіації, котрі 
сукупно спрямовані на створення нового стилю інтернетівського спілкування, що 
часто-густо призводить до трансформації усталених у китайському 
лінгвокультурному просторі констант традиційної китайської свідомості.

У другому розділі дисертації «Структурні трансформації в китайській 
молодіжній Інтернет-комунікації» проаналізовано особливості функціонування 
трансформованих лексичних одиниць китайського молодіжного Інтернет-сегменту 
на таких рівнях мовної організації, як лексико-семантичний, морфолого- 
синтаксичний та структурно-текстовий.

Китайськомовний сегмент кіберпростору характеризується численними 
порушеннями нормативної граматики сучасної китайської літературної мови. 
Потреба молоді як активних Інтернет-користувачів у прискоренні процесу 
комунікації в мережі призвела до появи нових способів вираження думки, що 
найбільшою мірою вплинуло на граматику мови. Разом з тим, девіативні процеси 
впливають й на лексико-семантичний рівень організації китайської мови, що 
призводить до семантичної трансформації традиційних лінгвокультурних 
констант китайської свідомості, увиразнення особливостей яких постає передусім 
у китайськомовному молодіжному Інтернет-слензі.

Як приклад трансформації подібного характеру можна розглянути структуру 
Ш [Неп] X, Ш [Неп] XX, вилучену із молодіжної блогосфери. Структура Ш 

[кеп]Х, Ш [Неп] XX увійшла в молодіжний узус Інтернет-користувачів після 
того, як у 2010 р. студентка дала інтерв'ю каналу СС^ (один із каналів 
центрального телебачення Китаю) з приводу регулювання розміщення інформації 
в Інтернеті, вперше вживши структуру Ш X, Ш XX:
ЖД, - Минулого разу, коли я шукала матеріал в 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E7%25AA%2597%25E5%258F%25A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E5%25BE%2588%25E9%25BB%2584%25E5%25BE%2588%25E6%259A%25B4%25E5%258A%259B
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мережі, несподівано на моніторі комп'ютера з 'явилося вікно, «Дуже жовте, 
Дуже жорстоке», і я швиДко його закрила. Саме після цієї репліки вираз

(«дуже жовтий, дуже жорстокий») став Інтернет-мемом, що вказує на 
пейоративно забарвлений (по суті порнографічний) контекст інформації в 
кіберпросторі.

Цей вираз засвідчує семантичну трансформацію традиційної китайської 
культурної символіки у бік пейоризації. Як відомо, жовтий колір у китайській 
лінгвокультурі пов'язувався з семантикою величності, плодючості, стабільності, 
успіху та вічності, яка за умов вищенаведеного синтагматичного оточення 
девальвується, навіть вульгаризується.

Проблема виділення частин мови та їх класифікації в китайській мові існує 
вже досить давно. З огляду на практичну відсутність словозмінної морфології у 
китайській мові, необхідний особливий підхід до даної проблеми, що 
відрізняється від принципів виділення частин мов у західноєвропейській 
лінгвістиці.

Так, В. Горєлов спирається на традиційний для китайської лінгвістичної 
науки поділ словникового складу китайської мови на частини мови (повнозначні 
слова) - [зЬісі]- букв. ‘повні слова' та частинки мови (службові слова) - Ж 

Ш [хйеі]- букв. ‘пусті слова'. До частин мови першої групи мовознавець 
відносить іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, а до 
частинок мови - прийменники, післяйменники, сполучники, частки, 
класифікатори (рахівні слова), показники членів речення, нейтралізатори 
предикативності, спеціальні лексичні елементи та модальні слова.

Іншої класифікації дотримується китайський лінгвіст Сін Фуї, який поділяє 
слова на повнозначні частини мови ([сЬепдґеп сі]), до яких відносить 
іменник, прикметник, дієслово, прислівник, особливі частини мови (
Цехіні сііепдґеп сі]) - числівники, рахівні слова, займенники, звуконаслідування, та 
службові частини мови - (Ф^фіШ [іеі сЬепдґеп сі]) - прийменники, сполучники, 
частки.

