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АНОТАЦІЯ 

 

Кравченко О. О. Китайський молодіжний сленг в Інтернет-

комунікації: структурно-семантичний, лінгвокультурний та 

лінгвопрагматичний аспекти. − Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей функціонування 

молодіжних сленгізмів у контексті трансформаційних процесів, характерних 

для лексики та граматики молодіжного мовлення китайців, а також динаміці 

культурних зсувів, що вивчалися на матеріалі текстів-репрезентантів 

молодіжної комунікації в Інтернеті. 

Описано методологію, джерельну базу фактичного матеріалу, подано 

стислий виклад історії вивчення сленгової лексики в європейському 

мовознавстві, зокрема україністиці, русистиці, англіцистиці, окреслено вектори 

вивчення молодіжного сленгу в лінгвокитаїстиці. 

Структура дисертації зумовлена логікою дослідження, поставленими 

завданнями і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, 

висновків до дисертації, списку використаних джерел та додатків. 

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 
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функціонування молодіжного сленгу в сучасній китайській мові, а також 

розглянуто класифікації молодіжної лексики у китайському мовознавстві. 

Визначено, що поряд із вживанням віртуальних сленгізмів задля 

створення атмосфери мовної гри та впровадження новаторського стилю у 

спілкування існують також і екстралінгвістичні причини побутування 

молодіжної субмови на обріях Інтернет-простору. Такими причинами є, по-

перше, активна громадянська позиція молодого покоління, їх інтерес до 

суспільно-політичного життя Китаю і, по-друге, бажання використовувати 

особливий мовний код для обходу цензурного тиску. 

У другому розділі дисертації «Структурні трансформації в китайській 

молодіжній Інтернет-комунікації» досліджено форми представлення та 

особливості функціонування сленгових одиниць на таких рівнях мовної 

організації, як лексико-семантичний, морфолого-синтаксичний та структурно-

текстовий: 

а) на лексико-семантичному рівні функціонування молодіжних 

сленгізмів у кіберпросторі продемонстровано процеси десакралізації семантики 

традиційного китайського симболярію на предметних ділянках божеств (богиня 

Гуаньїнь), кольору (жовтий), продуктів споживання (чай, гриб Муар); 

б) на морфолого-синтаксичному рівні виявлено суттєві девіаційні 

процеси у функціонуванні слів в не характерних для них граматичних функціях, 

що спричинює узуальні зміни граматичної норми в молодіжному спілкуванні в 

мережі Інтернет. За короткий проміжок часу так звана «нова граматична форма» 

Інтернет-сленгу не тільки отримала визнання серед молодих користувачів 

кіберпростору, а, по-суті, й визначила вектор можливої трансформації 

усталених граматичних правил китайської літературної мови. Всі ці 

трансформаційні процеси засвідчують формування мовного коду У широкому 

розумінні йдеться про певний код самоіндентифікації молодіжних субкультур у 

китайськомовному кіберпросторі. 
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в) на структурно-текстовому рівні пласт сленгових молодіжних одиниць 

представлено у вигляді скорочених виразів (неочен’юїв) та китайськомовних 

структур, запозичених англійською мовою. 

У третьому розділі дисертації − «Динаміка культурно зумовлених 

трансформацій в китайській молодіжній Інтернет-комунікації» проведено 

аналіз традиційної символіки чисел від 0 до 10 із урахуванням традиції 

філософсько-культурологічної думки Стародавнього Сходу та особливостей 

використання сучасною молоддю цифрових знаків в контексті омофонічної 

тотожності китайських цифр та корелюючих із ними лексем. 

На фонетико-графічному рівні молодіжні лексеми Інтернет-простору 

репрезентовано у вигляді омофонів, абревіацій, цифр та гібридних форм 

(абревіація + англ. суфікс, ієрогліф + англ. суфікс, цифрова комбінація + 

абревіація, цифрова комбінація + ієрогліф). 

У четвертому розділі дисертації – «Лінгвопрагматичні особливості 

функціонування сленгізмів у молодіжному китайськомовному Інтернет-

дискурсі» визначено прагматичні параметри вживання мовцями популярних на 

молодіжних Інтернет-майданчиках пейоративно забарвлених сленгізмів в 

особистісно-орієнтованому (гендерному) дискурсі, яка полягає в наданні 

саркастичної, часом іронічно-гумористичної, оцінки молодим особам жіночої та 

чоловічої статі. 

У проаналізованих мікротекстах, що формують чоловічий дискурс в 

Інтернет-мережі, широко вживаються кваліфікативні мовленнєві акти, 

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. У результаті вживання 

стилістично знижених сленгізмів, що надають оцінку зовнішності та поведінці 
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сучасної китайської жінки, усталені семантично в традиційній китайській 

культурі реалії: «зелений чай», «червоний чай», «чай Лун Цзин», «чай Пуер», 

«деревний гриб Муер», «богиня милосердя Гуаньїнь» − піддаються семантичній 

трансформації. 

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.Така інтенція 

здійснюється за рахунок використання слогану-заклику. Другою інтенцією 

повідомлень такого типу є запевнення читачів у покращенні майбутнього за 

умов підтримки лідерів КНР, яка реалізується шляхом використання слогану-

обіцянки. 

Політичні пости водночас часто-густо демонструють незадоволення 

молоді діями правлячої верхівки КНР, що виражається інформативними типами 

речень, в яких містяться іронічні, а часом і саркастичні коментарі дій уряду КНР. 

Деякі повідомлення відображають бажання авторів виразити свою ізольованість 

та відчуженість від дій урядовців та ситуації на території КНР. Деякі 

повідомлення відображають бажання авторів продемонструвати свою 

відчуженість від урядовців КНР та її лідера. 

Ключові слова: Інтернет-мережа, сленгізм, омофон, блогосфера, 

абревіація, цифрова комбінація, гендерний дискурс, політичний дискурс, 

Інтернет-комунікація, трансформація, ілокутивна інтенція. 
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SUMMARY 

Kravchenko O. O. Chinese youth slang in the Internet communication: 

structural-semantic, linguocultural and linguopragmatic aspects. – Qualification 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philological Sciences. 

Specialty 10.02.13 − Languages of the peoples of Asia, Africa, indigenous natives of 

America and Australia. − Taras Shevchenko National University of Kiev, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kiev, 2019. 

The thesis is devoted to comprehensive study of the stratum of youth lexemes, 

represented in the texts of the Chinese-speaking segment of the Internet, which 

functioning has determined the new vectors of transformational processes in the 

domain of traditional grammatical rules of the Chinese literary language. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of 

youth slengisms in the context of the transformational processes which are typical for 

the vocabulary and grammar of young Chinese people, as well as to the dynamics of 

cultural displacements which are taking place in the texts of the young users on the 

Internet. 

The methodology, sources of the actual material, a summary of the slang 

history studies in European linguistics, particularly in the Ukrainian, English and 

Russian languages are described and the boundaries of the youth slang studies in the 

Chinese language are defined. 

The structure of the thesis is determined by the logic of the research. The tasks 

assigned consist of introduction, four chapters, conclusions to the chapters, 

conclusions to the thesis and applications. 

In the first chapter of the thesis, entitled “Chinese Youth Slang in the 

Modern Linguistic Studies”, the concept of "slang" and its related "jargon" and 

"argot" are delimited. The theoretical aspects of the problem of slang functioning are 
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highlighted, as well as approaches on the youth slang studies of native and western 

scholars on the material of Slavic and Germanic languages are represented. 

The theoretical background and preconditions of the youth slang functioning in 

the Modern Chinese language are revealed, and the classification of the youth slang 

lexemes in Chinese linguistics is proposed. 

It has been determined that along with the use of virtual slangisms in order to 

create an atmosphere of linguistic play and introduce an innovative style in 

communication, there are also extra-linguistic reasons for the existence of youth 

lexemes on the horizons of the Internet space. Such reasons are, firstly, the active 

public position of the young generation, their interest for the political and social life 

of China, secondly, the desire to use a special language code in order to avoid 

censorship. 

In the second section of the thesis “Structural Transformations in Chinese 

Youth Internet Communication ” forms of presentation and special aspects of the 

slang units functioning in the Chinese-speaking segment of cyberspace was 

researched at the levels of the language organization, such as lexical-semantic, 

morpho-syntactic, and structural-textual: 

a) at the lexical-semantic level, the functioning of youth slangisms in 

cyberspace demonstrates the processes of desacralization of the semantics of the 

traditional Chinese symbols on the subject areas of the deities (the Guanin goddess), 

the color (yellow), the products of consumption (tea, the mushroom Muar). 

b) at the morphological-syntactic level the sufficient, non-typical deviation 

processes of the parts of speech functioning, which led to usual changes of the 

grammatical norm in the youth communication on the Internet space has been found. 

In a brief period a “new grammatical form” of the Internet slang not only received 

acknowledgement among young users of сyberspace, but also determined the vector 

of transformation of traditional Chinese rules of the Chinese literature language. In 
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wide meaning a certain code for identification of the youth subculture activity in the 

Internet space is being described. 

c) at the structural and textual level, a layer of slang youth units is presented in 

the form of shorthand expressions (neochengyu) and Chinese structures borrowed by 

the English language. 

In the third chapter of the thesis “The dynamics of culturally 

predetermined transformations in Chinese youth Internet communication”, an 

analysis of traditional symbolism of numbers from 0 to 10 was carried out, taking into 

account the tradition of philosophical and cultural thought of the Ancient East, and 

the peculiarities of using modern numerals of digital characters in the context of the 

homophonic identity of Chinese numerals and correlating with them lexemes were 

demonstrated.  

At the phonetical-graphic level youth lexemes of the Internet space are 

represented in the form homophones, abbreviations, numbers and hybrid forms 

(abbreviation + English suffix, hieroglyph + English suffix, combination of 

numbers + abbreviation, combination of numbers + hieroglyph). 

In the fourth chapter of the thesis – “Linguopragmatic features of the 

youth slangisms functioning in the Chinese-language Internet discourse” − the 

pragmatic parameters of young users' using of pejoratively painted slangisms in the 

personally oriented (gender) discours are determined which is to provide a sarcastic, 

sometimes ironic-humorous assessments of certain types of young females and males.  

Illocutionary intention of a wide usage of the qualifying speech acts in the 

micro-texts of male discourse on the Internet is to provide a negative characteristic to 

certain types of females. Verbal implementation of speech acts-qualifiers on the 

Internet is carried out by the use of pejoratively painted nominations whose semantic 

content is characterized by a high degree of negative emotional and expressive color. 

As a result of the usage of stylistically-reduced slangisms that assess the appearance 

and behavior of a modern Chinese woman the semantic transformation of such 
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traditional Chinese cultural realities as "Green tea", "Red tea", "Longjing tea", "Puer 

tea", "Wood mushroom Muer", "Guanyin − the Goddess of Mercy" has been revealed. 

In order to enhance the perlocative effect of the posts on political topics, two 

types of speech acts are used in the headlines of messages − directives and 

promissives, the illocutionary intention of which is to urge young readers (in 

particular, students) to support the leader of the Communist Party of China and 

socialism with Chinese characteristics. This intention is carried out through the usage 

of a slogan of an appeal. The second intention of this type of messages is the 

assurances of readers in improving the future under the support of the leaders of the 

People's Republic of China, which is realized through the use of a slogan-promise. 

Analyzing the messages of the authors of political discourse, it has been 

concluded that the topics of their messages are dominated by informative types of 

sentences, where the authors in an ironic, and sometimes sarcastic form, comment on 

the actions of authorities and events in the social life of China. Some messages reflect 

the willingness of authors to express their isolation and alienation from government 

actions and the situation in China and its leader. 

Key words: Internet network, slangism, homophone, blogosphere, abbreviation, 

digital combination, gender discourse, political discourse, Internet communication, 

transformation, illocutionary intention. 
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56–59. 

9. Кравченко, О. «Класифікація молодіжного Інтернет-сленгу сучасної 

китайської мови». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Мова та література у полікультурному просторі» (Львів, ГО «Наукова 

філологічна організація «ЛОГОС», 2016): 165–167.  
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ВСТУП 

 
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 тезу про безперервність та глобальність процесу 

постійного оновлення мовної системи. 

Відомо, що форми мовних субстандартів (нелітературні форми мови) 

певний час залишалися поза увагою мовознавців, адже класифікувалися як 

периферійно-брутальні, стилістично-знижені одиниці лексико-семантичної 

системи мови. Однак сьогодні форми мовних субстандартів привертають все 

більше уваги лінгвістів [67, с. 52]. 

Вивчення особливостей функціонування форм існування мови в різних 

мовних соціумах є однією з найактуальніших проблем сучасної лінгвістики. 

Значний внесок у дослідження функціонування мовних одиниць субстандартної 

належності, зокрема сленгу, зробили О. Горбач, П. Грабовий, Г. Дружинін, 

С. Ермоленко, 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. Елістратов, 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. Химик (в російській мові); В. Балабін, Т. Бєляєва, В. Вілюман, 

Р. Макдевід, М. Маковський, Е. Патрідж, Г. Сузділовський, В. Хом’яков (в 

англійській мові). 

Сучасна дослідниця українського сленгу І. Щур зазначає, що середовище 

людей, чия професія пов’язана з використанням комп’ютерів та інших 

технічних засобів спілкування, особливо – мережі Інтернет, є найактивнішим 

джерелом утворення неологізмів. Окрім цього, мовознавець зазначає, що для 
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«інтернетівської мови» характерні всілякі граматичні, фонетичні та графічні 

інновації, адже «комп’ютерний жаргон» – це віртуозна мовна гра для тих, кому 

тісно в межах нормованої літературної мови [190, с. 10]. 

На думку іншого відомого українського мовознавця Л. Ставицької, 

практично весь сленг твориться молоддю, адже інші вікові мовні підсистеми є 

малопродуктивними, що більше, ще й не до кінця вивченими (йдеться про 

дитячий сленг, сленг осіб середнього та старшого віку) [152, с. 163–164]. 

Фактично саме молодь, жваво реагуючи на будь-які зміни у суспільному 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, 

А. Шумейко, в англіцистиці − Л. Денисюк, І. Міщук, Ю. Нестеренко, 

В. Перетокіної, в китаїстиці − 安志伟 (Ань Чживей), Люй Хен’ї 吕恒怡 (Сунь 

Гочже) 孙果哲, 张莉(Чжан Лі)，张颖炜 (Чжан Їнвей), 张云辉 (Чжан Юньхуей). 

Проте, як видається, молодіжний сленг китайської мови потребує 

подальшого поглибленого вивчення, зокрема у контексті його інтернетівських 

використань. Актуальність нашої роботи визначається необхідністю аналізу та 

систематизації особливостей контекстуально зумовленого вживання китайських 

сленгових одиниць у не характерних для них синтаксичних функціях, 

визначення 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 активне проникнення 

таких мовних форм до китайської літературної мови. 
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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, 

представлених у текстах китайськомовної блогосфери та чат-спілкуванні. 

Досягнення 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 

дискурс) та інституційно-орієнтованого (політичний дискурс). 

Об’єкт вивчення − молодіжний сленг, реалізований у китайськомовному 

Інтернет-дискурсі. 
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Предметом дослідження є фонетико-графічні, лексико-семантичні, 

структурно-граматичні та лінгвопрагматичні аспекти функціонування 

молодіжного сленгу в Інтернет-мережі. 

Джерелами фактичного матеріалу слугують сленгізми 

китайськомовного сегменту Інтернет-мережі (двісті лексичних одиниць), 

вирізнені за допомогою методу суцільної вибірки з повідомлень на молодіжних 

Інтернет-сервісах: блогоплатформ 新浪博客 (Sina blog), 铁血博客 (Tiexie blog), 

人人网博客 (Renren wang blog), 科学博客 (Kexue blog), мікроблогів 新浪微博 

(Sina Weibo), 腾讯微博 (Tencent Weibo), 搜狐微博  (Sohu blog), 网易微博 

(NetEase Weibo)，форумів 百度贴吧 (Baidu tieba), 豆瓣论坛 (Douban luntan) 

天 涯 论 坛  (Tianya luntan), M-time 时 光 网  (Shiguan wang),  

萌娘百科论坛  (Mengniang baike luntan), сервісу запитань та відповідей 

пошукової системи “Байду” 知乎问答网站 (zhihu wenda wangzhan). 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації став доробок відомих 

вітчизняних і зарубіжних мовознавців, присвячений дослідженню молодіжного 

сленгу (Л. Ставицька, С. Пиркало, Ю. Мосенкіс, Т. Кондратюк, П. Грабовий, 

І . Щур, Л. Заводна, Т. Івахненко, С. Мартос, Л. Науменко, О. Тепла, 

О. Тищенко, А. Шумейко, 安志伟(Ань Чживей), Люй Хен’ї 吕恒怡 (Сунь Гочже) 

孙果哲, 张莉(Чжан Лі)， 张颖炜 (Чжан Їнвей), 张云辉 (Чжан Юньхуей), а 

також фундаментальні праці у царині лінгвокультурології та культурології 

(Ю. Антонова, В. Малявін, А. Кобзев, І. Голубовська, М. Архіпова, О. Донова, 

С. Доржиєва, Х. Цуй) та лінгвопрагматики (Дж. Остін, Дж. Серль, Г. Почепцов, 

Г. Карпов, Н Зевахіна, Т. Радбіль). 

У роботі застосовано методи, які забезпечують комплексний аналіз 

мовно-мовленнєвого матеріалу: 
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− Описовий метод – для синхронного орієнтованого опису будови та 

функціонування сленгових одиниць в Інтернет-мережі і виявлення їх 

особливостей. 

− Зіставний метод – для встановлення розбіжностей між нормативною 

китайською мовою та молодіжним сленгом на всіх мовних рівнях: фонетико-

графічному, лексико-семантичному та структурно-граматичному. 

Зіставний метод у контексті поставлених завдань постав мало не 

основним, адже для виявлення девіативних процесів, притаманних 

молодіжному мовленню у кіберпросторі, потрібно було відштовхуватися від 

лексико-граматичної норми сучасної китайської літературної мови, від 

традиційної для китайського етносу системи символічних констант. 

Спираючись на лексико-граматичну норму китайської літературної мови та 

традиційну символічну семантику, рухатися у напрямі «від норми до девіації», 

фіксувати появу нової лексичної семантики та граматичної форми для вже 

існуючих слів, спостерігати зміну асоціативних зв’язків, вказувати на нові 

означення характерних для Інтернет-комунікації номінацій, визначати характер 

трансформації синтаксичних структур; 

− Метод контекстуально-ситуативного аналізу – для опрацювання 

мовно-мовленнєвого матеріалу в залежності від ситуації спілкування. У нашому 

дослідженні контекст ситуації описаним із урахуванням: 1) гендерної та вікової 

приналежності мовців (молодь), 2) типів мовленнєвого акту; 

− Метод контекстуально-семантичного аналізу – для визначення 

особливостей функціонування сленгізмів у конкретному контексті. 

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 



19 

констант культури; 3) встановлено, що вибір сленгізмів у процесі Інтернет-

спілкування молодих користувачів блогосфери обумовлений певними 

комунікативними інтенціями останніх; 4) визначені типи комунікативних актів, 

в яких використовуються сленгізми як прагматично заангажовані мовні одиниці. 

Теоретичне значення роботи визначається вагомістю її результатів для 

лексикології сучасної китайської мови, яка вивчає походження, семантику, 

структуру та функціонування слів та фразеологізмів, а також їх місце в лексико-

фразеологічній системі мови. Отримані дані щодо трансформації традиційної 

семантики досліджуваних нами лексичних одиниць мають безпосереднє 

відношення до соціальної диференціації лексичного складу китайської мови, а 

проаналізовані приклади вживання молоддю лексем в не характерних для них 

граматичних функціях сприятимуть подальшому дослідженню широкої 

проблеми виділення частин мов у сучасній китайській мові. 

Практичне значення роботи обумовлене тим, що основні результати 

дослідження можуть бути використані в нормативних навчальних курсах, а 

також при розробці спецкурсів з загального мовознавства, практичної 

граматики, лексикології та стилістики китайської мови, у рамках спецкурсів із 

лінгвопрагматики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвістичної 

експертизи тексу. Опрацьований матеріал може бути використано в 

лексикографічних працях (при укладанні китайсько-українських словників та 

українсько-китайських словників), у науково-методологічній літературі, при 

підготовці курсових, бакалаврських та магістерських наукових робіт студентів.  

Особистий внесок здобувача. Усі 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 вигляді 

доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції «Філологічні науки: 
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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: 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, із яких чотири 

опубліковано у фахових наукових виданнях України, три – у наукових фахових 

виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, а 

також дві тези доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (392 позиції), 200 із яких – іноземними мовами),  трьох додатків. Робота 

містить 9 малюнків, 11 таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 

259 сторінок, з яких основний зміст викладений на 214 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. КИТАЙСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНИХ 

ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

 

1.1. Лінгвістичний статус сленгу 

Мова є унікальним творінням людства, універсальним засобом реалізації 

та обміну думок, кодування та декодування елементів мовної системи. Обмін 

думками при комунікації може відбуватися як між носіями однієї мови, так і 

між носіями різних мов. Матеріальний світ, що відображається в мові, ‒ єдиний 

для носіїв різних мов, різняться лише мовні засоби його вербалізації в різних 

лінгвокультурах. 

Диференціація у використанні мовних засобів залежить не лише від 

територіально-географічної належності носіїв певної мови, а й від інших 

екстралінгвістичних факторів: суспільного становища, роду занять, кола 

інтересів, належності до певних виробничо-професійних або вікових груп. 

Визначний французький лінгвіст А. Доза вважав, що «в кожній літературній 

мові є свої різновиди, що залежать не тільки від географічного поширення мови, 

а й від наявних соціальних прошарків» [52, с. 448]. 

Інший відомий французький лінгвіст А. Мейє наголошував на 

зумовленості мовців соціальною стратифікацією суспільства: «Всередині даної 

мови … насправді існує стільки особливих словників, скільки існує соціальних 

груп, які мають автономію в межах суспільства, яке говорить цією мовою» [213, 

с. 251]. 

У класичній мовознавчій традиції прийнято диференціювати лексику на 

офіційну та неофіційну, тобто літературну та нелітературну. До літературної 

лексики належать книжні, стандартні розмовні та нейтральні одиниці. 

Нелітературну лексику поділяють на професіоналізми, вульгаризми, жаргонізми, 
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арго та сленг. Ця частина лексики відрізняється розмовністю, неофіційністю та 

емоційною забарвленістю [43; 179].  

Такі мовознавці, як Г. Антрушина, І. Арнольд, В. Вілюман І. Гальперін, 

відокремлюють нейтральну лексику від літературної, розрізняючи в такий 

спосіб нейтральну, літературну та розмовну лексику [6; 7; 30; 34].  

Проблематика, дотична до соціолектів, є предметом постійного наукового 

інтересу. Особливості різновидів субстандартної мови завжди привертали увагу 

дослідників української (О. Горбач, П. Грабовий, Г. Дружинін, С. Ермоленко, 

Т. Ілик, О. Кондратюк, С. Максімов, С. Мартос, Ю. Мосенкіс, Л. Ставицька, 

О. Тараненко, І. Щур), російської (Н. Арутюнова, В. Бондалетов, О. Борисова, 

В. Елістратов, В. Жирмунський, Б. Головін, М. Грачов, К. Дубровіна, Л. Крисін, 

О. Ліпатов, Д. Ліхачов, О. Лукашанець, В. Саляєв, Л. Сінєльнікова, Л. Скворцов, 

І. Соболєва, Е. Туманян, О. Уздинська, В. Химик) та англійської (В. Балабін, 

Т. Бєляєва, В. Вілюман, Р. Макдевід, М. Маковський, Е. Патрідж, 

Г. Сузділовський, В. Хом’яков) мов. 

Праці всіх вищеназваних дослідників мали предметом вивчення такі 

різновиди субстандартної мови, як арго, жаргон та сленг. Останній різновид є 

об’єктом нашого дисертаційного дослідження, а отже, вимагає чіткого 

осмислення та диференціації поряд із суміжними з ним термінами «арго» та 

«жаргон».  

Ці терміни доволі часто використовуються в сучасних лінгвістичних студіях 

як синоніми. Проте вивчення контекстів, у яких ці терміни зустрічаються, а також 

аналіз їх словникових дефініцій наводять на думку, що поняття, які ці терміни 

позначають, є доволі різними, хоча межі їх логічного змісту, на жаль, не є 

достатньо чіткими та прозорими.  

Численні спроби лінгвістів відмежувати термін «сленг» від корелюючих з 

ним термінами «арго» та «жаргон» засвідчують нерозривний зв’язок та 

постійний перетин змістових обсягів цих понять. 
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У сучасній лінгвістичній літературі досі не існує єдиного визначення 

терміна «сленг». Тлумачні словники пропонують такі його дефініції: 

Сленг (англ. slang) − 1) те саме, що й жаргон (у вітчизняній літературі 

переважно по відношенню до англомовних країн); 2) сукупність жаргонізмів, 

що утворюють шар розмовної лексики, який відображає грубувато-фамільярне, 

іноді гумористичне ставлення до предмета мовлення [99, с. 151]. 

Сленг − 1. Розмовний варіант професіонального мовлення; жаргон. 

2. Жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення людей певних професій 

або соціальних прошарків, які, проникаючи в літературну мову, набувають 

помітного емоційно-експресивного забарвлення [1, с. 350]. 

У «Словнику-довіднику лінгвістичних термінів» Д. Розенталя сленг, 

жаргон і арго фактично ототожнюються: «Сленг – слова і вирази, що 

вживаються особами певних професій або соціальних прошарків. Сленг моряків, 

художників; арго; жаргон» [137, с. 257]. 

Укладач «Словника іноземних мов» Н. Комлєв у своєму тлумаченні 

терміна «сленг» наголошує на вживанні даної субмови молодим поколінням та 

переважанні в ній англомовних вкраплень, його дефініція така: сленг − жаргон, 

частіше молодіжний; вкраплення в мову англійської або американської 

розмовної лексики [145, с. 516]. 

У цьому підрозділі ми зробимо спробу делімітувати терміни «арго», 

«жаргон», «сленг», враховуючи етимологію цих слів та послуговуючись 

дефініціями, запропонованими фахівцями-соціолінгвістами. 

Укладачі словника «Іноземні слова, які увійшли до складу російської 

мови» А. Чудінов та М. Попов ототожнюють арго із мовою крадіїв, яку останні 

використовують задля приховування своїх задумів. При цьому вчені 

наголошують, що ця мова є незрозумілою для більшості [144, с. 111].  

В. Жирмунський, Д. Ліхачов та М. Маковський пов’язують виникнення 

арго з певним періодом в історії мови. Так, В. Жирмунський у праці 
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«Національна мова та соціальні діалекти» зазначає, що записи арго у 

слов’янських народів датуються XVIII−XIX ст. Ці фіксації, зроблені 

етнографами за часів економічної та культурно відсталої старої Росії, 

уможливлюють повну реконструкцію того середовища, в якому зародилося та 

розвивалося арго. На думку вченого, записи арго вказаного періоду 

територіально охоплюють більшу частину середньої Росії, західну половину 

України та Білорусі, відбиваючи особливості професійних мов того часу, що 

виконували функцію секретного коду спілкування. В. Жирмунський вказує на 

три типи професій, котрі мають безпосередній зв’язок із арговживанням: 

1) професійні жебраки («старці», «діди», «хрестовники», «лірники»); 2) бродячі 

торговці («офені», «прасолі»); 3) бродячі ремісники та сезонники (кравці, 

шаповали, глинотопи). 

Прикметно, що, за В. Жирмунським, злодійське арго в ту добу не було 

поширене [66, с. 50]. 

Відомий російський лінгвіст Д. Ліхачов та дослідник англійської 

лексикології М. Маковський оперують терміном «кент» (в англ. лексикології 

таємні мови – арго, зазвичай, називають кент), позначаючи ним мову злочинців 

Англії. Цікаво, що перші словники арго в Англії були укладені вже на початку 

XVI ст., тобто майже на півстоліття раніше перших тлумачних словників 

літературної мови [102, с. 312; 108, с. 37].  

Розвиваючи ідеї В. Жирмунського, українська дослідниця Л. Ставицька 

пов’язує виникнення арго з добою феодалізму, часом, «коли існували закриті, 

замкнені корпорації ремісників, мандрівних торговців, жебраків, які з метою 

самозахисту та відособлення від решти суспільства і збереження своїх 

професійних таємниць створювали спеціальні мовні коди» [152, с. 24]. 

Щодо професій, позначених арговживанням, Л. Ставицька дещо 

розширює класифікацію В. Жирмунського, залучаючи лексичні елементи 

арготичного словника в пізніших соціалектех, зокрема лірницьке арго в 



25 

західноукраїнському кримінальному жаргоні та лірницьке арго в південно-

східних соціалектах та львівському слензі [152, с. 111−112]. 

Російський лінгвіст В. Єлістратов висунув свою концепцію еволюції арго, 

у якій виділено три етапи:  

1) арго як закрита система, в якій превалюють таємність, традиція, 

внутрішня догма; 

2) арго як дещо відкрита система, в якій превалюють народне 

осміхнення та плебеїзація; 

3) арго як відкрита система, в якій превалюють народне висміювання, 

вульгаризація, карнавальність [64, с. 592]. 

Деякі лінгвісти, зокрема М. Грачев та В. Саляев, наголошують на низькій 

експресивності, утилітарному призначенні арго [43, с. 87; 139, с. 34]. 

О. Ліпатов заперечує криптологічний характер арго, підтверджуючи цю 

думку тим, що створення штучної мови є надзвичайно тяжкою працею, тому 

зловмисники спілкуються на звичайному вульгарному наріччі, позбавленому 

мовної гри [100, с. 53].  

Прикметно, що ще Д. Ліхачов спростовував твердження про таємну 

природу арго, зазначаючи: «В арго шифр стає справжнім живим словом, 

втрачаючи свій штучний характер, так само, як давно втратили свій штучний та 

умовний характер, ставши повноправними словами, численні в російській мові 

абревіатури» [102, с. 318].  

Сучасні українські лінгвісти, зокрема Л. Ставицька, І. Щур, К. Шапочка, 

розглядають термін «арго» на основі традиційної диференціації, тлумачачи 

останній як своєрідну втаємничену, штучну мову, спрямовану на ідентифікацію 

групової належності співрозмовника та конспірацію мовлення, відособлення 

себе від інших. 

Інший український мовознавець С. Мартос розмежовує терміни сленг, 

жаргон та арго, послуговуючись ступенем їх відкритості та закритості. Він 
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розглядає сленг як відкритий, жаргон – напіввідкритий, арго ‒ закритий 

соціалекти [112, с. 4]. 

Найповнішою, на нашу думку, є дефініція терміна «арго», запропонована 

В. Хіміком, який тлумачить арго як закриту лексичну підсистему спеціальних 

номінацій, що обслуговують вузькі соціально-групові інтереси, як правило, 

професійні. Дослідник іменує арготизми раціональними номінаціями, які 

використовуються у практичних інтересах професії, ремесла, справи. У проекції 

на сучасні соціалекти В. Хімік вважає арготизмами ті елементи професійних, 

студентських, армійських субмов, що є невідомими для непосвячених [177, 

с. 31]. 

Таким чином, арго є різновидом закритої, штучно створеної субмови, 

сфера вживання якої обмежується певною соціальною групою, чиї 

представники ставлять за мету закодувати своє спілкування (мовлення), 

відособити себе від інших. 

Окресливши рамки поняття «арго», запропоновані ученими-мовознавцями, 

спробуємо визначити головні особливості суміжних із ним понять «жаргон» та 

«сленг», вирізнити їх диференційні ознаки. 

Упорядник словника «Український жаргон» Л. Ставицька [153], вказує на 

етимологію слова «жаргон», що, на думку дослідниці, певною мірою розкриває 

його сутність та функціональне призначення. Походить воно з французького 

jargon, первісно – «пташина мова, цвірікання» [152, с. 31]. 

В. Чорнобай у своїй розвідці [185, с. 79] визначає ознаки поняття 

«жаргон», спираючись на тлумачення, представлене в «Лінгвістичному 

енциклопедичному словнику» (за редакцією В. М. Ярцевої). Жаргон (фр. jargon) 

– соціолект; відрізняється від загально-розмовної мови специфічною лексикою і 

фразеологією, експресивністю зворотів та особливим використанням 

словотворчих засобів, але не має власної фонетичної і граматичної системи. 

Частина жаргонної лексики – приналежність не одній, а багатьом (у тому числі, 
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вже зниклим) соціальним групам. Переходячи з одного жаргону в інший, слова 

їх «загального фонду» можуть змінювати форму і значення. Наприклад, 

«темнити» в арго – спочатку «приховувати здобич», потім – «хитрувати (на 

допиті)», у сучасному молодіжному жаргоні – «говорити неясно, ухилятися від 

відповіді» [99, с. 245]. 

Цікавою є думка К. Шапочки [186, с. 12−13], яка у своїй розвідці 

проводить паралель між вище аналізованим терміном «арго» та «жаргон» та ін. 

К. Шапочка констатує, що жаргонізмами називаються слова, вживання яких 

обмежене нормами спілкування, прийнятими в певному соціальному 

середовищі. Саме з цієї причини, як зауважує дослідниця, жаргонізми ще 

називають соціальними діалектизмами. Окрім цього, К. Шапочка наголошує на 

специфічності, емоційній забарвленості жаргонізмів, оскільки останні надають 

процесу спілкування атмосфери невимушеності, іронічності, фамільярності [там 

само]. 

Підсумовуючи вище викладене, зауважимо, що найрозлогіше, на нашу 

думку, дефініціювання терміна «жаргон» представлене у праці В. Хіміка 

«Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен», який пропонує 

наступне визначення «жаргону»: «Жаргон – це напіввідкрита лексико-

фразеологічна підсистема, яка застосовується тією чи іншою соціальною 

групою з метою відособлення від решти мовної спільноти. Жаргонізми – це 

емоційно-оцінні експресивні утворення, серед яких переважають негативні 

знижені номінації [177, с. 12]». 

Таким чином, жаргон характеризується такими особливостями, як 

емоційна маркованість, фамільярність, створення навколо мовців певного 

мовного середовища – носія атмосфери іронічності та невимушеності. 

Л. Ставицька тлумачить сленг як практично відкриту мовну підсистему 

ненормативно-знижених лексико-фразеологічних одиниць, що 

характеризуються високим ступенем емоційно-експресивного навантаження. 
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До того ж, дослідниця також окреслює спільності між поняттями 

«жаргон» та «арго», вказуючи на обмеженість групи їх носіїв, а також на 

вузькість семантичного поля лексичних одиниць цих двох пластів. Саме ці 

спільності останніх відмежовують їх від поняття «сленг». Саме ці спільності 

проводять додаткову межу між поняттям «арго», з одного боку, та «жаргон» і 

«сленг», з іншого. Л. Ставицька наголошує на вторинності поняття «сленгу» по 

відношенню до суміжних із ним понять «арго» та «жаргон», яке адаптує до 

своїх потреб останні два [152, с. 40 − 42]. 

На обмеження у використанні терміна «жаргон» в сенсі коду певної 

професійної / соціальної групи наголошує й український мовознавець 

Ю. Мосенкіс [118, с. 20]. 

Інший сучасний дослідник українського сленгу П. Грабовий у своїй 

дисертації «Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу» відзначає 

переважне вживання терміна «сленг» «для означення найбільш відкритих та 

мобільних підсистем некодифікованої мови» [42 с. 4].  

Уже згадані нами вище учені-мовознавці, які досліджували природу та 

характерні особливості різновидів субмови, зокрема М. Грачов, А. Ліпатов, 

Д. Ліхачов, Л. Ставицька у свої працях вказували на можливіть сленгу 

інкорпоровувати до свого складу арго та жаргонізми з подальшою втратою 

останніми свого вузького соціально-професійного характеру та набуттям 

зрозумілості для всіх носіїв мови [43; 100; 102; 151]. 

За класифікацією таких учених-мовознавців, як В. Балабін, В. Вілюман, 

М. Грачов, В. Хом’яков, сленг поділяється на загальний, − такий, що є 

зрозумілим для всіх соціальних верств населення, не викликає особливих 

труднощів у тлумаченні семантики відповідних лексичних одиниць, та 

спеціальний, семантичне наповнення якого є зрозумілим лише для певних 

соціальних прошарків [12; 30; 179]. 
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Серед різновидів спеціального сленгу дослідники виділяють професійний 

сленг та мову певних соціальних прошарків: військовий (В. Балабін, 

Г. Судзіловський), молодіжний (Е. Береговська, О. Борисова-Лукашанец, 

О. Гасюк, П. Грабовий, Ю. Мосенкіс, С. Пиркало, Л. Ставицька, О. Уздинська), 

медичний, музичний (Н. Іванова, П. Холошев), студентський (Ю. Бульїна, 

К. Дубровіна, С. Мартос, М. Копиленко, А. Кочубей, М. Войтенко), шкільний 

(О. Горбач, Й. Дзендзелівський), футбольний (О. Єлистратов, Т. Нікітіна, 

І. Процик), морський, космічний тощо. 

Отже, спираючись на тлумачення різновидів субмов у теоретичному 

мовознавчому дискурсі, можна дійти таких висновків: арго є закритою / 

криптолічною мовою певної вузької соціальної чи професійної групи, мета 

створення якої полягає у відокремленні від інших та ідентифікації групової 

належності співрозмовника шляхом вживання слів, незрозумілих для інших. 

Жаргон є напіввідкритою мовною системою, у якій переважають слова 

емоційно-експресивного характеру, семантика яких часто має негативне 

забарвлення. На відміну від арго, жаргон є відкритим і, зазвичай, поширеним 

серед великих соціальних груп, об’єднаних певною професійною ознакою або 

особливим статусом у суспільстві. Сленг є практично відкритим мовним 

пластом ненормативно-знижених лексико-фразеологічних одиниць, що 

характеризуються високим ступенем емоційно-експресивного забарвлення. Для 

сленгу характерною є інкорпорація до свого складу арготизмів та жаргонізмів з 

адаптацією останніх до своїх потреб. 