Відповідно до граматичної норми китайської мови, прислівник завжди 
знаходиться у препозиції щодо дієслова або прикметника і виконує синтаксичну 
функцію обставини. Незважаючи на це, в Інтернет-просторі прислівник Щ часто 
вживається не нормативно, у препозиції до іменника. Нерідко у мережевих 
повідомленнях китайський прислівник Щ вживається у препозиції до англійських 
іменників тап, \отап у рамках гібридних китайсько-англійських виразів. 
Наприклад, тап - «Він справДі Дуже мужній», буквально - ‘він справДі
Дуже чоловік'; Щ тап, ЩфЛ - «Дуже чоловічний, дуже жіночний», буквально - 

‘Дуже чоловік, Дуже жінка', МАN, - «Вважати себе
Досить мужнім, воДночас і Досить жіночним», буквально - ‘вважати себе 
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Достатньо чоловіком, воДночас і Достатньо жінкою'. Не викликає сумнівів те, 
що подібні структури запозичені з англійської мови, зокрема йдеться про вирази 
«Не І8 геаііу »егу МАМу» або «8Ие 1оок8 Іоо ^ОМАМу». Проте в сучасній 
китайській мові одиниці НА та АА за своєю частиномовною належністю є 
іменниками з лексичними значеннями - «чоловік» та «жінка» - які не можуть 
вживатися у функції прикметників, а отже, прислівник Ш - «дуже» не може стояти 
у препозиції до аналізованих іменників.

В інтернетівському просторі функціонує низка конструкцій, використання 
яких є частотним, проте вони відрізняються від конструкцій, що вживаються у 
літературній китайській мові, маючи такі особливості: 1) простота синтаксичної 
структури; 2) довільний порядок структурних елементів; 3) суттєве порушення 
норм сучасної китайської літературної мови.

Вивчення широкого спектру китайськомовних повідомлень молодіжного 
сегменту Інтернет-мережі дозволило встановити, що причиною популярності 
таких конструкцій серед Інтернет-користувачів є прагнення останніх до розваг, 
креативності, вироблення індивідуального стилю спілкування тощо. Джерельною 
базою таких конструкцій є діалекти китайської мови та гонконгські і тайванські 
фільми. Так, особливо поширеними серед такого роду конструкцій є: «....... И Ш»,
« А», « Ж>, « А^Т».

Як засвідчує проаналізований матеріал, структура «х... ИШ» поступово 
входить у повсякденний узус молодого покоління. Для того, щоб краще зрозуміти 
функцію вищенаведеної конструкції та її роль у реченнях, наведених вище, 
звернімося до подібної структури «... И», яка доволі часто вживається у розмовній 
мові. Наприклад, (И) - букв. ‘Я прийшов купувати соєвий соус';
переносне значення (мовою Інтернету) - «Мене не цікавить це питання, мені все 
оДно»; (И) - букв. ‘Я вкрай милуюся нею', переносне значення - «Я
вельми захоплююсь нею». Якщо опустити частку И наприкінці всіх речень, то 
їхній зміст анітрохи не зміниться. Кінцева частка И виражає додаткову інтонацію 
модальності констатації, ствердження. Тоді, за аналогією, функція конструкції 
«х ... ИШ» полягає у забезпеченні інтонації модальності, за допомогою якої 
інтенсифікується упевненість мовця у своїх твердженнях. Також можна 
припустити, що дієслово Ш «говорити, казати» у складі конструкції «х... ИШ» 
зазнало граматикалізації, що в подальшому уможливило його вживання із часткою 
И (принаймні в Інтернет-просторі, а згодом і в розмовній мові) у функції 
модальної частки.

Таким чином, поява великої кількості трансформованих лексичних та 
граматичних одиниць робить обмін інформацією в Інтернет-просторі не тільки 
зручним і швидким, а й цікавим. Проте очевидним є і той факт, що заміщення 
питомих елементів іноземними, копіювання способів мовного кодування 
західного типу, кардинальна зміна і навіть вульгаризація традиційної семантики 
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слів, надання лексемам та граматичним конструкціям нових функцій у рамках 
мови субстандарту, - усе це дестабілізує усталені лексико-граматичні норми 
китайської літературної мови.

У третьому розділі дисертації - «Динаміка культурно зумовлених 
трансформацій в китайській молодіжній Інтернет-комунікації» досліджено 
форми представлення та особливості функціонування одиниць китайського 
молодіжного сленгу на графіко-фонетичному рівні мовної системи.

Бурхливий розвиток технічних засобів Інтернет-комунікації уможливив 
інтеракцію молоді у новому форматі. Так, наприклад, соціальні мережі перевели 
спілкування молоді на якісно новий рівень, зробили його набагато дешевшим, 
зручнішим та швидшим. До того ж, вживання молоддю у процесі спілкування 
абревіатур різного типу, графічних символів, цифрових елементів, омофонічних 
відповідників замість звичних для китайців ієрогліфів помітно мінімізувало 
кількість натисків клавіш на клавіатурі, що призвело до економії мовних ресурсів, 
зростання зручності спілкування.