У мовознавстві наразі прийнятою є диференціація сленгу на загальний та 

спеціальний, що актуалізовано в нашій роботі, присвяченій дослідженню сленгу 

в китайськомовному Інтернет-спілкуванні. 
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1.2. Підходи до вивчення молодіжного сленгу 

Стрімкий рух суспільного життя та його відображення вербальними 

засобами визначають спектр сучасних досліджень у царині лінгвістики. 

Науково-технічний прогрес та культурний обмін між різними суспільними 

верствами призводить до продукування великої кількості мовних неологізмів. 

Ці процеси є настільки динамічними, що мовознавцям потрібно дуже швидко їх 

відстежувати та реагувати на нові тенденції та зміни, що відбуваються в мові. У 

сучасній лінгвістиці наразі є актуальним дослідження особливостей реального 

вживання мови різними соціально-віковими стратами в окремих 

комунікативних сферах, що набуває свого вияву у вивченні проблем, пов’язаних 

із функціонуванням соціальних діалектів. З-поміж останніх найбільший інтерес 

науковців викликає соціодіалект молоді, що є найдинамічнішою верствою 

суспільства, у мові якої відображено оцінку та реакцію на стан та зміни в 

сучасному соціумі. Мовленнєва поведінка молоді багато в чому визначає вектор 

розвитку мовної норми. 

Демократизація українського суспільства, соціально-економічні зрушення 

в країні, культурні віяння, поширення різних субкультур, стрімкий науково-

технічний прогрес, − усе це суттєво вплинуло на мовну картину світу молоді, 

що, у свою чергу, пояснює появу великої кількості новотворів у молодіжному 

мовленні. Існування в загальновживаній мові великого пласту молодіжних 

сленгізмів доводить, що молодь, жваво реагуючи на будь-які зміни суспільного 

життя країни, відіграє роль своєрідного мовного законодавця. Як зазначає 

Л. Ставицька, практично увесь сленг твориться молоддю. На думку авторки, 

інші вікові підсистеми є малопродуктивними, або потребують серйозного 

онтологічного аналізу (йдеться про дитячий сленг, сленг осіб середнього та 

старшого віку [152, с. 163−164]. 

Різноманітні аспекти молодіжного сленгу вивчали як вітчизняні 

мовознавці (В. Балабін, К. Бондаренко, Ю. Василенко, О. Кондратюк, С. Мартос, 
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І. Матвіяс, Л. Мацько, Ю. Мосенкіс, В. Радчук, Л. Ставицька, О. Тараненко, 

О. Фурса та ін.), так і зарубіжні (В. Вілюман, І. Гальперін, М. Маковський, 

Т. Нікітіна, Е. Патрідж, Н. Тропіна, В. Хом’яков та ін.). 

Вагомий внесок в українське мовознавство внесли лексикографічні праці 

С. Пиркало, Ю. Мосенкіса, Т. Кондратюк, Л. Ставицької, зокрема «Перший 

словник українського молодіжного сленгу» (уклад. С. Пиркало, за ред. 

Ю. Мосенкіса 2002), «Словник сучасного українського сленгу» (упор. 

Т. Кондратюк 2006), а також словник «Український жаргон» (упор. 

Л. Ставицька 2005). 

На особливу увагу заслуговують також останні розвідки таких сучасних 

науковців, фахівців в галузі українського молодіжного сленгу, як Л. Заводна 

(Сучасний погляд на молодіжний сленг) [67], Т. Івахненко (Лексичні 

особливості молодіжного сленгу) [71], С. Мартос (Молодіжний сленг: міф чи 

реальність?) [111], Л. Науменко (Функціонування молодіжного сленгу як реалії 

сьогодення) [121], О. Теплої (Молодіжний сленг у сучасному комунікативному 

просторі) [164], О. Тищенко (Український молодіжний сленг у когнітивному 

вимірі) [166], А. Шумейко (Сучасний український сленг: конотативний аналіз) 

[188] та ін. 

Серед сучасних дослідників молодіжного сленгу в англіцистиці 

помітними є розвідки Л. Денисюк (Англійський молодіжний сленг як засіб 

самовираження та відображення світогляду тінейджерів) [50], І. Міщук 

(Американський молодіжний сленг в перекладацькому аспекті) [115], 

Ю. Нестеренко (Молодіжний сленг як засіб вербалізації явищ буття англійців) 

[124], В. Перетокіна (Англійський молодіжний сленг та його переклад) [129]. 

Цікавими є розвідки сучасних дослідників німецького молодіжного 

сленгу, зокрема Л. Левицької та І. Микитки (Лексико-семантичні особливості 

німецького молодіжного сленгу) [98], Л. Олійник (Синонімія в німецькому 

молодіжному слензі) [126], М. Ткачівської (Класифікація молодіжного 
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німецького сленгу) [167], О. Ткачук (Особливості німецького молодіжного 

мовлення) [168], О. Христенко (Німецький молодіжний сленг: 

лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти) [180], О. Шапочкіної 

(Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови) [187] 

тощо. 

К. Котелевець та О. Устінова у своїх розвідках розглядають шкільний та 

студентський сленг як компоненти молодіжного сленгу [83; 173]. 

Л. Ставицька диференціює молодіжну субмову на загальномолодіжний 

жаргон та спеціальний молодіжний жаргон. До першого типу мовознавець 

відносить мову певного покоління, чия лексична система є динамічною за своєю 

природою, підвладною швидкоплинній моді. На думку дослідниці, цей різновид 

молодіжної субмови формується за рахунок літературної мови, мови ЗМІ, 

реклами, маскультури, територіальних діалектів, регіональної лексики, 

елементів кримінального жаргону та вужчих спеціалізованих соціальних 

діалектів. 

Другий різновид молодіжної субмови формують спеціалізовані молодіжні 

жаргони, співвіднесені із соціальною інфраструктурою молодого покоління, яка 

склалася на той чи інший історичний період. Сюди Л. Ставицька відносить 

жаргон школярів, студентів, армійський жаргон, жаргон неформальних 

молодіжних угрупувань тощо. Авторка зазначає, що загальномолодіжний та 

спеціалізовані молодіжні жаргони є ядром молодіжного сленгу, куди часто 

потрапляють також професійні жаргонізми, пристосовані до 

загальномолодіжної комунікації [152, с.195−196]. 

Важливими є спостереження української дослідниці С. Мартос, яка 

наголошує на активній українізації молодіжного словника: «На сучасному етапі 

в українському слензі спостерігаємо значно меншу кількість англійських 

запозичень (в основному вони стосуються таких компонентів, як музика і 
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комп’ютер). Поширюється процес адаптації запозичених лексем до законів 

української мови» [111, с. 44].  

С. Мартос також наголошує, що об’єктом сленгової мовотворчості часто 

виступають реалії, поняття, постаті, наявні в українській дійсності. У ролі 

особливостей сленгового словотвору дослідниця відзначає високу частотність 

вживання зменшено-пестливих суфіксів, а також високу продуктивність 

згрубілих суфіксів. С. Мартос наголошує також на високій частотності 

вживання молоддю фразеологізмів, головним чином емоційно-забарвлених, 

стилістично-знижених [Там само, с. 43].  
На думку А. Шумейко, сленгізми виникають «у невимушеному, 

побутовому спілкуванні для позначення тих понять, що мають особливе 

значення в житті колективу. Молодь концентрується на власних реаліях, таких 

як зовнішність, навчання, відпочинок, дозвілля, розваги». Учений виділяє три 

типи молодіжного сленгу:  

− першу групу формують сленгові одиниці метафоричного характеру, які 

називають предмети чи осіб, або характеризують їх. Сюди відносяться 

загальновживані слова, що використовуються в новому значенні, наприклад: 

валянок – бездіяльна людина; балалайка – балакуча, несерйозна людина; 

бацила – людина, котра заважає кому-небудь; дятел – обмежена, дурна людина; 

спецназ – вахтери в гуртожитку; торба – кінець. До першого типу учений також 

відносить дієслова на позначення фізичних процесів, що транспонували свою 

семантику та перейшли з фізичної сфери до соціальної: довбати, сікти, рубати, 

збирати, ламати, клеїти, бити, стригти, точити, чистити, дути, давити, товкти, 

стріляти, пороти тощо; 

− другу групу сленгових одиниць становлять деформовані у порівнянні із 

загальновживаними моделями слова або лексеми, часто-густо зі зменшено-

пестливим значенням на зразок: компік (комп’ютер), бабулєсики (гроші), 

пивасик (пиво), тралік, тральчик (тролейбус), чувачок (людина), кіношка 
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(кінотеатр), гринька (гривня), універ (університет), магаз (магазин), мафон 

(магнітофон), мікроб (мікроавтобус), моцик (мотоцикл), адмін (адміністратор), 

адіки (кросівки фірми «Адідас») тощо; 

− третю групу формують переважно дієслова та прикметники, зрідка 

іменники, що мають пряме відношення до поняття «інтенсивність» та 

«надмірність»: злиняти, здибатись, здутись, в'їхати, відшити, відморозити, 

кумарити, вшиватися, парити, припухати, приколотися; задрати, борзий, 

відшиблений, довбаний, прикольний, реальний, стрьомний, тупорилий, фіговий, 

шуганий, балабол тощо [188, с. 33]. 

Цікавою є думка Л. Науменко, яка виокремлює чотири джерела 

формування молодіжного сленгу: 1) зміна значення лексем літературної мови, 

що додає мовленню іронічного забарвлення або заміна слів їх семантичними 

синонімами, які мають особливий смисловий відтінок; 2) активне використання 

суфіксів заниженої емоційної маркованості, такі як: -ха – депресуха, класуха,  

-юк – сидюк, -ло – файло, хавало, хлебало. До другого джерела авторка також 

відносить здрібніло-пестливі суфікси: телик – телевізор, велик – велосипед, 

хом’ячок – комп’ютерна мишка, тазик – комп’ютер, 3) творення та 

використання лексем-скорочень, що пов’язано з функціонуванням закону 

економії мовного простору, 4) значна кількість власне українських сленгізмів 

[121, c. 229]. 

Головним критерієм класифікації одиниць молодіжної лексики для 

Л. Науменко є спільність інтересів молодих осіб, що формують певний 

ненормативний підвид спілкування. Відтак, увесь пласт одиниць молодіжної 

лексики дослідниця ділить на: шкільний, студентський жаргони, музичний, 

армійський, комп’ютерний жаргони, жаргон, що стосується вживання 

наркотичних та алкогольних напоїв тощо. 

Інша дослідниця молодіжного лексикону О. Кондратюк дещо розширює 

зазначену класифікацію Л. Науменко, виокремлюючи сленгові новотвори людей, 
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що цікавляться автомобілями; підлітків, що захоплюються музикою, сленг 

книголюбів, газетярів, спортсменів (футболістів, хокеїстів, плавців), 

молодіжний комп’ютерний сленг, студентський сленг, школярський сленг та 

кримінальний сленг, що завойовує позиції в суспільно-побутовому мовленні 

інших суспільних верств [81]. 

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, поява нових технічних 

засобів спілкування в Інтернет-мережі, посилення програм комп’ютерного 

забезпечення вплинули на словниковий запас молоді та дали поштовх до 

виникнення серед комп’ютерних користувачів нової технічної термінології, 

поступове засвоєння якої призвело до появи такого явища, як «молодіжний 

комп’ютерний сленг». 

Дослідниця українського комп’ютерного сленгу І. Щур висловлює 

припущення про те, що середовище людей, чия професія пов’язана з 

використанням комп’ютерів та інших технічних засобів спілкування, особливо – 

мережі Інтернет, є найактивнішим джерелом утворення неологізмів. Окрім 

цього, для «інтернетівської мови» характерні всілякі граматичні, фонетичні та 

графічні інновації. За твердженням мовознавця, однією з прикметних 

особливостей такої «мови» вважається її виняткова місткість, коли трьома-

чотирма специфічними словами можна передати чималу частку літературно 

опрацьованого тексту. Врешті-решт, комп’ютерний жаргон виражає навіть 

певні емоції, які в сухому та лаконічному реальному мовному середовищі 

відтворити майже неможливо. Дослідниця зазначає: «Комп’ютерний жаргон – це 

віртуозна гра для людей, яким тісно в межах нормованої літературної мови. Проте, 

хай як би прагнули носії жаргону до самобутньої яскравості мовлення та 

відмінності його від нормалізованої української мови, все ж нововведення 

відбуваються всередині системи мови і будуються за законами української мови» 

[190, с. 10]. 
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У мережі Інтернет існує безліч способів комунікації, основними з яких є: 

електронне листування, соціальні мережі, служби обміну миттєвими 

повідомленнями (месенджери від англ. message – «повідомлення»), блоги, 

форуми, чат-кімнати. Останні, на відмінну від соціальних мереж, не рясніють 

великим асортиментом опцій, але при цьому в них є все необхідне для зручного 

та швидкого листування, і не тільки: наприклад, у комп’ютерних користувачів є 

можливість використовувати той шрифт, який прийшовся до смаку, або ж 

ставити короткі статуси у вигляді піктограм з доданим текстом, набір яких 

спочатку закладено в програмі. 

Усі вищезазначені технічні засоби роблять комунікацію в Інтернеті 

максимально наближеною до усного спілкування. Спілкуючись в Інтернет-

мережі, молодь не бачить одне одного, що уможливлює вибір 

найекспресивніших мовних засобів для передачі та обміну думками. Оскільки 

молодь почуває себе розкуто у виборі мовних засобів, тому в Інтернет-просторі, 

окрім термінологічних одиниць, з’явилася ігрова, дещо жартівлива лексика, 

наприклад: аська (Інтернет-пейджер (програма для миттєвого обміну 

повідомленнями) ICQ), вжикалка (матричний принтер), віндузятники 

(прихильники ОС Windows), гризун (комп’ютерна миша), ду́рик (процесор 

AMD Duron), карлсон (охолоджуючий вентилятор), утоптаний (стиснутий 

програмою-архіватором). Для інтернетівських новотворів характерне 

експресивно-іронічне, вульгарно-згрубіле забарвлення, часом навіть лайливий 

характер: наприклад: e-mail – Емеля (електронна пошта), shell – шелуха 

(оболонка), shareware – шаровари, бздун (користувач BSD), плінтус (зневажливе) 

(технологія Bluetooth), файло (файл), фотожаба, фотожопа − (програма Adobe 

Photoshop), жабаскріпт – (мова програмування гри JAVA ), лажа – компанія 

«LG», пісюх, пісюха – «IBM-PC сумісний комп’ютер», жопоріз –«GPRS» тощо. 

В аспекті тематичної класифікації пласту комп’ютерної лексики в 

україністиці та англіцистиці М. Матвійчук виділяє такі основні групи: 
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1. Людина, що має стосунок до світу комп’ютерів.  

1.1. Людина, що віддає перевагу чому-небудь у світі комп’ютерів.  

2. Робота з комп’ютером. 

2.1. Невдачі в роботі з комп’ютером. 

3. Складові частини комп’ютера. 

4. Назва програмних продуктів, команд, файлів.  

4.1. Комп’ютерні ігри.  

5. Інтернет [113, с. 99]. 

При цьому вчені розрізняють загальноприйняту «комп’ютерну» мову, 

тобто мову комп’ютерної наукової літератури, і власне сленг, використовуваний 

програмістами, фахівцями в галузі інформаційних технологій та звичайною 

молоддю під час комунікації в Інтернет-мережі. 

Л. Верба вказує на різноманітність способів формування комп’ютерного 

сленгу, але наголошує, що всі вони є націленими на те, щоб пристосувати 

англійське слово до української дійсності і зробити його придатним для 

постійного використання [29, с. 64]. 

Дослідники комп’ютерного сленгу в україністиці та русистиці 

виокремлюють такі способи формування пласту молодіжної лексики в Інтернет-

просторі: 

1) скорочення слова, заміна голосних звуків та адаптування лексеми до 

українського / російського варіанта іменника (комп’ютер – комп, вінчестер – 

гвинт, клавіатура – клава, драйвери від англ «driver» − дрова, лазерний 

принтер – лазер, назва фірми «Samsung» − самса, комп’ютерна гра «Half Life» − 

халфа, халва, центральний процесор марки «Pentium» − пень); 

2) калькування (повне запозичення) − спосіб утворення слова шляхом 

запозичення його вихідної матеріальної форми (транскрипція, транслітерація) та 

значення, наприклад: device → девайс; message → меседж, virus – вірус, 

virmaker – вірмейкери (створювач комп’ютерних вірусів), game – гама / гейм 
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(комп’ютерна гра), viewer – в’юер (програма перегляду зображень), gamer – 

гамер / геймер (гравець у комп’ютерні ігри). До цієї групи можна також 

віднести запозичені варіанти абревіатур англійського типу: AFAIK (As far as I 

know) − наскільки я знаю, BRB (Be right back) – скоро повернуся, IMHO (In my 

humble opinion) – на мою скромну думку, LOL (laughing out loud / lots of 

laughs) – голосно сміятися / багато сміху); 

3) напівкалькування – спосіб утворення слова шляхом запозичення його 

основи з додаванням граматичних флексій, притаманних українській та 

російській мовам, наприклад: аpplication → аплікуха (прикладна програма),  

CD-ROM → сідіромка, to connect → конектитися (з’єднуватися за допомогою 

комп’ютерів), to code → кодувати, кодити (писати код для програми), to 

compile → компайлити (компілювати програму); 

4) фонетична мімікрія – метод, заснований на фонетичному збігу 

семантично несхожих загальновживаних слів і англійських комп’ютерних 

термінів. Наприклад: error (помилка) → Єгор, jamper (перемичка на жорсткому 

диску) → джемпер, button (клавіша) →батон, shareware → шаровари; 

5) метафоризація (асоціація) – метод утворення слова шляхом залучення 

метафор або механізму асоціативного мислення, наприклад: virus → живність, 

user’s manual → буквар, disk → млинець, adapter card → плитка, patch file → 

латка, aidstest → айболіт, to delete → зносити, to seek smth on disk → шарудіти; 

6) запозичення зі сленгу інших професійних груп: алкаш – програміст 

мовою Algol (абревіатура від Algorithmic Language), різак – пристрій для 

записування дисків, шахтар (від англ. miner) → особи та організації, які 

займаються видобутком криптовалют) [80, с. 98–99; 113, с. 98]. 

Крім того, у наш час молоде покоління захоплене комп’ютерними іграми, 

що також є одним із джерел утворення нових лексем в Інтернет-просторі, 

наприклад: думер (молода людина, яка грає в гру «DOOM»), квакер (гравець у 
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гру «Quake»), варкрафтери / вавери (гравці гри «Warcraft / World of Warcraft»), 

дотер (гравець у гру «DOTA»), старики (гравці гри «Starcraft»). 

Особливим різновидом спотворення тексту в російськомовному Інтернет-

дискурсі є вживання так званого «новояза», що також іменується «албанською» 

або «падонкафською мовою». Новостворена мова є специфічним типом 

інтернетівської мови, для якої характерне принципово неправильне вживання 

слів, спотворення граматичних та стилістичних норм літературної мови, 

вживання ненормативної лексики та мовних штампів, зрозумілих лише тим, хто 

їх створює. 

Так, наприклад, Інтернет-комуніканти Руснета створили власний жаргон, 

основою якого є еративи (термін уведений мовознавцем Г. Гусейновим), тобто 

слова та вирази, побудовані з навмисним спотворенням норм правопису. 

Еративи відрізняються від помилок, спричинених неграмотністю, тим, що їх 

уживання характеризується навмисним нівелюванням літературної норми [45]. 

Такий тип комунікації відображає так званий протест молодих користувачів 

Руснета проти суспільних норм та правил. Т. Бочарова вказує на доволі низький 

рівень «креативності» носіїв албанської мови в Рунеті, наводячи стійкі вирази, 

що є основою російськомовного «новоязу»:  

аффтар – автор першого посту, який коментують інші учасники дискусії; 

баян (баянчег) – повідомлення-копія іншого, більш відомого; 

кагдила – привітання; 

пацталом – перебувати у стані істерики від сміху; 

ржунимагу – коментар до смішного повідомлення [23, с. 54]. 

Крім вербального способу позначення певних явищ, вираження та обміну 

думками в Інтернет-просторі, в комп’ютерному дискурсі існує набір 

невербальних елементів, що використовуються як у блогосфері, так і в 

текстових повідомленнях SMS мобільних телефонів. Для скорочення обсягу 

натисків на клавіатурі комп’ютерними користувачами була запроваджена 
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особлива знакова система, яка використовується в текстових повідомленнях. Це 

так звані «смайлики» (від англ. smile – сміятися, посміхатися) або емотикони 

(від. англ. emoticon, emotion icon – «іконка з емоцією»), скомпоновані з різних 

пунктуаційних знаків та цифр, присутніх на клавіатурі. За їх допомогою 

користувачі можуть виразити радість (:-)), сум (:-(), здивування (9_9), поцілунок 

(=)(=) тощо.  

Молодіжний сленг є найдинамічнішою частиною лексичної системи мови, 

яка відображає соціокультурні зміни в суспільстві. Молодь є такою соціальною 

групою суспільства, яка намагається постійно протиставляти себе світові 

дорослих. 

Отже, головним критерієм класифікації лексичних одиниць молодіжного 

соціолекту є спільність інтересів молодих осіб, що реалізують той чи той 

ненормативний вид спілкування. Відтак, пласт молодіжної лексики в 

українському мовознавстві традиційно розділяють на: шкільний, студентський 

жаргони, музичний, армійський, комп’ютерний жаргони, жаргон, що стосується 

вживання наркотичних та алкогольних напоїв тощо. 

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, широкий спектр нових 

пристроїв та технічних засобів спілкування значно пришвидшили комунікацію в 

Інтернет-просторі, зробили її дешевшою та інтерактивнішою. Унаслідок цього 

почав змінюватися лексикон користувачів комп’ютерною технікою, що 

призвело до виникнення нового явища – молодіжного комп’ютерного сленгу. 

Ряд українських та російських учених, зокрема Т. Бочарова, Л. Верба, 

Г. Гусейнов, О. Селіванова, М. Матвійчук І. Щур, запропонували свою 

класифікацію комп’ютерного «новоязу» відповідно до способів творення та 

стилістично-тематичної особливості лексичних одиниць Інтернет-мережі. 

 

1.3. Особливості китайського молодіжного сленгу 
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Початком історії Інтернету в Китаї можна вважати вересень 1987 р. 

Перше електронне повідомлення (E-mail) було відправлено з Китаю в 

Німеччину Міжнародній асоціації зв’язку за підтримки професора Вернера 

Зорна з Університету Карлсруе. Повідомлення було такого змісту: «Крізь 

Велику стіну ми можемо дотягнутися до будь-якого кутка світу». І дійсно, 

упродовж останніх двадцяти п’яти років розвиток Інтернету в Китаї був просто 

вражаючим [138, с. 359]. 

Число китайських Інтернет-користувачів з 1997 р. зросло майже в 

1000 разів. Люди з високим рівнем освіти стали піонерами мережі. У 2000 р. ця 

група людей складала 70 % всіх користувачів, але до 2013 р. її показник 

скоротився до 20,9 %, оскільки все більше людей із різним рівнем освіти почали 

залучатися до мережі Інтернету. Молодь стала основним користувачем 

Інтернет-мережі, її відсоток у 1997 р. досягав 84 %, а в 2013 р., у процесі 

залучення до мережі інших вікових груп: дітей та підлітків, людей середнього 

та старшого віку, знизився до 55 %. Таким чином, молодь є не тільки основним 

користувачем Інтернету, а й лідером його використання, особливо якщо йдеться 

про найбільш освічену її частину. Тому інтенсифікацію суспільного життя в 

Інтернет-просторі, що в останні роки зазнає вражаючого зростання, можна 

також вважати спричиненою активною участю молоді [там само]. 

Сьогодні найпопулярнішими Інтернет-сервісами серед китайської молоді є: 

Weibo (微  博 ) − сервіс для ведення мікроблогів, створений як аналог 

Twitter, цей сервіс має ряд функцій, притаманних іншим Інтернет-сервісам. 

Weibo є певним гібридом Twitter і Facebook, які, у свою чергу, були заблоковані 

урядом Китаю і місцевими провайдерами. У перекладі з китайської мови «微博» 

означає ‘мікроблог’. За даними 2013 р., число зареєстрованих користувачів 

даного Інтернет-сервісу досягало 600 мільйонів людей. Вказаний Інтернет-сервіс 

пропонує китайському користувачеві широкий спектр можливостей для 
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покращення якості комунікації, зокрема, розміщення на сервісі фотографій і 

відеозаписів, створення Інтернет-щоденників. Окрім того, сервіс також активно 

розвиває напрямок онлайн-гри і навіть власну валюту − Weibi (微币); 

Tieba Baidu (百度 贴 吧) є одним з найбільших Інтернет-майданчиків для 

комунікації серед користувачів китайського сегменту мережі Інтернет. 

Зареєстровані користувачі даного сервісу мають можливість створити власні 

«бар»-теми, які обговорюються й коментуються іншими користувачами. «Бари» 

об’єднані за різними тематичними групами: розваги, селебритіз, серіали, фільми 

тощо. Станом на 2015 р. на Інтернет-майданчику Tieba Baidu було 

зареєстровано більше ніж вісім мільйонів «барів». Користувачі мають 

можливість публікувати зображення та відеозаписи, редагувати й видаляти свої 

записи. Сервіс керується таким кредо: «为兴趣而生» − букв. ‘Створений заради 

інтересу’ [223]. 

WeChat ( 微  信 ) – мобільний додаток для миттєвого обміну 

повідомленнями та для голосових викликів, що є аналогом мобільних додатків 

Viber, Whatsupp, Telegram. Однак варто зазначити, що даний сервіс пропонує 

набагато ширший спектр функцій у порівнянні з його західними аналогами. 

WeChat використовується китайською молоддю як повноцінна соціальна 

мережа. Крім публікацій та обміну текстовими та голосовими повідомленнями, 

користувачі можуть публікувати власні фотографії та відеозаписи. На особливу 

увагу в даному сервісі заслуговує наявність Інтернет-гаманця, що уможливлює 

проведення грошових транзакцій між користувачами. Також у WeChat є досить 

популярна в Китаї функція – сканування QR-коду, яка використовується в 

різних сферах, поєднуючи віртуальний простір із реальним життям. За 

допомогою цієї функції користувачі отримують інформацію про різні рекламні 

акції, товари і послуги, оплачують онлайн-покупки тощо [223].  
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QQ − китайський сервіс для миттєвого обміну повідомленнями. 

Першочергово QQ мало назву OICQ, яке базувалося на вже існуючому сервісі 

обміну повідомленнями ICQ. Як і більшість китайських Інтернет-сервісів для 

комунікації, QQ спершу скопіював функції інших Інтернет-платформ і сервісів, 

однак із часом розробники доповнили його низкою інших функцій. Крім 

базових можливостей для комунікації (відправка текстових повідомлень, 

Інтернет-телефонія), аналізований сервіс має функцію створення 

відеоконференцій, прослуховування музики, мікроблогів, перегляду фільмів. За 

допомогою QQ користувачі також можуть здійснити покупки в Інтернет-

магазинах та отримати вільний доступ до великого списку онлайн-ігор [220]. 

У 2012 р. Академія соціальних наук Китаю провела дослідження щодо 

схильності молоді до Інтернет-адикції. В експерименті взяли участь студенти, 

відібрані з шести провідних університетів в різних регіонах Китаю, а також їх 

випускники. Результати засвідчили, що 71,5 % студентів і 50,3 % випускників 

витрачають на Інтернет-серфінг більше трьох годин на день [138, с. 362]. Згідно 

з результатами дослідження, опублікованими компанією Cisco, кожен третій 

студент коледжу і молодий спеціаліст вважає Інтернет найважливішою для 

людини потребою нарівні з повітрям, водою, їжею та житлом. Крім того, в 

опублікованому з цього приводу звіті компанії стверджується, що більше 

половини опитаних вже не можуть без Інтернету жити і вважають Всесвітню 

мережу «невід’ємною частиною» свого життя, причому більш важливою, ніж 

автомобілі, побачення і вечірки [81]. Молодь щохвилини публікує в 

кіберпросторі свої думки стосовно різних питань: починаючи від особистого 

життя, закінчуючи соціально значущими проблемами. 

Лексеми, що вживаються при комунікації в контенті китайськомовного 

сегменту мережі Інтернет можна умовно поділити на такі групи: 
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Власне комп’ютерні терміни: 界面 [jièmiàn] інтерфейс – англ. (interface), 

光标 [guāngbiāo] курсор – англ. (cursor), 回收站 [huíshōuzhàn] корзина – англ. 

(basket), драйвер 激励器 [jīlìqì] драйвер – англ. (driver);  

Інтернет-сленгізми: 刷屏  [shuāpíng] букв. ‘чистити екран, ширму’ − 

спамити (написання непотрібної і нецікавої інформації у великій кількості),  

点 赞  [diǎn zàn] лайкати букв. ‘віддавати похвалу’ (надавати перевагу 

публікаціям в соціальних мережах), 拖拉 [tuola] букв. ‘тягнутися, плестися’ ‒ 

лагати (працювати на повільній швидкості); 

Молодіжні сленгізми: 打 铁 [dǎtiě] букв. ‘кувати залізо’ − постити 

(залишати повідомлення, 菜鸟 [càiniǎo] букв. ‘зелена пташка’ − новачок (на 

форумі, чаті), 灌水 [guànshuǐ] букв. ‘окропляти водою’ − флудити (англ. Flood − 

«повінь», «потоп») (залишати довгі повідомлення, що не стосуються теми 

форуму).  

Молодіжний сленг складають лексеми, які народжуються в Інтернет-

просторі (молодіжних сайтах, форумах, чатах, групах), отримуючи велику 

популярність у молодого покоління, що сприяє їх поступовому входженню до 

повсякденного узусу молодіжної частини Інтернет-користувачів.  

Конституенти третьої групи не мають безпосереднього стосунку до 

комп’ютерної термінології, хоча на розвиток молодіжного сленгу 

комп’ютеризація сучасного життя має великий вплив. Передача сенсу, ідеї, 

образу, інформації в епоху комп’ютера отримала виняткові можливості 

поширення і тиражування порівняно з друкованими виданнями. Усе це сприяє 

проникненню Інтернет-сленгу до молодіжного мовлення. 

Китайські дослідники молодіжного сленгу, зокрема 安志伟 (Ань Чживей) 

[226], 吕恒怡 (Люй Хен’ї) [273], 孙果哲 (Сунь Гочже) [291], 张颖炜 (Чжан 

Їнвей) [273], 张云辉 (Чжан Юньхуей) [274], 言志峰  (Янь Чжифен) [364], 
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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 (emoticons), як-от: :-) 

(основна усмішка), ;-) (усмішка з підморгуванням), (грайлива 

усмішка), :( (сумна посмішка), :-> (єхидна, саркастична посмішка), :-D (голосно 

сміятися), :-X (зімкнені губи), :-С (зовсім погано), :-/ (скептичне ставлення), :-е 

(розчарування). 

Тобто фактично спостерігаємо часткову відмову користувачів 

кіберпростору від слова як носія найрізноманітніших емотивних відтінків та 

оцінних значень. До цього зобов’язує неписане правило спілкування у 

віртуальному просторі: максимальна компресія, формалізація та уніфікація 

способів передачі інформації [39, с. 54]. 

Китайська молодь дещо розширила класичну систему смайликів, подану 

вище, зафіксувавши в Інтернет-мові нові символічні позначки, стиль яких у 

країнах Східної Азії (Китаї, Японії, Кореї) дістав назву «каомодзі» (яп.  

顔文字 ) ,  наприклад: (-_-) − виражає загадкову посмішку, приховану злість; 

^-^ − виражає лукаву посмішку; (*_*) − виражає захоплення, зацікавлення; 

(>_<) − виражає втому чи категоричність; (T_T) − означає плакати, проливати 

сльози; (^.^) − виражає жіночу посмішку; (^@^) − вказує на радісний настрій;

＾< @-@ >＾− вказує на стан алкогольного сп'яніння; Zzzzz… − виражає 

сонний вигляд або натяк на те, що співрозмовник занудьгував і ось-ось засне. 

• цифрові елементи, що за своєю вимовою є наближеними до інших 

лексем нормативної китайської мови: наприклад, 7456 [qīsìwǔle] для передачі 

значення [qìsǐwǒle] 气死我了 «ти мене розлютив!»; 9494 [jiǔsìjiǔsì] для передачі 
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значення 就是就是  [jiùshìjiùshì] «що маємо, те маємо»; 596 [wǔjiǔliù] для 

передачі значення 我走了[wǒzǒule] «я пішов!»; 5871 [wǔbāqīyī] для передачі 

значення 我不介意 [wǒbùjièyì] «я не звертаю увагу»; 246 [èrsìliù] для передачі 

значення 饿死了 [èsǐle] «я помираю від голоду!». 

• буквені скорочення, що передані за допомогою латинського алфавіту, 

відомого під назвою піньїнь (pinyin): MM ( 妹 妹 ) [mèimei] − «молодша 

сестричка»; GG (哥哥 ) [gēge] − «старший брат, бро», DD (弟弟 ) [dìdi] – 

«молодший брат»; PMD (拍马屁) [pāimǎpì] − «підлещуватися» (букв. ‘гладити 

коня по задньому місцю’); BT (变态) [biàntài] – «дивак». 

• сленгові утворення, до складу яких входить ієрогліф на позначення 

тварини: 酷鸡 [kùjī] букв. ‘крута курка’ – «потужний системний блок»; 烘焙鸡

[hōngbèijī] букв. ‘випечена курка’ – «домашня сторінка в Інтернеті (від англ. 

homepage)»; 大虾  [dàxiā] букв. ‘велика креветка’ – «прогресивний Інтернет-

користувач»; 菜鸟 [càiniǎo] букв. ‘зелена пташка’ – «новачок (новий учасник 

форуму)»; 恐龙 [kǒnglóng] букв. ‘динозавр’ – «неприваблива дівчина»; 青蛙 

[qīngwā] – букв. ‘зелена жаба’ – «хлопець неприємної зовнішності». 

• буквені скорочення, запозичені з англійської мови: IS (I see) – «я 

розумію» ( 我 明 白 ); TKS (Thanks) – «дякую» ( 谢 谢 ); SU (See you) – 

«побачимось» (再见); f2f (face to face) – «тет-а-тет» (面对面); MorF (Male or 

Female) – «чоловік чи жінка (男还是女)». 

Заступник голови Асоціації репортерів КНР Лі Міншен зауважує, що 

сленгові утворення, які зустрічаються в кіберпросторі, безумовно, потребують 

фільтрації, проте поки що немає необхідності вживати адміністративних заходів 

для обмеження їх вживання: достатньо покластися на здатність молоді до 

диференціації лексичних одиниць та опору щодо вживання вульгаризмів  

[363]. 
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Професор коледжу гуманітарних наук КНР Чен Манхуа наголошує на 

необхідності проведення ряду робіт, які б сприяли стимулюванню розвитку 

сучасної китайської мови, закликаючи розпочати повномасштабне дослідження 

зі збору, опису, аналізу та тлумачення сленгових новоутворень. На думку 

науковця, така робота сприятиме заміні старих лексичних одиниць сучасної 

китайської мови новими, стабілізуватиме розвиток сучасної китайської мови та 

дозволить пересічним китайцям відчувати «пульс часу» [там само].  

На третьому пленарному засіданні тринадцятого скликання Народної 

Політичної консультативної ради КНР, що відбулося в Шанхаї, член 

вищезазначеної ради Чжан Хуайцюн дав негативну оцінку Інтернет-сленгу, 

констатуючи, що аналізоване явище «засмічує» сучасну китайську мову  

[365]. 

Дійсно, поява неологізмів у кіберпросторі є відображенням прогресу 

сучасності, інтелектуалізації мови, проте велика кількість новоутворень на 

кшталт 吊丝 [diǎosī] букв. ‘підвісна пружина’ – «нікчема»; 逼格 [bīgé] букв. 

‘насідати на чесність’ – «майстер вдавання»; 装 逼  [zhuāngbī] – букв. 

‘приховувати натиск’ – «підлиза»; 新鲜肉 [xīnxiān ròu] – «апетитна дівчина» 

(букв. ‘свіже м'ясо’); 宅男 [zháinán] букв. ‘квартирний чолові’ – «пай-хлопчик» є 

грубими, стилістично зниженими висловами, які за умов свого поширення 

становитимуть загрозу для розвитку сучасної літературної китайської мови. 

Серед сленгових одиниць негативної конотації в Інтернет-просторі можна 

також зустріти буквені скорочення, передані за допомогою латинського 

алфавіту піньїнь. Наприклад, WBD ( 王 八 蛋 ) – «негідник»; SHIET  

(狗屎) – «дурість»; TMD (他妈的) – «чорт забирай!»; NGS (你去死) – «йди 

вбийся!»; NND (奶奶的) «щоб тобі повилазило!».  

У мові молоді в соцмережах спостерігаються відхилення від правил 

нормативної граматики сучасної китайської мови. Наприклад, у мережі Інтернет 
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розповсюдження набуває явище додавання англійських суфіксів до китайських 

слів: 太  out 了  ( 老土 ) – «старомодній, відсталий», 寒  ing – «чилитися» 

(розслаблятися), 期待-ing – «очікувати», 关注-ing − «фоловити» (підписуватися). 

Внаслідок цього утворюються макаронічні форми, функція яких полягає в 

заповненні лексико-граматичних лакун.  

Центр соціальних досліджень редакції газети «Китайська молодь» провів 

анкетування, у якому взяли участь 1600 студентів провідних вищих навчальних 

закладів КНР. Його результати засвідчили такі факти: 89 % респондентів 

використовують Інтернет-сленг у повсякденному житті, 64 % вважають, що 

явище «інтервенції» популярних виразів Інтернет-простору у повсякденний 

узус є нагальним питанням, 46 % респондентів виражають занепокоєння, що 

велика кількість новоутворень становитиме загрозу для сучасної китайської 

мови. 

Лексикограф Чао Цзічжоу, підкреслюючи необхідність постійного 

моніторингу за новими мовними явищами кіберпростору, зазначає: «Обмеження 

функціонування мови Інтернет-мережі, прийняті в Шанхаї, ‒ це адміністративні 

заходи. Ми повинні стежити за новими явищами в мережі і приймати стандарти, 

виходячи з мінливих умов» [365]. 