Встановлено, що задовго до винайдення технічних засобів спілкування 
китайці вже мали звичку асоціювати числа з певними явищами та речами. Подібне 
символічне вживання й розуміння чисел (їх сполучень) у Китаї пояснюється 
впливом принаймні двох факторів. Перший із них пов'язаний зі східною 
філософією, згідно з якою весь світ поділений на два протилежні полюси: «ян» та 
«інь» - світло і темрява, небо й земля, живе і неживе, чоловіче і жіноче. Другий 
фактор пов'язаний із мовними явищами: йдеться про омофонію, яка надає числам 
додаткової конотації, що дозволяє визначити стереотипні уявлення китайської 
молоді, репрезентовані у формі цифрових комбінацій.

Аналіз традиційної символіки чисел від 0 до 10 із урахуванням постулатів 
філософсько-культурологічної думки Стародавнього Сходу та особливостей 
використання сучасною молоддю цифрових знаків під час Інтернет-комунікації 
засвідчив, що молоді користувачі китайськомовного сегменту мережі Інтернет 
дуже вільно поводяться із традиційною символічною семантикою деяких чисел 
першого десятку. Особливо показовим є вживання цифр «7», «8» у структурі 
інтернетівських числових комбінацій із пейоративно маркованою конотацією, 
наприклад: 5376 |\\лі зап с]і Ііи] на позначення ^^^Т [\о зкепд с]і 1е] букв.- ‘я 
роздратований', 8147 [Ьа уао зі ^і] на позначення [Ьи уао зкепд ^і]
букв.- ‘ не треба гніватися', 7456 |с]їзі\\'йІіії| на позначення ^^^Т [ці зї ^оіе] 
букв.- ‘розлютив мене до смерті', 5987 [^й^ійЬа^ї] на позначення Ш Й

[^окепЬаіскї] букв.- ‘Я - ідіот', 0987 [1іпд^ійЬа^ї] на означення Ш Й

[пїкепЬаіскї] у значенні букв.- ‘Ти - ідіот'; 38 [запЬа] на позначення Н 

Д [запЬа] букв. - ‘дурнувата жінка', 78 ^їЬа] на позначення ЦїЬа] букв. -
‘фігня' або ‘чоловічий статевий орган'.

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%25E6%2588%2591%25E5%25BE%2588%25E7%2599%25BD%25E7%2597%25B4
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%25E4%25B8%2589%25E5%2585%25AB
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%25E4%25B8%2589%25E5%2585%25AB
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Окрім «нової» омофонії цифрових позначень, у китайських молодіжних 
чатах та блогах зафіксовано біля десяти сленгових виразів, що містять компонент 
на позначення морської істоти або комахи: Ж Ж ^іапііехіе] - ‘прихований 
вогняний краб' у якості омофону до оригінальної лексеми ^іапііехіап] -
букв. ‘простата', [ґакеуои] ‘французько-хорватський кальмар' у якості
омофону оригінальної англомовної лексеми обсценної семантики Риск уои - букв. 
‘пішов ти', [\еІ8Ьепіїпд] - ‘протяжний білохвостий' як похідне від
оригінальної лексеми [\еІ8Іепдіт] - букв. ‘гігієнічна прокладка'.

У четвертому розділі дисертації - «Лінгвопрагматичні особливості 
функціонування сленгізмів у молодіжному китайськомовному Інтернет- 
дискурсі» визначено прагматичні параметри вживання користувачами 
популярних на молодіжних Інтернет-майданчиках сленгізмів, а також розглянуто 
комунікативні інтенції мовців, реалізовані в особистісно орієнтованому 
(гендерному) та інституційно орієнтованому (політичному) дискурсах.

Наш аналіз прагматичних аспектів молодіжного мовлення, спрямований на 
визначення ілокутивних цілей різних типів мовленнєвих актів у молодіжному 
гендерно заангажованому дискурсі, спирається на класифікацію МА за 
Г. (мол.) Почепцовим та Т. Радбілем.

Аналіз мікротекстів чоловічого дискурсу Інтернет-мережі виявив широке 
вживання кваліфікативних мовленнєвих актів (кваліфікативів), що сповіщають 
про подію, учасником якої є об'єкт кваліфікації. Мовленнєві акти негативно- 
оцінної кваліфікації з огляду на їх словесне наповнення зазвичай реалізуються: 
1) за допомогою негативно-оцінної лексики, в тому числі, з високим ступенем 
експресивності; 2) за допомогою нейтральної лексики, яка використовується на 
позначення негативних фактів або неприпустимих дій тих, про кого йдеться в 
повідомленні. Отже, кваліфікатив постає на перетині двох типів МА - констативу 
та експресиву.