На думку української дослідниці І. Голубовської, «питання про занепад 

або прогрес мови у контексті її функціонування на інтернетівських обріях не 

має однозначних відповідей і залишається дискусійним. Мабуть, тільки з 

плином часу, коли узуальні тенденції «інтелектуалізації» переростуть у норму, 

можна буде робити певні висновки щодо того, чи став сленг соцмереж здоровим 

джерелом номінативної творчості, або, навпаки, зумовив дегенеративні мовні 

процеси» [39, с. 55]. 

Більша частина китайських користувачів Інтернет-мережі є освіченою, 

креативною молоддю, яка прагне впроваджувати в спілкування новаторський 

стиль. Гумористично-іронічна, часом навіть пейоративна забарвленість 
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відтворення дійсності в китайськомовному Інтернет-дискурсі є причиною 

утворення великої кількості новотворів, що призводить до відхилення від норм 

сучасної китайської літературної мови. Вживання молоддю цих новотворів 

мотивує появу низки трансформацій, які простежуються на всіх рівнях мовної 

системи. Креативність китайської молоді визначає характер колективної 

віртуальної спільноти в мережі Інтернет. Окрім того, «новояз» 

китайськомовного сегменту мережі Інтернет відображає особливості способу 

життя й духу мислення молодого покоління, відтворює його розуміння певних 

подій у країні. Все це вказує на актуальність дослідження інтернетівських 

трансформацій, представлених на різних мовних рівнях, вивчення етимології 

номінацій та культурологічного підґрунтя вербально-невербальних новацій, 

репрезентованих у повідомленнях молодих користувачів китайського сегменту 

Інтернет-мережі.  

 

1.4. Омофонія як базовий принцип творення китайського 

молодіжного сленгу в Інтернет-просторі 

Омонімія – це явище, що є поширеним майже в усіх мовах світу, 

становлячи семантичну універсалію. У загальному мовознавстві виокремлюють 

такі дефініції цього терміна: 

1) Омонімія – лінгвістична однаковість звучання й написання слів при 

їх різних значеннях: напр. «банка» − ємність та «банка» − мілина [145]. 

2)  Омонімія − властивість двох або більше знаків, що полягає в тому, 

що вони мають одну й ту ж матеріальну форму, але незалежні значення [148]. 

3)  Омонімія − вираження семантично непов'язаних значень одним і 

тим же мовним знаком, словом або будь-яким іншим лінгвальним утворенням 

(напр., рос. «лук» як рослина і як зброя) [122]. 

Серед вітчизняних дослідників питання омонімії в сучасній китайський 

мові розглядає А. Хаматова у своєму посібникові «Омонімія у сучасній 
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китайській мові» [175, c. 8−10], де серед омонімів китайської мови вирізняє дві 

великі групи: лексичні омоніми (омофони) та конверсійні омоніми (омографи). 

В. В. Виноградов визначає омофонію «як поняття набагато ширше, ніж 

омонімія. На думку дослідника, воно охоплює всі види єдинозвуччя або 

співзвуччя − і в цілих конструкціях, і в поєднаннях слів або їх частин, в окремих 

відрізках мовлення, в окремих морфемах, навіть у суміжних звукосполученнях» 

[31, c. 4]. 

Тан Цянь у своєму дослідженні «A Study of Chinese Internet Homophones 

from the Systemic Functional Perspective» (Вивчення китайських інтернет-

омофонів у системно-функціональному аспекті) визначає термін омофони як: 

«слова, що звучать однаково, маючи при цьому різне написання та значення». У 

своєму дослідженні, спираючись на працю П. Чень «A  Comparative Study of 

Xieyin in Chinese and English from the Perspective of Cognition» (Порівняльне 

вивчення омофонії в китайський та англійській мовах: когнітивний аспект), Тан 

Цянь наголошує на тому, що омофони є мовним феноменом, результатом 

навмисного вживання слів, які є ідентичними або схожими за звучанням задля 

досягнення певного спеціального ефекту під час Інтернет-комунікації» [219]. 

Отже, у нашому дослідженні ми будемо дотримуватися думки про те, що 

омонімія в Інтернет-дискурсі реалізується шляхом омофонії, де омофони 谐音 

[xiéyīn] є словами, ідентичними або схожими за звучанням. 

Відповідно до концепції П. Ченя, у сучасній китайській мові оригінальне 

(нормативне) слово (original word) називається базовим словом, а похідне слово, 

що має ідентичну або схожу вимову із базовим словом, зазвичай називають 

омофоном. Базове слово є джерелом звуку для похідного слова. Слово з 

ідентичною до базового слова вимовою називають «вузьким омофоном», а 

слово зі схожою вимовою до базового слова – «широким омофоном» [196]. 

Як приклад базового слова та його «вузького омофону» Тан Цянь 

наводить пару слів 博友 [bóyǒu] − букв. ‘ерудований + друг’ = друг по блогу 
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(blogfriend) та 脖友 [bóyǒu]− букв. ‘шия +друг’. Бачимо, що слово 脖友 має 

ідентичну вимову до базового (нормативного) слова 博友,  а отже є «вузьким 

омофоном» останнього.  

«Широкі омофони» Тан Цянь поділяє на три групи: першу групу 

утворюють омофони, що мають однакові ініціалі та фіналі, але різний тон, 

наприклад: 鸭梨  [yālí] – букв. ‘бейцзінська груша’ є омофоном до базового 

слова 压力  [yālì] – букв. ‘тиск’, ‘напруга’, 河蟹  [héxiè] – ‘річковий краб’ є 

омофоном до базового слова 和谐 [héxié] – ‘гармонія’. 

До другої групи належать омофони, різницю із базовими словами яких 

можна простежити на рівні ініціалей: 

1) омофони, що відрізняються наявністю постальвеолярних африкатів по 

відношенню до зубних африкатів базових слів, наприклад: омофон 肿 么 

[zhǒngme] – букв. «як?», «яким чином?» і його базове слово 怎么 [zěnme] − букв. 

«як?», «яким чином?» мають однакову форму артикуляції (тобто вони є 

однаковими за способом африкації, але вони відрізняються артикуляційно). 

Базовий звук [ts] – це зубний африкат, а омофонічний звук [tʂ] – це 

постальвеолярний африкат. Ідентична ситуація характерна для омофонів 妹纸 

[mèi zhǐ] щодо базового слова 妹子 [mèi zi] = дівчина, сестра, 汉纸 [hàn zhǐ] 

щодо 汉子 [hàn zi] = чоловік, хлопець; 

2) омофони, що відрізняються наявністю губно-зубного (лабіодентального) 

(f) щодо велярно-фрикативного (x), наприклад: лабіодентальний приголосний 

звук f у омофоні 稀饭  [xīfàn] – букв. «каша» співвідноситься із велярно-

фрикативним x у базовому слові 喜欢 [xǐhuan] – подобатися; 

3) омофони, що відрізняються наявністю назального n по відношенню до 

латерального (бокового) l у базових словах. Наприклад, ініціалі n перших двох 

ієрогліфів омофону 内牛满面 [nèi niú mǎn miàn] відповідають першим двом 
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ініціалям l його базового слова 泪流满面 [lèi liú mǎn miàn] – букв. «обличчя 

залито слізьми» − плакати, ридати; 

4) омофони, що відрізняються наявністю латерального (бокового) l по 

відношенню до пост-альвеолярного апроксиманту r [ʐ] у базових словах. 

Наприклад, бічна l в омофоні 伦家  [lún jiā] відповідає пост-альвеолярному 

апроксиманту r у базовому слові: 人家  [rén jiā] – в Інтернет-спілкуванні 

вживається у значенні безособового займенника «інший, хтось». 

Третю групу складають омофони, різницю із базовими словами яких 

можна простежити на рівні фіналей: 

1) омофони, що відрізняються наявністю неогубленої медіалі [i] по 

відношенню до огубленої медіалі [u] у базовому слові: голосна [i] в омофоні  

童鞋 [tóngxié] – букв. ‘дитяче взуття’ корелює із голосною [u] у його базовому 

слові 同学 [tóngxué] і вживається у значенні останнього − «одногрупник»; 

2) омофони, що відрізняються кореляцією центральної голосної [a] із 

неогубленою [e] у базових словах. Наприклад, [a] в омофоні 神马 [shén mǎ] − 

букв. ‘казковий кінь’ корелює із голосним [e] у базовому слові 什么 [shén me] 

вживаючись у значенні запитального займенника «що?»; 

3) третю групу складають омофони, у яких на рівні фіналей 

простежується явище додавання або скорочення голосних у кореляції до 

базових слів. Приклад із додаванням голосних: дифтонг [ou] в омофоні 偶棉 

[ǒumián] – букв. «статуя + бавовна» відповідає основному голосному 

монофтонгу [o] у базовому слові 我们  [wǒmen], вживаючись у значенні 

останнього – «ми». Скорочення голосних може простежуватись у відношенні 

монофтонга в омофоні до дифтонга в його базовому слові: монофтонг [i] в 

омофоні 米国 [mǐ guó]− блогівський варіант слова «Америка» корелює із 

дифтонгом [ei] у його базовому слові 美国 [měi guó] – Америка. 
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Окрім омофонів ієрогліфічного типу, Тан Цянь виділяє також буквені 

омофони та цифрові омофони. Буквені омофони є скороченими формами 

омофонів (омофони-абревіатури), що засобами літер китайської фонетичної 

абетки піньїнь відтворюють вимову нормативного (базового) ієрогліфа, 

наприклад: абревіатура-омофон ZF корелює із ієрогліфічною базою 政 府 

[zhèngfǔ] – «уряд», LZ корелює із ієрогліфічною базою [lóuzhǔ] – автор теми (на 

форумі) [219, c. 33, 36−40]. 

В якості омофонів цифрового типу виступають цифрові комбінації, що в 

сучасній китайській мові мають однакову або схожу орфоепію щодо їх базового 

слова: наприклад, цифрова комбінація 1314 [yī sān yī sì] корелює з базовим 

виразом 一生一世 [yī shēng yī shì] – ‘увесь час’, 745 [qī sì wǔ] корелює до 

базового виразу 气死我 – букв. ‘розлютив мене до смерті’. 

Підсумовуючи вищеподаний матеріал, можемо дійти висновку, що 

омофонія є поняттям значно ширшим, ніж омонімія, адже перша охоплює всі 

види співзвуччя та єдинозвуччя, як у межах цілого слова, так і в сполуках слів 

або їх частин, не передбачаючи при цьому однаковості звучання й написання 

слів, як цього вимагає омонімія. 

Дослідник китайських омофонів Тан Цянь делімітує термін омофони як 

«слова, що звучать однаково, маючи при цьому різне написання та значення», 

класифікуючи всі омофони сучасної китайської мови на «вузькі» та «широкі» 

[219, c. 31−33]. Інший дослідник явища омофонії в англійській та китайській 

мовах П. Чень визначає явище омофонії «як мовний феномен, результат 

навмисного вживання слів, які є ідентичними або схожими за звучанням задля 

досягнення певного спеціального ефекту під час Інтернет-комунікації» [196]. 
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1.5. Екстралінгвістичні умови функціонування китайської молодіжної 

субмови 

Молодь є найактивнішим учасником китайськомовного сегменту мережі 

Інтернет, вона є небайдужою до подій та процесів, що відбуваються у 

суспільно-політичному житті всередині країни. Блогосфера є таким віртуальним 

майданчиком, що надає молоді можливість для вільного вираження та обміну 

думками, розвитку креативності та власного індивідуального стилю, 

інноваційно-авторського способу викладу тексту.  

Зазвичай, тематика молодіжних бесід на Інтернет-майданчиках охоплює 

не тільки комунікацію особистісно-орієнтованого спрямування, але й 

обговорення нагальних подій, що мали місце в суспільно-політичному житті 

Китаю. Події такого характеру китайська молодь ставить у центр обговорення 

на форумах, чатах, пише про них у власних блогах. Такі публікації в 

соцмережах призводять до появи та поширення сленгових утворень. Наприклад: 

躲猫猫 [duǒ māo māo] – букв. ‘грати у схованки’. Вираз набув широкого 

розповсюдження в Інтернеті в результаті інциденту, що трапився у слідчому 

ізоляторі провінції Юньнань. Двадцятичотирирічний чоловік на ім’я Лі Сяомін 

помер від серйозних пошкоджень головного мозку, за офіційною версією, під 

час гри у схованки. Головою комітету з розслідування даного інциденту було 

призначено одного з найпопулярніших блогерів Китаю Чжао Лі, після чого 

вираз «випадок із грою у схованки» міцно вкоренився в Інтернет-сленгу. 

欺实马 [qī shí mǎ] – букв. ‘обдурити чесного коня’. Цей вираз з’явився в 

кіберпросторі як реакція молоді на дорожню аварію, яка відбулася у столиці 

провінції Чжецзян, місті Ханчжоу. Двадцятирічний студент Ху Бін збив на своїй 

спортивній автівці молоду жінку на пішохідному переході. Після того, як ця 

подія з’явилася в новинах, головний інспектор дорожньої поліції дав свідчення, 

що швидкість авто, яким керував Ху Бін, не перевищувала сімдесяти кілометрів 

на годину. Проте дехто з учасників цього обговорення в Інтернеті знайшов 
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інформацію, що номери автівки, яка збила жінку, були багаторазово зафіксовані 

в числі тих машин, що перевищували швидкість на пішохідних переходах. 

Обурені несправедливим рішенням дорожньої поліції, Інтернет-користувачі 

почали використовувати термін 欺实马 [qī shí mǎ] ‘обдурити чесного коня’ 

замість 70 (七十) 码 [qīshímǎ] ‘сімдесят км/год’. У формуванні цього виразу 

застосований омофонічний спосіб побудови сленгової одиниці, адже вираз 欺实

马 [qī shí mǎ] за своєю вимовою є тотожним виразу (七十) 码 [qīshímǎ], маючи 

при цьому різне значення й написання. Отже, молодь, звертаючись до 

омофонічного відповідника, сатирично увиразнила необ’єктивність висновків 

дорожньої поліції.  

打酱油 [dǎ jiàngyóu] – букв. ‘купляти соєвий соус’. Вираз 打酱油 мовою 

молоді означає «я просто проходив повз». Одна з телекомпаній міста Гуанчжоу 

брала інтерв’ю в перехожих на вулиці. Кореспондент звернувся до юнака з 

приводу його думки щодо однієї з сенсаційних подій. Молодий чоловік із 

байдужим виразом відповів: «А до чого тут я? Я взагалі по соус вийшов». З того 

часу китайська молодь почала використовувати цю фразу для вираження своєї 

байдужості й незацікавленості в чомусь / комусь. З’явилися навіть такі вирази: «

酱油 党» [jiàngyóudǎng] – букв. ‘партія покупців соєвого соусу’, «酱油 族» 

[jiàngyóuzú] – букв. ‘нація покупців соєвого соусу’, що позначають людей, які 

не хочуть брати участь у громадських заходах, і тих, хто не цікавиться всім, що 

відбувається в суспільному житті [138, c. 374–375]. 

Оскільки частотність обговорення молоддю подій суспільно-політичної 

тематики на китайськомовних інтернетівських теренах зростає, а кількість 

навмисно перекручених, створених заради розваги сленгових одиниць 

збільшується великими темпами, це не може не привернути увагу 

уповноважених органів Китаю. Медіа-цензура КНР ретельно ставиться до 

вибору лексики, що вживається в китайськомовному сегменті мережі Інтернет. 
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Разом із цензурою на політичну тематику, також під особливою увагою 

компетентних органів перебуває лексика блогів, чатів, що, як правило, 

характеризується надмірною згрубілістю. Повідомлення, що містять заборонену 

лексику, видаляються з мережі, а сторінки активних творців і користувачів такої 

лексики деактивуються. Тому китайська молодь створила словник лексики, 

побудований на основі омофонічного принципу. У такий спосіб постійним 

Інтернет-користувачам вдалося уникнути посиленого контролю уповноважених 

органів КНР. Ось приклади одних із найуживаніших сленгових одиниць 

китайсьмововної блогосфери, побудованих на принципі омофонічної 

тотожності: 

河蟹  [héxiè] – букв. ‘річковий краб’. Цей вираз було винайдено та 

запроваджено в Інтернет-обіг китайською молоддю після оголошення колишнім 

головою КНР Ху Цзіньтао ідеологічного курсу «гармонізації суспільства», зміст 

якого полягав у посиленій медіа-цензурі електронних та друкованих видань на 

території континентального Китаю. Оскільки вимова лексеми 和谐  [héxié] 

«гармонія» нагадує орфоепію слова «річковий краб» 河蟹  [héxiè], останній 

почав широко вживатися як евфемізм до слова «гармонія» 和谐  [héxié] для 

передачі значення «цензура», оскільки 和谐 [héxié] «гармонія» було штучно 

витіснене з активного вжитку в Інтернет-просторі, тому що було сприйнято 

китайськими органи влади як неприємне та зневажливе. Згодом, евфемізм 河蟹 

[héxiè] в Інтернет-просторі почав вживатися у функції дієслова. Замість того, 

щоб сказати «щось підлягло цензурі», у нормативному варіанті  

«被和谐» − ‘було гармонізоване’, креативна молодь у цій пасивній структурі 

замінила лексему 和谐  на лексему 河蟹  → «被河蟹» − ‘підлягло річковим 

крабом’ у блогівському тлумаченні «підлягло цензурі». Отже, молоді Інтернет-

користувачі з метою саркастичного супротиву офіційному дискурсу та цензурі 
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завуалювали слово和谐 [héxié] − «гармонія» його омофоном [héxiè] − «річковий 

краб», що й мотивувало семантичне зближення лексем. 

Окрім цього виразу, молодь у процесі Інтернет-комунікації також замінює 

омофонічними відповідниками вирази на кшталт: «尽善尽美» [jìnshàn jìnměi] – 

‘досконалий, краще не буває’ на «晋善晋美» [jìnshàn jìnměi] – ‘чим вище 

просування по службі, тим прекрасніше’, «刻不容缓» [kèbùrónghuǎn] – ‘не 

допускати ані хвилини зволікання, екстрений’ на «咳不容缓» [kébùrónghuǎn] – 

‘справа може почекати’. 

Окрім звернення до омофонії, задля завуалювання певних явищ чи подій, 

пов’язаних із суспільно-політичним життям Китаю, молоді люди також 

вигадують «нікнейми» для позначення певних суспільно-політичних дій або 

персоналій: 

抄 水 表  [chāo shuǐbiǎo] – букв. ‘перевіряти лічильники води’. У 

китайськомовному сегменті Інтернет-простору вираз набув семантики «поліція 

стукає у двері дому». Словосполучення набуло широкої популярності в 

кіберпросторі після іронічної розповіді анонімного автора, який у своєму 

повідомленні написав читацькій аудиторії, що одного разу поліція, стукаючи у 

двері автора, прикинулася службою з перевірки лічильників. Отже, вираз 

«перевіряти лічильники води» має застережливу конотацію, зміст якої має 

прямий натяк на те, що особою, до якої прийшли «перевірити лічильники води», 

зацікавилася поліція. 