Реалізація мовленнєвих актів негативно-оцінної кваліфікації відбувається 
шляхом вживання молодими користувачами пейоративно забарвлених сленгізмів. 
Прикладом сленгізму такого характеру є лексема |\їпіїЬіао| - букв. ‘жінка
з хитрими замислами' - хитра корислива жінка - сленгізм вживається Інтернет- 
блогерами для опису жінки або дівчини з гарною зовнішністю, яка, вдаючи з себе 
добру, наївну людину, приваблює чоловіків, використовуючи це як інструмент 
задля досягнення власних (часто-густо корисливих) цілей. Опрацювання 
мікротекстів чоловічого дискурсу дозволило дійти висновку про те, що метою 
вживання даного сленгізму у китайській блогосфері є звернення адресантів 
чоловічої статі з проханням до адресатів такої ж статі дати пораду, оцінку ситуації 
або закликати до певних дій: ^^М^^^!!! ?! - Моя
Дружина - корислива стерва!!! Вона хоче розлучення. Як мені бути? (заголовок 
посту на форумі). Цей приклад унаочнює сутність кваліфікативу як єдності 
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констативу та експресиву, адже, з одного боку, маніфестується констатація 
певного негативного факту, а з другого - графічно фіксується сильна емоція.

Дослідження низки мікротекстів чоловічого дискурсу виявило наявність у 
молодіжному сегменті китайського Інтернету цілої низки найменувань жінок з 
різними негативними характеристиками, де фігурує така китайська культурна 
реалія, як чай. Це уможливило висновок про те, що у сучасній китайській мові 
відбувся зсув традиційного для китайської культури значення культурної реалії 
«чай» у бік пейоризації: [ІисИаЬіао] від англ. дгееп Іеа Ьіїсії - букв. ‘стерво
- зелений чай'. Інтернет-блогери послуговуються цим виразом для позначення 
тендітної особи жіночої статі з довгим волоссям, що справляє враження простої, 
вразливої дівчини, здатної викликати жалість в оточуючих, але насправді є 
інтриганкою, яка прораховує наперед кожен свій крок. Існують також інші 
номінації, що позначають жінок з певними вадами характеру, у складі яких наявна 
лексема - чай. Наприклад, ІІ^М [ИбпдсИаЬіао] - букв. ‘стерва-червоний чай,
# М [ІопдіЇпдЬіао] - букв. ‘стерва - Лунцзинський чай', М М

[рй'егскаЬіао] - букв. ‘стерва - чай Пуер’.
Мікротексти політичного дискурсу молодіжного сегменту китайськомовної 

Інтернет-мережі характеризуються частим вживанням окличних речень, за 
допомогою яких автори-адресанти у директивній формі закликають читачів- 
адресатів підтримувати правлячу комуністичну партію та її лідерів, наприкалд:

саіі! - ПіДтримай нову епоху! У твоєму
житті віДбуДуться такі зміни. У рамках цього сленгового виразу використано 
англійську лексему саіі, яка в цій структурі вживається не в нормативному 
значенні «дзвінок», а функціонує у значенні «підтримувати, голосувати». Вираз 

О саіі уперше було вжито на музичному фестивалі, де фанатів у такий 
спосіб закликали підтримувати своїх кумирів.

Поряд із позитивно забарвленими сленгізмами, які маркують директивні 
мовленнєві акти на підтримку правлячої в Китаї партії, у кіберпросторі поширені 
також сленгізми негативно конотовані, котрі використовуються тією частиною 
користувачів, що не задоволені китайською правлячою верхівкою, наприклад:

- У мене немає сумнівів з 
привоДу того, щоб продовжувати йти на поступки, мене лише Дратують ці 
коментатори з 50-центової партії. Сленгізм В Я / | хі дап ^й] - букв.
‘самостійно + займатися + п'ять' у китайськомовній блогосфері вживається як 
субститут виразу [^йтаобапд] - «п'ятидесятицентова партія» - неофіційна
назва китайських проурядових блогерів та учасників Інтернет-форумів, які 
позитивно висловлюються про уряд КНР, Комуністичну партію Китаю, оспівують 
концепції державної політики сучасного Китаю. Сленгізм І'ІРР' має іронічне 
забарвлення, імплікуючи зміст отримання коментаторами за кожне позитивне 
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повідомлення винагороди від партії у п'ять «мао» (розмовний варіант назви 
китайської валюти замість офіційної назви «цзяо»).

ВИСНОВКИ
Основні результати дослідження викладено у таких положеннях:

1. Існування китайського молодіжного Інтернет-сленгу має соціологічну 
обумовленість: з одного боку, це своєрідний протест проти офіційно поширеної 
літературної форми мови з її регламентацією та кодифікацією, що спонукає 
молодих мовців до створення власної, осучасненої, жартівливо-гумористичної 
мови; з другого боку, дається взнаки вплив західного типу мислення; з третього - 
китайський молодіжний сленг виступає своєрідним способом кодування 
інформації для убезпечення мовців від політичної цензури.

Сленгова лексика молодіжного сегменту китайськомовної кіберзони 
відбиває мовну картину світу сучасної китайської молоді. Активні номінаційні 
процеси, що відбуваються в цій мові субстандарту, як видається, мають 
амбівалентну ціннісну природу: з одного боку, молодіжні сленгізми, утворені в 
процесі Інтернет-комунікації, сприяють природній необхідності поповнення та 
оновлення словникового складу сучасної китайської мови, проте з іншого - 
новостворені лексеми часто-густо мають згрубілий, обсценний характер, а 
застосування буквено-цифрових кодів замість нормативних ієрогліфів, 
використання іномовних морфем у письмовій комунікації, навмисне порушення 
лексико-граматичних норм, нівелювання усталених у мові традицій - сприяють 
поступовому розхитуванню норми китайської літературної мови.

Саме тому китайський молодіжний сленг виступає своєрідною 
корпоративно-віковою, соціально-психологічною, «творчою іграшкою» молоді, 
що потребує уважного спостереження та подальшого ретельного дослідження.

2. Аналіз двохсот сленгізмів молодіжного мовлення дозволив установити, 
що основними засобами творення та формами представлення сленгізмів у 
китайськомовному сегменті Інтернет-мережі є: 1) запозичення повних або 
усічених форм лексем англійського походження; 2) творення нової лексичної 
одиниці на базі форм китайської мови; 3) абревіація, причому абревіатури можуть 
містити як питомі, так і запозичені елементи, 4) блендінг питомих морфем 
китайської мови з морфемами англійської мови, 5) цифрові комбінації, у складі 
яких виникає нове значення, що не завжди узгоджується із традиційною 
семантикою, притаманною китайському лінгвокультурному простору; 6) омофонія, 
яка базується на фонетичних кореляціях новотворів і слів усталеної семантики.

3. Дослідження морфолого-синтаксичного рівня молодіжної мови 
китайськомовного сегменту Інтернет-простору уможливило виявлення 
девіативних процесів, пов'язаних із відхиленням від граматичної норми 
китайської літературної мови, а саме: а) вживання прикметника у функції 
прислівника; б) вживання іменника у функції дієслова; в) вживання прикметника у 
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функції дієслова; г) вживання іменника у функції прикметника; д) вживання 
власних назв у функції прикметника; є) вживання іменника у функції вигуку.

На структурно-текстовому рівні одиниці молодіжного сленгу представлені у 
вигляді скорочених виразів (неочен'юїв) та китайськомовних структур, 
запозичених англійською мовою.

4. Аналіз лексико-семантичного рівня молодіжних сленгізмів у кіберпросторі 
засвідчив процеси десакралізації семантики традиційного китайського симболярію 
на предметних ділянках божеств (богиня Гуаньїнь Ж^), кольору (жовтий Ж^), 
продуктів споживання (чай ^, гриб Муер ^М).

5. Вивчення мікротекстів чоловічого дискурсу Інтернет-мережі виявило 
широке вживання кваліфікативних мовленнєвих актів, ілокутивна інтенція яких 
полягає в наданні негативної характеристики певним особам жіночої статі. 
Вербальна реалізація мовленнєвих актів-кваліфікативів в Інтернет-середовищі 
здійснюється шляхом вживання пейоративно забарвлених сленгізмів, семантичне 
наповнення яких характеризується високим ступенем негативної емоційно- 
експресивної забарвленості.

Мікротексти жіночого молодіжного дискурсу китайськомовного сегменту 
мережі Інтернет містять сленгові одиниці на означення зовнішності , характеру та 
рис поведінки певних осіб чоловічої статі. Проте ступінь їх емоційно-експресивної 
забарвленості та негативно-оцінювальної сили є набагато слабшим порівняно з 
тими сленговими одиницями, що вживаються на позначення зовнішності та 
поведінки сучасної китайської жінки у чоловічому дискурсі.

Сленгізми політичного дискурсу молодіжного сегменту китайськомовної 
блогосфери представлені у вигляді двох типів: меліоративно маркованих - 
висловів, спрямованих на вираження підтримки дій китайської правлячої 
верхівки та її політики, і пейоративно маркованих, спрямованих на виявлення 
недоліків у діях уряду та Комуністичної Партії Китаю (КПК).