金三胖 [Jīn Sān Pàng] – «Товстун Кім 3-тій». Прізвисько сина колишнього 

диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра, що обійняв посаду Верховного лідера 

КНДР після смерті останнього у 2011 році. Китайські Інтернет-користувачі 

почали глузувати з лідера третього покоління династії Кім Чен Ина , називаючи 

його «Товстяк Кім 3-тій». Такий принизливий нікнейм навряд чи може 

викликати невдоволення у Пекіні, адже китайська влада не підтримує молодого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D1%80
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лідера, який неодноразово застосовував жорстокі заходи, спрямовані на 

винищення високопосадовців Північної Кореї (випадок із загадковим отруєнням 

зведеного старшого брата Кім Чен Ина – Кім Чон Нома в аеропорту «Куала-

Лумпур»). 

Проте через певний час побутування нікнейму «Товстун Кім 3-тій» у 

кіберпросторі почали з’являтися повідомлення з такими заголовками [261]: «跨

国独裁！ 金正恩要中国封杀 «金三胖» − Міждержавна диктатура! Кім Чен 

Ин вимагає від Китаю вилучити прізвисько «Товстун Кім 3-тій» з віртуального 

обігу. Ця публікація засвідчує різку негативну реакцію Верховного лідера КНДР 

на своє іронічне інтернетівське прізвисько. 

 

1.6. Методика аналізу субстандарту китайської мови (молодіжний 

сленг) 

Китайський молодіжний Інтернет-сленг є важливою лексичною 

підсистемою субмови. Наразі він є ключовим складником молодіжного сленгу, 

адже переважна більшість користувачів Інтернет-майданчиків є представниками 

молодого покоління – школярами, студентами, молодими чоловіками та 

жінками. 

Інтернет-мережа має власний соціум, у якому внаслідок безперервного 

спілкування виникають нові номінації на позначення вже існуючих реалій, які 

характерні і як для особистого життя індивідуумів, так і для суспільно-

політичного життя Китаю. Доволі часто ці нові номінації домінують над 

усталеними лінгвокультурними поняттями, звичаями, традиціями китайського 

суспільства, нівелюючи, десакралізуючи, а часом й викорінюючи їх оригінальні 

сенси з ужитку.  

Пласт сленгової лексики молодіжного сегменту китайськомовної 

кіберзони відображає мовну картину світу сучасної молоді, активно 

поповнюючись новими номінаціями майже щодня. Подібну тенденцію можна 
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розглядати у двох площинах: з одного боку, молодіжна лексика, утворена у 

процесі Інтернет-комунікації, сприяє природній необхідності поповнення та 

оновлення словникового складу сучасної китайської мови, а з іншого – веде до 

регресу молодої особистості, адже новостворені лексеми переважно є надмірно 

згрубілими і часом навіть характеризуються обсценністю, а використання 

буквено-цифрових кодів замість нормативних ієрогліфів, залучення іноземних 

морфем до письмової комунікації, навмисне порушення граматичних норм мови 

нівелює усталені мовні правила, сприяє поступовому винищенню традиційної 

китайської літературної мови. 

На нашу думку, тенденція до масового вживання мовного субстандарту 

(сленгової лексики) та відхилення від традиційної мовної норми найяскравіше 

простежується в Інтернет-текстах (2008–2018 років), а тому хронологічні межі 

нашого дослідження задаються саме цим періодом. У якості матеріалів 

дослідження у другому, третьому та четвертому розділах нашої дисертації було 

відібрано та проаналізовано сленгові вирази та особливості їх функціонування у 

текстах найпопулярніших китайських молодіжних Інтернет-майданчиків 

(блогоплатформи, мікроблоги, форуми, сервіси запитань та відповідей 

пошукових систем за 2008–2018 роки). 

Спираючись на теоретичний матеріал цього розділу, робимо висновок, що 

китайський молодіжний сленг Інтернет-мережі, окрім традиційних ієрогліфів, 

може бути представлений у різних матеріальних формах: буквених абревіатурах, 

ієрогліфічних абревіатурах, змішаних буквено-ієрогліфічних абревіатурах, 

запозичених англомовних лексемах, цифрових комбінаціях. Масштаби 

трансформаційних процесів, що відбуваються в результаті вживання сленгових 

одиниць у процесі комунікації, є широкими, а отже, відображені на всіх рівнях 

мовної структури. Тому другий розділ нашої дисертації буде присвячено аналізу 

структурних трансформацій в китайській молодіжній Інтернет-комунікації. 
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У третьому розділі буде розглянуто динаміку культурно зумовлених 

трансформацій в китайськомовному сегменті Інтернет-простору.  

Оскільки вибір та вживання у спілкуванні певної сленгової одиниці має 

певне підґрунтя та ілокутивну інтенцію, у четвертому розділ дисертаційної 

роботи буде досліджено лінгвопрагматичний аспект функціонування китайської 

молодіжної субмови, адже майже кожна сленгова одиниця, що належить до 

пласту молодіжної лексики, має специфічне семантичне наповнення, часто-

густо відрізняючись від лексики нейтральної виразною маркованістю. Отже, у 

четвертому розділі нашої роботи будуть відібрані повідомлення з молодіжних 

Інтернет-майданчиків, у текстах яких присутні сленгові одиниці на позначення 

осіб, явищ, понять як особистісно - орієнтованого дискурсу, так і 

інституціонального. Керуючись основними засадами лінгвопрагматики, зокрема 

класифікацією мовленнєвих актів, спробуємо проаналізувати комунікативні 

інтенції учасників письмової комунікації у царині Інтернет-простору.  

 

1.7. Поняття структурно-семантичної трансформації у лінгвістиці 

Ставлення автора тексту до зображуваного передається різноманітними 

мовностилістичними засобами. На особливу увагу в такому разі заслуговує 

дослідження таких модифікацій в Інтернет-текстах, за допомогою яких можна 

створити образ, відтворити пейзаж, історичну добу, передати думки, 

переживання, радість чи смуток, возвеличити, засудити та викрити негативні 

риси, дати портретну та морально-психологічну характеристики зображуваних 

постатей, подій, явищ, що дозволяє вплинути на почуття, емоції читача, 

викликати в нього симпатію чи антипатію до порушеного в тексті питання, 

явища, події тощо. 

Цікавою є думка української дослідниці Н. Акімової, яка називає 

модифіковані мовленнєві одиниці в Інтернет-мережі девіантними, 

наголошуючи на частотному вживанні останніх мовцями цілком свідомо, «з 
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метою привернути увагу; розширити читацьку аудиторію; створити інтригу, 

щоб змусити реципієнта додумати те, чого не можна написати з 

екстралінгвістичних причин; заплутати читача; знецінити інформацію; створити 

позитивний чи негативний відтінок повідомлення; сформувати асоціативний 

зв'язок з іншою інформацією тощо [2]. 

На навмисному вживанні мовленнєвих девіацій наголошує також 

М. Кронгауз та Н. Блінова, зазначаючи, що «через велику кількість нових і 

незнайомих слів у пересічного читача виникають проблеми з розумінням тексту 

в цілому. Редакції ж новинних ресурсів далеко не завжди дотримуються правил 

редагування і пояснюють незнайомі лексеми при їх першому згадуванні в тексті, 

більше того «хорошим тоном» стало, навпаки, вживання якомога більшої 

кількості незнайомих слів без будь-яких коментарів, що має свідчити про 

професіоналізм (або особливу обізнаність автора). Значна частина лексичних 

інновацій все ще залишається не асимільованою і не зафіксованою 

лексикографічною практикою» [17, с. 58; 95, с. 115]. 

Дослідниця російської мови в умовах Інтернет-комунікації Н. Клещіна 

вивчає трансформаційні процесі в Мережі з точки зору їх довільності та 

мимовільності, зазначаючи: «З одного боку, це випадкові і друкарські помилки, 

а з іншого – свідомі вульгаризми. Багато авторів повідомлень, орієнтуючись на 

реципієнта, можуть усвідомлено відступати від норми. Найбільш поширеними в 

Мережі є лексичні, орфографічні, стильові девіації. Мовна норма є 

обумовленою історично сукупністю загальновживаних мовних засобів, а також 

правил їх відбору та використання; норма є однією з істотних властивостей 

мови, що забезпечує її функціонування й історичну спадкоємність за допомогою 

властивої їй стійкості, хоча й не виключає варіантності мовних засобів, помітної 

історичної мінливості, оскільки норма покликана, з одного боку, зберігати мовні 

традиції, а з іншого − задовольняти актуальні й мінливі потреби суспільства» 

[78, с. 57]. 
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Н. Клещіна зазначає, що мовні зміни в російськомовних Інтернет-текстах 

простежуються як на лексичному, так і на синтаксичному рівнях. Порівнюючи 

усну комунікацію з письмовою, дослідниця наголошує, що письмовий текст 

потребує більших витрат часу, а отже, залежно від темпу спілкування, в мережі 

з’являються різні спрощення, розмовні слова та форми слів. Авторка також 

фіксує появу нової семантики вже існуючих слів, спостерігає зміну 

асоціативних зв’язків, вказує на нове переосмислення характерних для Інтернет-

комунікації слів, а саме: «профіль», «щоденник», «аватар», «коментар», 

«шпалери», «мусор» тощо, що функціонують в Інтернет-комунікації [там само, 

с. 58].  

Вивчаючи трансформації синтаксичних структур, Л. Дубіна спостерігає ті 

ж особливості, які є характерними для усного мовлення: неповні речення, 

навмисне розчленування пов’язаного інтонаційно тексту на кілька самостійних 

пунктуаційних об’єктів тощо. Дослідниця пояснює це тим, що синтаксис усного 

та писемного мовлення різниться. Крім того, Інтернет-комунікація сприяє 

розвитку звички до «діагонального» читання, в результаті якого вловлюється 

загальний зміст, а засвоєння синтаксичної конструкції не відбувається. А отже, 

число помилок при узгодженні значно збільшується [58, с. 180].  

Крім зниження стилістичного рівня мови в Інтернет-текстах, науковці 

В. Котлярова та Е. Куцова також відзначають засилля іншомовної лексики, 

«американізацію» мови. На думку дослідників, більшість запозичень припадає 

на нові сфери, в яких ще не сформована система термінів або назв [84, с. 129].  

Аналізуючи явище запозичення слів, Л. Крисін зазначає, що запозичення 

слів − це не стихійний процес: «У мові, яка запозичує, не повинно існувати 

лексичних одиниць, що є семантично тотожними відповідним іншомовним 

словам; якщо вільна та чи інша семантична одиниця в лексичній системі мови, 

то слово запозичується, якщо ні – запозичення відбувається з певною 

семантичною зміною» [96, с. 78]. 
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Усі означені твердження безпосередньо стосуються Інтернет-комунікації, 

де виразною є тенденція до оновлення лексичного складу. Дослідження 

динаміки мовних процесів в Інтернет-текстах дозволяють визначити такі їх 

вектори: власне новотворення, що пов’язано з необхідністю номінації нових 

реалій; та актуалізація вже наявних мовних засобів із їхнім подальшим 

переосмисленням і семантичною переорієнтацією. 

Відтак, використання мовних одиниць в Інтернет-текстах – доволі 

творчий процес, що характеризується семантичними, структурно-семантичними 

та граматичними перетвореннями, які сукупно спрямовані на створення нового 

стилю інтернетівського спілкування.  

В актуалізації наявних в Інтернет-текстах мовних одиниць помітну роль 

відіграє трансформація, широко застосовувана авторами Інтернет-текстів. 

Різноманітність змін значення і форми мовної одиниці у мовленні демонструє 

динамічний характер розвитку мови Інтернету як мови молодіжної субкультури 

в цілому, її відкритість до різноманітних структурно-семантичних модифікацій.  

У сучасній науковій літературі для позначення мовної трансформації 

використовуються різні терміни: видозміни, перетворення, модифікації, 

індивідуально-авторські трансформації, оказіональні зміни тощо. 

Сутність поняття трансформації тлумачиться по-різному. Зокрема, у 

слов’янському мовознавстві трансформація, як правило, аналізується в 

контексті особливостей уживання фразеологічних одиниць у тексті. Так, 

Т. Гусейнова стверджує, що будь-яке відхилення від загальноприйнятої норми, 

а також імпровізована зміна в експресивно-стилістичних цілях може вважатися 

трансформацією [46, с. 7]. Натомість І. Арнольд під модифікацією, або 

трансформацією, розуміє «релевантні зміни в лексичному складі, синтаксичній 

структурі, семантиці» [8, с. 89]. Г. Бургер модифікацією вважає «креативні 

зміни» … , що не відповідають словниковій формі та вживання яких зумовлене 

цілями певного контексту [195, с. 114]. Н. Бойченко трансформацією стійких 
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сполук називає такі «зміни, які викликані їх актуалізацією в особливих 

контекстуальних умовах, що увиразнюють повідомлення шляхом вираження 

експресивної інформації» [18, c. 192]. 

Піонерами у вивченні процесів авторського оновлення мовних одиниць 

були такі українські вчені: І. Білодід, С. Дідик, А. Коваль, Н. Москаленко, 

І. Чередниченко. Сьогодні опубліковано низку праць, присвячених теорії і 

практиці трансформації лінгвальних одиниць на матеріалі української мови 

(Л. Авксентьєв, Н. Бабич, Н. Гавриленко, І. Гнатюк, А. Григораш, Л. Давиденко, 

П. Дудик, Н. Крупа, Ж. Колоїз, Г. Павловська, Ю. Прадід, О. Сербенська, 

В. Ужченко, Л. Щербачук) тощо. 

На початку ΧΧІ ст. проблема трансформацій (модифікацій) не втратила 

своєї актуальності, про що свідчать наукові розвідки С. Коновець, Т. Свердан, 

С. Пташник, М. Джаграєва, Н. Скиба, Г. Аліомарова, І. Кукліна та ін., здійснені 

переважно на матеріалі художніх текстів та текстів ЗМІ. Слід зауважити, що 

досі у мовознавстві немає єдиного визначення поняття «трансформації» й 

однозначного погляду на способи трансформацій, що й зумовило необхідність 

подальшої розробки й уточнення класифікації типів трансформацій у мовленні, 

оскільки склад трансформованих мовних одиниць постійно поповнюється. 

Трансформовані мовні одиниці можуть суперечити мовній нормі, а отже, 

є рушійною силою мовного розвитку. Цілком імовірно, що з часом деякі з 

трансформованих одиниць знайдуть фіксацію в лексикографічних працях. 

У нашій роботі ми орієнтуємося на визначення трансформації 

Т. Гусейнової, яка розуміє її як: «будь-яке відхилення від загальноприйнятої 

норми, закріпленої в лінгвістичній літературі, а також імпровізована зміна з 

експресивно-стилістичною метою» [46, с. 7].  

Трансформація в широкому розумінні може стосуватися і модифікованих 

моделей, у яких традиційні для кожної з мов лінгвокультурні поняття 

набувають нового значення, іноді абсолютно діаметрального. Для наочності у 
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другому та третьому розділах нашого дослідженн на матеріалі китайської мови, 

яка функціонує в Інтернет-просторі, розглядаються трансформаційні процеси 

різних рівнів мовної організаці, зокрема фонетико-графічного, лексико-

семантичного, морфолого-синтаксичного та структурно-текстового. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Соціолекти є предметом численних наукових досліджень, пов’язаних із 

делімітацією таких різновидів субстандартної мови, як арго, жаргон та сленг. У 

результаті проведеного дослідження встановлено, що арго є закритою / 

криптолічною субмовою певної вузької соціальної чи професійної групи, мета 

створення якої полягає у відокремленні від інших та ідентифікації групової 

належності співрозмовника шляхом вживання слів, незрозумілих для інших. 

Жаргон є напіввідкритою мовною системою, у якій переважають слова 

емоційно-експресивного характеру. Жаргон є відкритим і, зазвичай, об’єднує 

великі соціальні групи на підставі певної професійної ознаки або особливого 

статусу в суспільстві. Сленг є практично відкритим мовним пластом 

ненормативно-знижених лексико-фразеологічних одиниць, що 

характеризуються високим ступенем емоційно-експресивного забарвлення. Для 

сленгу характерна інкорпорація до свого складу арготизмів та жаргонізмів з 

адаптацією останніх до своєї специфіки. 

2. Молодіжний сленг є найдинамічнішою частиною лексичної системи 

мови, яка відображає соціокультурні зміни в суспільстві. Класифікація 

одиниць молодіжного сленгу може здійснюватися на основі критерію 

спорідненості інтересів молодих осіб, які активно використовують у 

спілкуванні субстандартні лексичні одиниці.  
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3. Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, багатоманіття нових 

пристроїв та технічних засобів спілкування значно пришвидшили комунікацію 

в Інтернет-просторі, зробили її дешевшою та інтерактивнішою. Унаслідок 

цього почав змінюватися лексикон користувачів комп’ютерною технікою і 

виникло нове явище – молодіжний комп’ютерний сленг – особливо популярне 

явище, притаманне китайськомовному кіберпростору. 

4. Окрім вербальних елементів писемної комунікації, в китайськомовному 

сегменті мережі Інтернет також помітною є тенденція до активного вживання 

невербальних елементів, таких як символічні позначки, стиль яких у країнах 

Східної Азії (Китаї, Японії, Кореї) дістав назву «каомодзі» (яп. 顔 文 字 ) .  

Останні закладають додаткову конотацію, фіксуючи певний емоційний стан 

співрозмовників. Звернення молоді до подібних невербальних елементів 

обумовлене нагальністю найбільш повної та точної передачі настрою, 

морально-психічного стану та почуттів, що переживають молоді мовці під час 

віртуальної комунікації. 

5. Значна частина молодіжної сленгової лексики у віртуальній кіберзоні 

утворюється шляхом омофонії. Омофони є словами, які вимовляються однаково, 

але мають різні значення й написання. Омофонія є предметом вивчення не 

лексикології, а фонетики, оскільки проявляється на іншому мовному рівні – 

фонетичному. Найпоширенішими прикладами омофонів у молодіжній кіберзоні 

є такі одиниці: 幽香  [yōuxiāng] ‘тонкий аромат’ у значенні 邮箱  [yóuxiāng] 

«поштова скринька»; вживання 油墨 [yóumò] ‘маска’ у значенні 幽默 [yōumò] – 

«гумористичний»; вживання 酱紫 [jiàngzǐ] ‘темно-фіолетовий’ у значенні 这样

子 [zhèyàngzi] – «таким чином»; 竹叶 [zhúyè] ‘бамбук’ у значенні 主页 [zhǔyè] 

«домашня сторінка»; 偶 [ǒu] ‘ідол’ у значенні 我 [wǒ] «я»; 我来乐 [wǒláilè] ‘я 

приношу радість’ у значенні 我来了  [wǒláilè] «я прийшов» тощо. Окрім 

традиційних для сучасної китайської мови ієрогліфів, інтернетівські омофони 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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також часто представлені у вигляді латинських абревіацій (буквених омофонів) 

та цифрових комбінацій. 

6. Поряд із вживанням віртуальних сленгізмів задля створення атмосфери 

мовної гри та впровадження у спілкування новаторського стилю, існують також 

і екстралінгвістичні причини побутування молодіжної субмови на обріях 

Інтернет-простору. Такими причинами є активна громадська позиція молодого 

покоління в сусільно-політичному житті Китаю. Таким чином, можливість 

вільного доступу до Інтернет-майданчиків дозволяє проведення палких 

дискусій молоді щодо найактуальніших подій та заходів, які відбуваються на 

території КНР. У результаті вдалого вживання особливого мовного коду у ході 

обговорення найзлободенніших подій життя країни молоді вдається обійти 

посилений контроль компетентних органів з питань Інтернет-цензури. 