6. Прагматичною метою вживання мовцями популярних на молодіжних 
Інтернет-майданчиках пейоративно забарвлених сленгізмів у особистісно 
орієнтованому (гендерному) дискурсі є надання саркастичної, часом іронічно- 
гумористичної, оцінки молодим людям жіночої та чоловічої статі. Основною 
ілокутивною інтенцією жіночої комунікації в китайськомовній блогосфері є 
звернення до адресатів своєї статі за порадою або проханням, що реалізується 
шляхом мовленнєвого акту квеситиву; основна інтенція чоловічої комунікації - 
попередження щодо певних негативних фактів або дій, заклик до зміни поведінки 
або обережності, звернення адресантів до чоловічої аудиторії за порадою або з 
проханням.

Задля підсилення перлокутивного ефекту автори постів політичного 
дискурсу у заголовках своїх повідомлень вживають два типи мовленнєвих актів - 
директиви та промісиви (спонукання + обіцянка), ілокутивна інтенція яких 
полягає в тому, щоб за допомогою слогану-заклику загітувати молодих читачів 



15

(зокрема студентство) підтримувати голову КПК, її лідерів та соціалізм із 
китайською специфікою.

Другою інтенцією повідомлень такого типу є запевнення читачів у 
покращенні майбутнього за умов підтримки лідерів Китайської Народної 
Республіки шляхом використання слогану-обіцянки. Інша група учасників 
політичного Інтернет-дискурсу, публікуючи у мережі свої повідомлення, виражає 
своє незадоволення та непогодження з діями партії та уряду.

Оскільки весь Інтернет-контент у Китаї проходить моніторинг відповідними 
службами, молодим Інтернет-користувачам бракує свободи слова, можливостей 
вираження власних думок; арсенал мовно-стилістичних засобів є також 
обмеженим. Задля запобігання деактивації повідомлень як «некоректних», таким 
авторам доводиться оминати цензуру, звертаючись до «езопової мови»: омофонів, 
лексичних скорочень, смислових субститутів. У повідомленнях такого ґатунку 
переважають інформативні типи речень, де автори критично оцінюють та 
саркастично коментують дії влади та події в соціально-політичному житті Китаю.

Перспективи подальшого дослідження пов'язані із поглибленням 
вивчення статусу сленгу як у молодіжній субкультурі Китаю, так і в рамках 
китайської національної культури в цілому, що передбачає відстеження нових 
модифікацій молодіжного мовлення в китайськомовному сегменті мережі Інтернет, 
встановлення чинників, що сприяють поширенню молодіжних сленгізмів, їх 
можливому проникненню до усної форми літературного мовлення; тенденцій до 
переосмислення традиційних культурних констант, притаманних китайській 
лінгвокультурі, що наразі відбувається у рамках китайського молодіжного сленгу. 
Окрім цього, перспективи подальшого дослідження вбачаємо в проведенні 
польового дослідження у середовищі китайського студентства на предмет 
вивчення вірогідності адаптації письмово закріплених форм віртуального 
спілкування у сфері повсякденної усної комунікації.
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Продемонстровано, що використання китайською молоддю цифрових 
комбінацій базується на принципі омофонічної близькості вихідного ієрогліфа до 
звучання відповідної цифри. При цьому традиційна культурна семантика, 
закріплена за цифрами в китайській лінгвокультурі, руйнується, замінюється 
новою, часто-густо пейоративно забарвленою. В результаті вживання стилістично 
знижених сленгізмів у сучасному молодіжному гендерно маркованому Інтернет- 
дискурсі виявлено семантичну трансформацію таких усталених культурних реалій, 
як «зелений чай» (Ж^), «червоний чай» (І^), «чай Лун Цзин» (^^^), «чай 
Пуер» «деревний гриб Муер» (^М), «богиня милосердя Гуаньїнь» (Ж
Н).

Виявлено, що задля підсилення перлокутивного ефекту автори постів на 
політичну тематику в заголовках своїх повідомлень вживають два типи 
мовленнєвих актів - директиви та промісиви (спонукання + обіцянка), ілокутивна 
інтенція яких полягає у заклику до молодих читачів (зокрема студентства) 
підтримувати голову КПК, його лідера та соціалізм із китайською специфікою.

Друга група учасників політичного Інтернет-дискурсу, публікуючи у 
Мережі свої повідомлення, виражає своє незадоволення та непогодження з діями 
партії та уряду. У повідомленнях такого ґатунку переважають інформативні типи 
речень, де автори критично оцінюють та саркастично коментують дії влади та 
події в соціально-політичному житті Китаю.

Ключові слова: Інтернет-мережа, Інтернет-комунікація, сленгізм, омофон, 
блогосфера, абревіація, цифрова комбінація, гендерний дискурс, політичний 
дискурс, трансформація, ілокутивна інтенція, мовленнєвий акт.

АННОТАЦИЯ
Кравченко Д. А. Китайский молодежньїй сленг в Интернет- 

коммуникации: структурно-семантический, лингвокультурньїй и
лингвопрагматический аспекти. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.13 - язьїки народов Азии, Африки, аборигенних народов 
Америки и Австралии. - Киевский национальньїй университет имени Тараса 
Шевченко МОН Украинь. - Киев, 2019.

Диссертация посвящена исследованию особенностей функционирования 
молодежньх сленгизмов в контексте тех трансформационньх процессов, которье 
характерна для лексики и грамматики интернетовского подьязьїка молодежного 
общения, а также динамике изменений традиционной культурной семантики, 
обусловленной особьм модусом и язьковьм кодом общения в Интернете.

Продемонстрировано, что использование китайской молодежью цифровьх 
комбинаций базируется на принципе омофонической близости исходного 
иероглифа к звучанию соответствующей цифри. При зтом традиционная 
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культурная семантика, закрепленная за цифрами в китайской лингвокультуре, 
разрушается, заменяется новой, часто пейоративно окрашенной.

Употребление стилистически сниженньїх сленгизмов в современном 
молодежном гендерно маркированном Интернет-дискурсе приводит также к 
семантической трансформации таких устоявшихся в китайской культуре реалий, 
как «зеленьїй чай» (Ж^), «красньїй чай» (^^) , «чай Лун Цзин» (^#^) , 
«чай Пузр» (^М^) , «древесний гриб Муар» (^М) , «богиня милосердия 
Гуаньинь» («) .

Виявлено, что для усиления перлокутивного зффекта автори постов на 
политическую тематику в заголовках своих сообщений употребляют два типа 
речевьх актов - директивь и промиссивь (побуждение + обещание), 
иллокутивная интенция которьх состоит в призьве к молодьм читателям (в 
частности к студенчеству) поддерживать главу КПК, ее лидера и социализм с 
китайской спецификой.

Другая группа участников политического Интернет-дискурса, публикуя в 
Сети свои сообщения, вьражает свое недовольство и несогласие с действиями 
партии и правительства. В сообщениях авторов такого рода преобладают 
информативнье типь предложений, где авторь критически оценивают и 
саркастически комментируют действия власти и собьтия в социально- 
политической жизни Китая.

Ключевьіе слова: Интернет-сеть, Интернет-коммуникация, сленгизм, 
омофон, блогосфера, аббревиация, цифровая комбинация, гендерньй дискурс, 
политический дискурс, трансформация, иллокутивная интенция, речевой акт.

АВ8ТКАСТ
К^аVСЙепко О. О. Сйше8е уоиїй 8Іапд іп Иіе Іпіегпеї соттипісайоп: 

8ігисіига1-8етапііс, Ііпдиосиїїигаї апд Ітдиоргадтайс а8ресі8. - Мапизсгірі.
ТПезіз Гог іПе ЗсПоІагІу ^ед^ее оГ Сапдідаіе оГ РПіІоІодісаІ Зсіепсез. Зресіаііу 

10.02.13 - ^апд^адез оГ ІІіе реоріез оГ Азіа, АГгіса, іпдідепоиз паїігез оГ Атегіса апд 
Аизігаїіа. - Тагаз ВІїегсІїепко Nа1іопаI ШАегзіїу оГ КіеV, Міпізігу оГ і-'скісаііоп аіиі 
Зсіепсе оГ икгаіпе. - Кугу, 2019.

ТПе іПезіз із сіегоіесі іо сошргеПепзгуе зійду оГ іПе зігаіипі оГ уоиіП Іехетез, 
гергезепіед іп іПе іехіз оГ іПе СПіпезе-зреакіпд зедшепі оГ іПе Іпіегпеі, \ПісП 
Гипсііопіпд Паз деіегшіпед ІІіе пе\ гесіогз оГ ігапзГогшаііопаІ ргосеззез іп іПе дошаіп 
оГ ігадіііопаі дгашшаіісаі погшз оГ іПе СПіпезе іііегагу Іапдиаде.

ТПе шеіПодоІоду, зоигсез оГ іПе асіиаі шаіегіаі, зіапд Пізіогу зіидіез іп Еигореап 
ііпдиізіісз, рагіісиїагіу іп іПе Пкгаіпіап, ЕпдІізП апд Киззіап Іапдиадез, аге Ьеіпд 
дезсгіЬед, іПе зресіГісз оГ іПе уоиіП зіапд зіидіез іп іПе СПіпезе Іапдиаде із Ьеіпд 
ргезепіед.
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її каз Ьееп деїегтіпед їкаї аіопдзіде \іїк їке изе оґ хіїїііа! зіапдізтз іп огдег їо 
сгеаїе ап аїтозркеге ок Ііпдиаі ріау апд іпїгодисе ап іпіюуаїіуе зіуіе іп соттипісаїіоп, 
їкеге аге аізо ехїга-їіпдиізїіс геазопз ґог їке ехізїепсе оґ їке уоиїк їехетез іп Іпіегпеї 
зрасе. Зиск геазопз аге, ґїгзїіу, їке асїіее' риЬІіс розіїіоп оґ їке уоипд депегаїіоп, їкеіг 
іпїегезї ґог їке роїіїісаї апд зосіаі їіґе оґ Скіпа, зесопдїу, їкеіг дезіге їо изе а зресіаі 
Ііпдиаі соде іп огсіег їо аVОІд сепзогзкір.