7. Переважна частина китайських користувачів Інтернет-мережі є 

інтелігентною, креативною молоддю, яка прагне оновити писемну форму 

віртуальної комунікації. Вільний доступ молодих людей до Інернет-

майданчиків та новостворена субмова дозволила сегменту молодих 

користувачів кіберзони заповнити Інтернет-спілкування «живими лексемами», 

створити невимушену атмосферу спілкування, учасники якого можуть із 

легкістю висловити свої думки, «обійти» чинні правові «рамки», вербалізувати 

свою індивідуальність тощо. Сповнений елементів мовної гри та сленгових 

виразів, кіберпростір дозволяє суспільному життю в Інтернеті стати 

альтернативним соціальним простором, що має певну специфіку, набір 

константних концептуальних характеристик. «Новояз» китайськомовного 

сегменту мережі Інтернет відображає особливості способу життя й духу 

молодого покоління. Усе це вкотре доводить ідею про невіддільність процесів 

розвитку мови й суспільства, про рефлексацію в мові вікових подій соціального 

характеру тощо. 
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8. Використання мовних одиниць в Інтернет-текстах  є доволі 

новаторським процесом, для якого характерні семантичні, структурно-

семантичнимі та граматичні девіації, які сукупно спрямовані на створення 

нового стилю інтернетівського спілкування, що часто призводить до 

трансформації традиційно усталених у китайському лінгвокультурному 

просторі констант свідомості. У сучасній лінгвістичній науці на позначення 

мовної трансформації використовуються різні терміни, зокрема «видозміни», 

«перетворення», «модифікації», «індивідуально-авторські трансформації», 

«оказіональні зміни» тощо. У контесті нашого дослідження для поняття 

«трансформація» застосовано наступну дефініцію: будь-яке відхилення від 

нормативно закріпленої мовної норми, а також навмисне порушення норми у 

експресивно-стилістичних цілях. 
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В КИТАЙСЬКІЙ 

МОЛОДІЖНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 

 

 

2.1. Лексико-граматичні трансформації в китайських Інтернет-

текстах  

Широка розповсюдженість та популярність блогосфери серед молодих 

користувачів значною мірою змінили стиль їх комунікації в Інтернет-просторі. 

Під впливом науково-технічного прогресу суттєво змінилися й технічні засоби 

комунікації, що вплинули на мову, яка є найважливішим засобом пізнання, 

мислення й спілкування між людьми. Культура техніки породжує нові 

культурні феномени, які, у свою чергу, сприяють появі нових комунікативних 

одиниць − образів, знаків, правил та норм їх вживання, які, в ході 

комунікативних процесів, постійно змінюються. 

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 із тим, девіативні 

процеси вплинули й на лексико-семантичний рівень китайської мови, що 

призводить до семантичної трансформації традиційних лінгвокультурних 

констант свідомості, увиразнення особливостей яких постає передусім у 

китайськомовному молодіжному Інтернет-слензі.  

Як приклад трансформації подібного характеру, можна розглянути 

структуру 很  [hěn] X, 很 [hěn] XX, вилучену із молодіжної блогосфери. 

Структура 很  [hěn]X, 很  [hěn] XX ввійшла в молодіжний узус Інтернет-

користувачів після того, як у 2010 р. студентка дала інтерв’ю каналу CCTV 

(один із каналів центрального телебачення Китаю) з приводу регулювання 
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розміщення інформації в Інтернеті, вперше вживши структуру 很 X,很 XX 

[336]: 上次我查资料，突然蹦出一个窗口，很黄很暴力，我赶快给关了  − 

Минулого разу, коли я шукала матеріал в мережі, несподівано на моніторі 

комп’ютера з’явилося вікно, «дуже жовте, дуже жорстоке», і я швидко його 

зачинила [тут і надалі переклад наш – О.К.]. Саме після цієї репліки вираз 很黄

很暴力 («дуже жовтий, дуже жорстокий») став Інтернет-мемом, що вказує на 

пейоративно забарвлений (по суті порнографічний) контекст інформації в 

кіберпросторі. 

Запропонований переклад останнього виразу вкотре засвідчує семантичну 

трансформацію традиційної китайської культурної символіки. Йдеться про 

«новий» контекст осмислення символіки жовтого кольору (одна із 

сакралізованих констант китайської культури), семантика якого останнім часом 

девальвується, навіть вульгаризується. Постає питання: як авторитетний 

імператорський колір міг набути такої конотації? Адже в Давньому Китаї 

жовтий (黄 [huáng]) колір завжди асоціювався із Землею, серединою, центром 

Усесвіту, а також сонцем, металом, і, врешті-решт, Династією Цінь. Як 

зауважує І. Голубовська, «різко контрастує з поняттями Заходу осмислення цього 

кольору в Китаї, де жовтий колір виступає символом слави, прогресу та розвитку, 

виконуючи особливі символічні функції. Жовтий колір у давньокитайській 

космології належав центру Землі, тобто Китаю − Серединному Царству. Він 

вважався головним серед інших кольорів − червоного, білого, чорного і зеленого. 

Перший імператор Китаю (міфічний Хуан Ді) носив ім’я − «Жовтий Імператор», 

однак цей колір утвердився як імператорський лише з VI ст. н. е. − до цього часу 

імператорський двір надавав перевагу червоному кольору. Протягом століть 

звичайним людям заборонялося носити жовтий одяг, винятком були лише 

буддистські монахи [38, с. 56]. Одяг імператора іменувався 黄袍[huángpáo] – букв. 

‘жовтий халат’, а 黄袍加身 [huáng páo jiā shēn] – букв. ‘одягнутися в жовтий халат’ 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%97%E5%8F%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%88%E9%BB%84%E5%BE%88%E6%9A%B4%E5%8A%9B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%88%E9%BB%84%E5%BE%88%E6%9A%B4%E5%8A%9B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%88%E9%BB%84%E5%BE%88%E6%9A%B4%E5%8A%9B
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означало «стати імператором». За китайськими повір’ями, «Коли Цінь Ши Хуан-

ді об’єднав Піднебесну, ставши імператором, хтось промовив: «Хуан-ді 

користувався покровительством стихії Землі, при ньому з’явився Жовтий 

Дракон, земний черв» [158, с. 159]. У процесі мовної еволюції значення цього 

спочатку вільного словосполучення фразеологізувалося, розширивши свою 

семантику: в сучасній китайській мові воно може вживатися як на позначення 

приходу до влади імператора, так і взагалі приходу до влади [38, с. 156].  

Як зауважує дослідник китайських колірних позначень Чень Сі, «... за 

словом 黄 закріпилося поняття «престижності», яке в кожному конкретному 

випадку може виявлятися через актуалізацію ознак, традиційно закріплених за 

поняттям імператора. Це, зокрема, такі ознаки, як «той, що має відношення до 

влади», «благородний», «дорогий» тощо» [47, с. 50]. Отже, жовтий колір у 

китайській культурі здавна вважався імператорським, а тому найшанованішим 

[77, c. 21]. Позитивно маркований також фразеологічний вираз 黄道吉日 [huáng 

dàojírì] – «щасливий день, свято» [38, с. 155–156]. 

Cаме жовтий колір часто супроводжує обряди жертвоприношення: «Для 

володарки Землі Хоу Тху потрібно побудувати п’ять жертовень на округлих 

пагорбах посеред болот і приносити на кожен із них у жертву по одному 

жовтому ягняті, при цьому учасники церемонії мають бути одягнені в жовтий 

колір» [158, c. 174]. Підтвердженням сакрального статусу жовтого кольору 

також виступає його міфологічний контекст: «У Великій пустелі є Гора під 

назвою Обитель Довершеності – Ченду, що тримає на собі небо. На горі живе 

людина. В її вухах просунуті дві жовті змії, декілька жовтих змій вона тримає в 

руках …» [101, с. 192].  

Активізація культурних, політичних та економічних контактів Китаю з 

іншими країнами призводить до змін традиційних лінгвокультурних констант. 

Наприклад, жовтий колір став «обростати» новими значеннями, поступово 

втрачаючи колишнє «благородство» та «обраність». Початок такого 
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культурологічного зламу припадає на ХХ ст. і зумовлений впливом культури 

Заходу. Суттєве значення у трансформації традиційної семантики жовтого 

кольору в китайській культурі мав також так званий «yellow kid». Зупинимося 

на цій історії. Наприкінці ХІХ ст. в США з’явився друкарський верстат. Однією 

з фарб, що на ньому використовували, була жовта. Так, у газеті «Нью-Йорк 

Уорлд» («New York World»), головним редактором якої був Дж. Пуліцер, було 

започатковано публікацію серійних кольорових коміксів. Головний комічний 

персонаж, «народжений» з-під пера художника-графіка Р. Фелтона Ауткота − 

хлопчина з нью-йоркських нетрів, лисий і вухатий («носив жовту блузку до 

п’ят») [www.kitaichina.com]. Поступово «жовтий хлопчина (англ. yellow kid)» і 

його злободенні висловлювання стали символом сенсаційних новин. Пізніше 

автора коміксів запросив до себе на роботу головний редактор «Нью-Йорк 

Джорнал» («New York Journal») В. Рендольф Херст, після чого між двома 

виданнями розгорілася неабияка боротьба [там само]. Відомим став вислів із 

цього приводу журналіста Е. Уордмена, що охрестив конкуруючі за «жовтого 

хлопчика» видання «жовтою пресою», − нині ця номінація фразеологізувалася у 

багатьох мовах світу: yellow journalism – з англійської «жовтий журналізм», 

presse jaune – з французької «жовта преса», gelbe presse – з німецької «жовта 

преса», periodismo amarillo з іспанської «жовта журналістика». 

У Китаї комікси з «жовтим хлопчиком» також швидко набули 

популярності, і поступово характеристика «жовтий» почала ототожнюватися в 

китайській культурі з «вульгарністю», «бульварщиною», «порнографією». Усе 

це вплинуло на семантичні процеси в китайській мові. Прикметно, що до 

словника, виданого у 1936 р. в Китаї, вперше було введене як реєстрове 

словосполучення «жовта преса», що супроводжувалося такою дефініцією: 

«низькопробні видання, які привертають увагу читачів, охочих до бульварних 

новин і сенсацій найнижчого штибу» [там само]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
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Із плином часу прикметник «жовтий» став вживатися у назвах 

порнографічної літератури, газет, кіно та телесеріалів. У такий спосіб з’явилися 

вирази на кшталт: 黄图 [huáng tú] − «жовта картина» (порнографічні картинки), 

黄书  [huáng shū] − «жовта книга» (порнографічне видання) 黄片  [huáng 

piàn] − «жовті фільми» (порнографічні фільми), 黄网 [huáng wǎng] – «жовті 

сайти» (порнографічні сайти). Звернімо увагу, майже сакральний у традиційній 

китайській культурі колір почав ототожнюватися із порнографією! Терміни 

«жовта література», «жовті фільми», «жовті пісні» і «жовта преса» стали 

символами «хворих» культурних явищ у китайському суспільстві, тому в країні 

було розгорнуто рух за «винищення всього жовтого» (кит.消黄 [xiāo huáng]). 

Це явище вкотре доводить безпосередній зв’язок мови і культури, мови і 

суспільного життя тощо. 

Кардинальна зміна значення і конотації жовтого кольору свідчила про 

потужний вплив західної культури на китайську, що в даному випадку мало 

негативний характер. Ось чому на «двох сесіях», що відбулися у 2016 р. в Китаї 

(сесія ВЗНП (Всекитайські збори народних представників) і сесія ВК 

(Всекитайський комітет) (НПКРК = Народна політична консультативна рада 

Китаю), член ВК НПКРК і заступник голови уряду провінції Хайнань Лін 

Фанлюй виступив із такою пропозицією: «Китайцям як нащадкам Жовтого 

імператора (Хуан-ді) просто непристойно пов’язувати жовтий колір із 

порнографією. Необхідно припинити використовувати в мові і офіційних 

документах вирази на зразок «ліквідація жовтизни і боротьба з незаконними 

діями», замінивши його на вираз «ліквідація порнографії і боротьба з 

незаконними діями» [59, с. 193–194].  

Після інтерв’ю студентки каналу CCTV, коли остання вперше вжила 

лексему 黄  жовтий у пейоративному значенні у складі синтагматичної 

структури номінативного характеру «很 X, 很 XX», відбулися й інші події в 
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суспільному житті Китаю, що сприяли розповсюдженню в Інтернет-просторі 

виразів, тотожних структурі « 很 X, 很 XX», які набули (що важливо!) 

позитивної конотації. Таким чином вживання структури «很 X, 很 XX» чимдалі 

набувало позитивного забарвлення. У молодіжних кіберзонах почали з’являтися 

вирази на кшталт: «很泛很流行» [hěn fán hěn liúxíng] – ‘дуже розповсюджений’, 

‘дуже популярний’, «很乐很开心» [hěn lè hěn kāixīn] –‘ дуже веселий, дуже 

радісний’, «很炫很多彩 » [hěn xuàn hěnduō cǎi] – ‘дуже блискучий, дуже 

різнобарвний’, «很强，很建壮» [hěn qiáng, hěn jiànzhuàng] – ‘дуже сильний, 

дуже здоровий (про фізичний стан людини)’, «很亮很闪烁» [hěn liàng hěn 

shǎnshuò] – ‘дуже світлий, дуже грайливий тощо’. 

Імовірно, поштовхом до набуття структурою «很 X, 很 XX» позитивної 

конотації була заборона від уряду Китаю у 2010 р. на розповсюдження додатку 

до загальновідомої – особливо серед ігроманів – комп’ютерної гри «魔兽世界» 

(«World of Warcraft») через надлишок неприкритих кісток персонажів гри. 

Регулюючі органи визнали, що голі кістки заважають розвитку «здорової та 

гармонійної онлайн-спільноти». Отже, оператору гри в Китаї, що представляв 

інтереси її авторів, нічого не залишалося, як «наростити плоть» на скелети 

персонажів китайської версії оригінального «World of Warcraft». При цьому 

розробники гри багаторазово попереджували владу про те, що вони 

збанкрутують, якщо не зможуть продавати запропонованого додатку. Для 

розуміння всієї ситуації важливими є такі факти: у «World of Warcraft» грають 

понад 11 мільйонів осіб, близько трьох мільйонів із яких є мешканцями Китаю. 

Дії у грі розгортаються на континенті Нордскол, захопленому Королем мертвих. 

Гравцям доводиться постійно зустрічатися з «живими» скелетами, повсталими з 

могил мерцями і навіть подорожувати територією, заваленою кістками драконів 

[25]. Після виходу оновленої версії гри «World of Warcraft» «із нарощеною 

плоттю» серед прихильників гри на Інтернет-форумі вибухнуло доволі жваве 
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обговорення, у якому використовувалася граматична модель «很X, 很XX» – «魔

兽世界»很好很强大 − «Нова версія «World of Warcraft» «дуже чудова, дуже 

потужна» [242]. Звернімо увагу, що в назві форуму представлено вже 

вищезгадану мовну структуру «很X,很XX», до складу якої увійшли ієрогліфи, 

що спершу використовувалися задля передачі негативної конотації. Окрім 

вищенаведеного прикладу « 很 黄 ， 很 暴 力 », в Інтернет-мережі також 

зустрічаються вирази зі схожою негативною семантикою на кшталт «很假，很

虚伪» [hěn jiǎ, hěn xūwèi] – ‘дуже фальшивий, дуже підробний’, «很黄很开叉» 

[hěn huáng hěn kāi chā] – ‘дуже жовтий, дуже відвертий (про виріз на одязі)’, «很

傻，很天真» [hěn shǎ, hěn tiānzhēn] – ‘дуже дурний, дуже наївний’. Натомість в 

останньому варіанті вислів набуває позитивної конотативної оцінки – 

діаметрально протилежної, порівняно з вище зазначеними. На цьому форумі 

учасники мали можливість залишати пости, висуваючи власні думки, 

побажання та зауваження щодо нової версії гри. 

Таким чином, поява великої кількості трансформованих лексичних та 

граматичних одиниць забезпечує можливості обирання найзручнішого способу 

передачі та обміну інформацією в Інтернет-просторі. Усе це дозволяє зробити 

Інтернет-комунікацію молоді швидшою та цікавішою. Проте очевидним є і той 

факт, що заміщення питомих елементів іноземними, копіювання способів 

мовного кодування західного типу, кардинальна зміна і навіть вульгаризація 

традиційної семантики слів, надання лексемам та граматичним конструкціям 

нових функцій − усе це дестабілізує усталені лексико-граматичні норми 

китайської літературної мови. 
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2.2. Синтаксичні трансформації в китайських Інтернет-текстах 

Порушення граматичних норм 

Китайськомовний кіберпростір рясніє численними порушеннями та 

відхиленнями від норм граматики сучасної китайської літературної мови. 

Тяжіння молоді як активних Інтернет-користувачів до оновлення процесу 

комунікації в мережі призвело до появи нових форм комунікації, що значною 

мірою вплинуло на структурно-синтаксичний рівень китайської мови, 

спричиняючи його узуальні зміни. За короткий проміжок часу так звана «нова 

граматична форма» Інтернет-сленгу не тільки отримала визнання серед молодих 

користувачів кіберпростору, а й визначила вектор трансформації традиційних 

граматичних правил китайської літературної мови. У широкому розумінні 

йдеться про певний вербально-невербальний код ідентифікації мовленнєвої 

діяльності молодіжних субкультур у кіберпросторі. 

Особливості функціонування сленгізмів, їх лінгвістична природа є 

об’єктом дослідження у працях В. Бондалєтова, М. Грачова, А. Дозі, 

М Копиленка, О. Лукашанця, Р. Макдевіда, І. Матвіяса, А. Мейє, 

С. Микуцького, В. Мокієнка, Л. Ставицької, Е. Туманяна та ін. Що стосується 

китайського молодіжного сленгу, особливо прикметними є наукові розробки 

Н. Виноградової [32], Т. Купріної [97], А. Свіщук [140], О. Строганової [155], 

Ю. Тарасової [161], Г. Хаматової [176], а також розвідки китайських учених – 

Юй Суна [369], Чжана Шилу [372] та ін. Разом із тим, питання, пов’язані з 

характером семантичних трансформацій традиційних лінгвокультурних 

констант в Інтернет-текстах у рамках китайського Інтернет-сленгу, досі 

залишаються на марґінесі, що, у свою чергу, мотивує актуальність та новизну 

проведеного дослідження. Письмова фіксація сленгових утворень у царині 

китайськомовної молодіжної Інтернет-комунікації засвідчує факт дестабілізації 

нормативно закріпленого функціонування частин мов сучасної китайської 

літературної мови. 
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Проблема виділення частин мови та їх класифікації в китайській мові 

існує вже досить давно. Враховуючи слаборозвинену словозмінну морфологію 

китайської мови, необхідний особливий підхід до даної проблеми, що 

відрізняється від підходу до виділення частин мов у західноєвропейській 

лінгвістиці.  

У радянському лінгвокитаєзнавстві висувалися різні теорії щодо 

виокремлення та класифікації частин мов в китайській мові. Серед концепцій 

радянських китаїстів найбільш відомими є концепції В. Горєлова [41], 

А. Драгунова [55] і В. Сонцева та Н. Сонцевої [150]. 