її каз Ьееп зко\п, їкаї їке изаде оґ питЬегз ґгот 1 їо 10 Ьу Скіпезе уоиїк із 
Ьазед оп їке ргіпсіріе оґ которкопіс арргохітаїіоп оґ їке Ьа8Іс кіегод1урк8' 8оипсІ 
зіде їо їке зоипдіпд оґ їке соггезропдіпд питЬегз.

Ткиз, їке ркепотепоп оґ которкопу ріауз а ґипдатепїаї гоїе іп зиЬзїіїиїіоп оґ 
кіегодіурк \іїк іїз дідіїаї апаїод дигіпд уоиїк соттипісаїіоп іп їке їпїегпеї зрасе.

її каз Ьееп детопзїгаїед їкаї їке Vазї таіогіїу оґ їке зіапд ипіїз изед Ьу уоипд 
реоріе іп їке ргосезз оґ їпїегпеї соттипісаїіоп аге зїуіізїісаїїу педаїгуеіу соїогед; 
їкеіг ргадтаїіс доаі із їо ргохісіе а потаїте' етакіаїте' скагасїегізїіс ґог їке сегїаіп 
їурез оґ ґетаїез апд таїез.

УегкаІ ітріетепїаїіоп оґ зиск зрееск асїз аз рааіікіегз іп їке їпїегпеї зрасе із 
геаїіхед Ьу їке изе оґ реіогаїіее' потіпаїіопз \козе зетапїіс сопїепї із скагасїегіхед Ьу 
а кідк дедгее оґ педаїте етоїіопаїіїу апд ехргеззіоп. Аз а гезиїї оґ їке изаде оґ 
зїуіізїісаїїу педаїіуеіу соїогед зіапдізтз їке зетапїіс їгапзґогтаїіопз оґ зиск 
їгадіїіопаї Скіпезе геаїіїіез оґ сиїїиге аз "Огееп їеа", "Кед їеа", "кондуїт їеа", "Риег 
їеа", "'ШоосІ ти8кгоот Миег", "биапуіп - їке Оодде88 оґ Мегсу" каVе Ьееп ^еVеа1ед.

їп огдег їо епкапсе їке регіосаїіхе еґґесї оґ їке розїз оп роїіїісаї їорісз, ї\о 
їурез оґ зрееск асїз - сіігесїіуез апд рготіззтез - аге изед іп їке кеадііпез оґ теззадез. 
Ткеіг іііосиїіопагу іпїепїіоп із їо игде уоипд геадегз (іп рагїісиїаг, зїидепїз) їо зиррогї 
їке Іеадегз оґ їке Соттипізї Рагїу оґ Скіпа апд їке Скіпезе доVеттепї. Ткіз іпїепїіоп 
із саггіед оиї їкгоидк їке изаде оґ а зіодап-арреаі. Тке зесопд іпїепїіоп оґ їкіз їуре оґ 
теззадез із їо регзиаде їке геадегз іп сотіпд ґиїиге ітр^ОVетепїз їкапкз їо їке 
їеадегзкір оґ їке Соттипізї рагїу оґ Скіпа, \кіск із геаїіхед Ьу їке изе оґ а зіодап- 
рготізе.

Зоте теззадез сопїаіп ігопіс апд еVеп загсазїіс соттепїз оп їке асїіопз оґ 
аиїкогіїіез апд еVепїз іп зосіаі апд роїіїісаї їіґе оґ Скіпа. Зиск аиїкогз їгу їо ехргезз 
їкеіг \ізк їо дізїапсе їкетзеКез ґгот доVеттепї'8 асїіопз апд роїіїісаї зіїиаїіоп іп 
Скіпа іп депегаї.

Кеу ^оічіз: їпїегпеї пеї\огк, їпїегпеї соттипісаїіоп, зіапдізт, которкопе, 
Ьіодозркеге, аЬЬгетіаїіоп, дідіїаї сотЬіпаїіоп, депдег дізсоигзе, роїіїісаї дізсоигзе, 
їгапзґогтаїіоп, іїіосиїіопагу іпїепїіоп, зрееск асї.