З-поміж китайських лінгвістів ХХ століття проблему виокремлення 

частин мов досліджували Ван Лі ( 王 力  Wáng Lì) [333], Лі Цзіньсі  

(黎锦熙 Líjǐn xī) [267], Люй Шусян (吕叔湘 Lǚ Shūxiāng) [274], 邢福义 Сін Фуї 

(Xíngfúyì) [362], Гао Мінкай ( 高 名  凯  Gāo Míngkǎi)  

[251]. 

Так, В. Горєлов спирається на традиційний для китайської лінгвістичної 

науки поділ словникового складу китайської мови на частини мови 

(повнозначні слова) – 实词  [shící]− букв. «повні слова» та частки мови 

(службові слова) – 虚词 [xūcí]− букв. «пусті слова». До частин мови першої 

групи мовознавець відносить іменник, прикметник, числівник, займенник, 

дієслово, прислівник, а до часток мови – прийменники, післяйменники, 

сполучники, часточки, класифікатори (рахівні слова), показники членів речення, 

нейтралізатори предикативності, спеціальні лексичні елементи та модальні 

слова [41]. 

Іншої класифікації дотримується китайський лінгвіст Сін Фуї [362], який 

ділить слова на повнозначні частини мови (成分词  [chéngfèn cí]), до яких 

відносить іменник, прикметник, дієслово, прислівник, особливі частини мови 

(特殊成分词  [tèshū chéngfèn cí]) – числівники, рахівні слова, займенники, 
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звуконаслідування та службові частини мови − (非成分词 [fēi chéngfèn cí]) – 

прийменники, сполучники, частки. 

У книзі «Теоретична граматика китайської мови» В. Горєлов констатує, 

що в сучасній китайській мові певні групи слів вживаються в різних 

синтаксичних функціях, постійно допускаючи різні транспозиції і при цьому не 

змінюючи своєї зовнішньої форми. У китайській мові можна нерідко 

спостерігати перехід дієслова в іменник. Разом з тим, іменник має здатність 

ставати представником категорії дієслова. Крім того, в ряді випадків має місце 

перехід іменника в прикметник і, навпаки, прикметник іноді приймає на себе 

функції іменника. Досить поширеним є також поєднання в одному слові 

функцій прикметника і прислівника [41, с. 26–27]. 

Як зазначає О. Шутова, синтаксична функція прийменника 给  [gěi] – 

вказувати на особу або предмет як на реципієнта або адресата процесу дії. 

Дейксис такого роду може проявлятися у: 

1) вказівці на особу або предмет, сприйняттю якого підлягає інший 

предмет; у свою чергу, останній може бути представлений: а) експліцитно − в 

післядієслівному імені: 给李大鬼让出了一个空位 … − уступив місце Лі Дагую, 

他给电台写信说  …− він написав лист на радіо, 他给我打电话  … − він 

подзвонив мені, 结果给四化带来损害  …− у результаті це принесло збиток 

чотирьом модернізаціям, 所以这些都给我们留下了深刻的印象 … − тому це все 

справило на нас гарне враження, 我得给话浇浇水 … − я маю полити квіти; 

б) імпліцитно – як продукт дієслів у мовленні або об’єкт перехідних дієслів, 

зміст якого прояснюється на основі контексту: 给大家说得明白 … − Сказав усім 

ясно, 我来给大家从头念一遍  … − Я прийшов усім прочитати спочатку,  

你 快 给 张 科 长 送 去 … − швидко відправ начальнику відділу Чжану,  

给他拿来… − принеси йому, 我给你送… − Я тобі надішлю. 
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2) вказівка на особу, на користь або в інтересах якої здійснюється процес: 

我 期 待 着 读 者 给 我 帮 助  … − сподіваюсь, читач допоможе мені,  

他 们 从 前 给 黄 帝 打 过 仗  … − колись вони боролися за імператора,  

他给客人开门  … − він відчинив гостю двері, 领导决定给他提一级  … − 

керівництво вирішило підвищити його на посаді [189, с. 256−257]. 

Незважаючи на те, що граматичні функції іменників у сучасній китайській 

мові є нормативно закріпленими, проте в Інтернет-просторі зафіксовані випадки 

ненормативного вживання іменників. Розгляньмо такий приклад  

[新浪乐居论坛 ]: N2 = (V): 销售 n1 电话 n2 我，说可以去看西山晴雪了， 

那边雪很大，很漂亮啊！− Відділ маркетингу зателефонував, пропонуючи, 

піти подивитися на пейзаж гір Сішань, де снігу дуже багато, неймовірно 

гарно!  

Як бачимо, в реченні 销售电话我，  说可以去看西山晴雪了， 

那边雪很大，很漂亮啊！іменник 电话 (‘електрон + розмова’) вживається у 

функції дієслова «телефонувати». При цьому лексема 电 话  в сучасній 

китайській літературній мові за своєю частиномовною належністю є іменником 

і не може вживатися у значенні дієслова. Задля використання цього іменника у 

значенні дієслова «дзвонити, подзвонити» у сучасній китайській мові до 

іменника 电话 «телефон» треба приєднати лексему 打 («бити»). У результаті 

отримуємо вираз 打电话, що буквально перекладається як «бити в телефон», 

тобто дзвонити. 

Крім того, як було зазначено у праці О. Шутової, в сучасній китайській 

мові існує ряд дієслів, що вживаються з прийменником 给 [gěi], синтаксична 

функція якого полягає у вказівці на особу або предмет як на реципієнта чи 

адресата процесу [189, с. 256]. 
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В аналізованому нами словосполученні 销售电话我  опущено даний 

прийменник (给  [gěi]). Наголосимо, що така структура побудови речення 

суперечить нормам граматики сучасної китайської літературної мови, адже 

нормативний варіант даної структури мав би мати такий вигляд:  

销售给我打电话  [xiāoshòu gěi wǒ dǎ diànhuà] − Відділ маркетингу мені 

зателефонував. Швидше за все, у представленому зразку запозичено структуру 

англійської синтаксеми call me («зателефонуй мені»), тобто йдеться про 

структурно-синтаксичне запозичення. Такі приклади зі структурою, подібною 

до англійських виразів, часто зустрічаються на молодіжних чатах, форумах. 

Наприклад, 别忘了电话我！ − від англ. «don’t forget phone me!» − Не забудь 

подзвонити мені!; 你发我邮件 − від англ. «You send me e-mail» або You have 

emailed me − Ти відправив мені е-мейл; 我送你礼物你却不接受 від англ. «I gave 

u a present but u didn’t accept» −Я подарував тобі подарунок, але ти не 

прийняв/ла. 

Відповідно до правил нормативної граматики китайської мови, 

прислівник завжди знаходиться у препозиції щодо дієслова або прикметника, 

виконуючи синтаксичну функцію обставини. Відповідно до Практичної 

граматики китайської мови для іноземців (外国人使用汉语语法), укладачами 

якої є китайські лінгвісти Лі Дедзінь та Чен Мейчжень, прислівники сучасної 

китайської мови поділяються на ті, що вказують на час (常常 [chángcháng]， 

已经 [yǐjīng]，就 [jiù] ，刚 [gāng]，才 [cái]，正在 [zhèngzài]), ступінь (很[hěn], 

太 [tài]，更 [gèng]，非常 [fēicháng]，特别 [tèbié]，真 [zhēn]，多么 [duōme]), 

повторюваність (又 [yòu]，再 [zài]，还 [hái]，也 [yě] , заперечення (不 [bù],， 

没有 [méiyǒu]，别 [bié]，不用 [bùyòng] , оцінку (大概 [dàgài]，也许 [yěxǔ]， 

可能 [kěnéng]，估计 [gūjì], масштаб (都 [dōu] ，只 [zhǐ]，− 共 [yīgòng]，− 
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起[yīqǐ]，全[quán], запит (多 [dōu]) та тон висловлювання (可[kě]，却 [què]，倒 

[dào]，究竟 [jiùjìng]，到底 [dàodǐ]) (tone of speech) [266, с.105−106].  

Як зазначають вищезгадані науковці, прислівник ступеня 很 [hěn] може 

також уживатися в синтаксичній функції додаткового члену речення − 

комплементу ступеню (程度补语) та вживатися в кінці речення: наприклад, 他累

得很  [tā lèi de hěn] (Він дуже втомився), 今天冷得很  [jīntiān lěng de hěn] 

(Сьогодні дуже холодно), 他高兴得很 [tā gāoxìng dé hěn] (Він дуже щасливий) 

тощо. Як бачимо в цих прикладах, прислівник 很 у літературній китайській мові 

може набувати ще однієї позиції − вживатися в кінці речення [там само, 

с. 285−287]. 

Незважаючи на нормативно закріплені синтаксичні позиції прислівника 

很 , в Інтернет-просторі частотним є ненормативне вживання даного 

прислівника. Одним із таких випадків є вживання 很 у препозиції до іменника. 

Нерідко у повідомленнях у мережі зустрічається вживання китайського 

прислівника 很 у препозиції до англійських іменників man, woman у рамках 

гібридних китайсько-англійських виразів. Наприклад, 他真的很  man – «Він 

справді дуже мужній», буквально – ‘він справді дуже чоловік’; 很 man, 很女人 – 

«Дуже чоловічний, дуже жіночний», буквально – ‘дуже чоловік, дуже жінка’，

自认为还够 MAN， 也够女人 – «Вважати себе досить мужнім, водночас і 

досить жіночним», буквально – ‘вважати себе достатньо чоловіком, водночас 

і достатньо жінкою’ [285]; [286]; [304]. Не викликає сумнівів те, що подібні 

структури запозичені з англійської мови, зокрема йдеться про вирази «He is 

really very MANly» або «She looks too WOMANly». Проте в сучасній китайській 

мові одиниці 男人 та 女人 за своєю частиномовною належністю є іменниками з 

лексичними значеннями − «чоловік» та «жінка» − які не можуть вживатися у 



82 

функції прикметників, а отже, прислівник 很  «дуже» не може стояти у 

препозиції до аналізованих іменників. 

Як відомо, для передачі значень «мужній», «жіночна» в сучасній 

китайській мові вживаються питомі лексеми 帅 або 有男人味 («мужній»)， 有

女 人 味  («жіночна»). Згідно з вимогами нормативної граматики сучасної 

китайської мови, семантичне наповнення вищенаведених висловлювань 

відображає синтаксична структура-модель: N/ Pronoun +很+Аdj (наприклад, 他

很帅，她很有女人味). 

Цілком ймовірно, що таке поширене вживання прислівника 很  у 

новоутвореній структурі Аdv+N+N на обріях Інтернет-простору стало 

популярним серед китайської молоді після виходу гонконгської передачі  

非常男女 («Неймовірні хлопці та дівчата»). Як бачимо, назва передачі цілком 

відображає структуру Аdv+N+N, проте в гонконгському варіанті прислівник 

ступеня 很  вже у згаданій вище структурі ( 很 +N+N) замінено іншим 

прислівником ступеня 非常 , а отже, маємо структуру 非常 +N+N. Проте 

китайська молодь континентального Китаю все ж таки надала перевагу 

вживанню прислівника 很, що відповідає структурі 很+N+N, часто вживаній у 

кіберпросторі. Це підтверджують численні приклади з молодіжних форумів, 

блогів на кшталт 他很男人  – «Він дуже мужній», буквально – ‘Він дуже 

чоловічний’, 什么样的行为会让 − 个人觉得很男人  – «Яка поведінка може 

змусити людину думати, що він справжній чоловік», букв. – ‘Яка поведінка 

може змусити людину думати, що він дуже чоловік’，很男人的话 – «Слова 

справжнього чоловіка», букв. – ‘Дуже чоловічі слова’, 别哭！男人一点儿! – 

«Припини плакати! Будь мужнім!», букв. – ‘Припини плакати! Більше 

чоловічності!’ [377]; [262]; [233]; [268]. 
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Постає питання: у чому полягає різниця між прислівниками 很 та 非常? 

Обидва прислівники мають ступінь порівняння та можуть вказувати на значний 

ступінь. При цьому вони перебувають у препозиції до прикметників або дієслів 

та вживаються у значенні «дуже». Наприклад, 很难=非常难 (дуже важкий), 

很美丽=非常美丽 (дуже гарний), 很希望=非常希望 (дуже сподіватися) тощо. 

Проте, крім значення «дуже», прислівник 非常 , на відмінну від 很 , має 

додаткову семантику, вживаючись у значенні «особливо», «винятково», 

«незвично». Порівняймо такі речення: 

1.那家饭店的菜很好吃！ − Страви в тому ресторані дуже смачні! 

2.那家饭店的菜非常好吃！ − Страви в тому ресторані винятково смачні! 

3.她脸上露出很吃惊的表情 − На її обличчі проявився дуже здивований 

вираз. 

4.她脸上露出非常吃惊的表情  − На її обличчі проявився незвично 

здивований вираз. 

Отже, можна зробити висновок, що ступінь прислівника увиразнює 

характеристику об՚єкта. Так, у другому та четвертому реченнях саме 

стилістичне навантаження прислівника буде дещо сильнішим, ніж у першому та 

третьому. 

Матеріали китайських форумів засвідчують те, що в більшості випадків 

прислівник 非常 за своєю семантикою тотожний прислівникам 特别 [tèbié]， 

格外 [géwài] – надзвичайно, особливо [375]; [311]. 

Відповідно до даних словника частотних слів [341], укладеного на 

матеріалах журналістських статей, книг, журналів та газет наукової тематики та 

розрахованого на пересічних читачів, прислівник 很 посідає 33 місце у рейтингу 

1200 найбільш уживаних китайських слів, натомість прислівник 非常 – лише 

412 місце. 
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Відповідно до даних словника частотних слів 中 文 书 面 频 率 词 典 

(Frequency dictionary of written Chinese), розробленого Інститутом 

інформаційних наук спільно з Інститутом філології та історії при Academia 

Sinica у м. Тайпей (Тайвань) [389], прислівнику 很  відведено 156 місце у 

рейтингу 1200 найбільш уживаних китайських лексем, а прислівнику 非常 – 

лише 956. При цьому слід наголосити, що аналізований корпус Academia Sinica 

у 8 разів перевищує Beijing Language Institute [240]. 

Приклади з використанням прислівника 很  у не характерних для цієї 

частини мови функціях поширилися на різні сфери – починаючи від коментарів 

спортивно-розважальних подій і закінчуючи особистим життям індивідів. 

Наприклад, 寂寞兄很男人，应该考虑参加个马拉松，铁人三项啥的 − Стівен 

Камінгс дуже мужній, він має задуматися над тим, щоб узяти участь у марафоні, 

не кажучи вже про триатлон [312]; 很傻很天真,为什么呢,本来他们就没结婚, 

就不应该住一个房间的呀! − Дуже нерозумна, дуже наївна, навіщо ж було 

жити під одним дахом, якщо вони не одружені! [313]; 最近很宅在家没事干 − 

Останнім часом він проводить багато часу вдома, не маючи справ [365].  

Останнє речення унаочнює ще один випадок вживання прислівника в не 

характерній для нього функції, у якому нормативна обставина ступеня 很长时间

[hěn cháng shíjiān] була скорочена до вигляду 很 та вжита перед присудком. 

Дане речення суперечить граматичним нормам сучасної китайської мови, адже 

букв. значення виразу − «很宅在家» [Hěn zhái zàijiā] ‘дуже сидіти вдома’ = 

Adverbial modifier of degree + Predicate + Adverbial modifier of place, «很宅» − 

«дуже сидіти» позбавило речення логічного сенсу. Відповідно до норм 

китайської літературної мови, дане речення мало б мати таку структуру: 

обставина часу 最近  +присудок 宅+  обставина місця   在家 + обставина 

ступеня 很长时间 − Останнім часом проводити багато часу вдома, не маючи 
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справ, а тому 很 у трансформованому варіанті потрібно замінити на нормативну 

обставину ступеня «很长时间» ‘багато часу’, яка в реченні має вживатися після 

обставини місця «在家» ‘вдома’. 

Незважаючи на широкий спектр прислівників ступеня та їх 

багатозначність у сучасній китайській мові, вони не забезпечують усіх потреб 

сучасної молодіжної китайської Інтернет-спільноти. Як наслідок, у мережі 

виникає ряд нових лексичних одиниць, що за своїми характеристиками 

різняться від традиційних прислівників китайської мови, які мають ступені 

порівняння. Головною особливістю пласту «неоприслівників» є їх 

гіперболізований характер. Цікаво, що більшість таких «новостворених» 

прислівників за своєю частиномовною належністю в результаті 

ідентифікуються як прикметники. Причому в розмовній мові ці прикметники 

дуже рідко вживаються для вираження ступеня. Так, традиційні прислівники 很

[hěn] – ‘дуже’, 非常  [fēicháng] – ‘надзвичайно’ поступово витісняються з 

ужитку такими лексемами: 狂 [kuáng] – ‘божевільний, бурхливий, невпинний’, 

巨 [jù] – ‘величезний, міцний’, 超 [chāo] (гіпер-, ультра-, над -, супер-) тощо. 

Дискусійним наразі є питання визначення частиномовної належності 

ієрогліфа 超  [chāo] – букв. ‘обганяти, випереджати, перевищувати’ [19], в 

сучасній мові, який водночас може бути і дієсловом, і прикметником. Окрім 

означених функцій, 超  також використовується в науковій термінології як 

словотворчий формант, українськими відповідниками якого є префікси ультра-, 

гіпер-, супер-, над-, транс тощо. Наприклад, 超 导 体  [chāodǎotǐ] – 

‘надпровідник’, 超声波 [chāoshēngbō] – ‘ультразвукові хвилі’, 超个体 [chāogètǐ] 

– ‘суперорганізм’, 超星系  [chāoxīngxì] – ‘гіпергалактика’. У мові Інтернет-

молоді ієрогліф 超  є самостійною лексемою, що вживається у значенні 

прислівників ступеня 很 та 非常. Наприклад, 我超饿 (букв. ‘Я суперголодний’), 
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向 我 推 存  −  

下超好的手机 (букв. ‘Запропонуй мені гіперзручний у використанні телефон’). 

Як бачимо, в останніх реченнях ієрогліф 超  виконує функцію прислівника 

ступеня і вживається у препозиції щодо прикметника. Схематично це можна 

зобразити в такий спосіб: 超  + Adj. Наголосимо, дана схема може бути 

розширена до вигляду: 超 + Adj / V. Наприклад, 我超想在朋友圈秀晒炫 − букв. 

‘Я мегахочу повихвалятися в колі друзів’), 我 现 在 超 想 谈 恋 爱 ， 

但是我没有喜欢的人 − букв. ‘Я зараз мегахочу романтичних відносин, проте в 

мене немає людини, яка мені подобається’. 

Вираз 超一流 [сhāoyīliú] ‘першокласний’ почав активно вживатися у  

80-х р. ХХ ст. під час серій японсько-тибетського турніру з шахів. Десять років 

по тому вираз 超 什 么  («мати першість у чомусь») міцно закріпився у 

повсякденному узусі сучасної молоді [340]. 

Ієрогліф 巨 [jù] – букв. ‘величезний, сильний, міцний’ [КРС 2003] також 

часто вживається молоддю в Інтернет-просторі у значенні прислівника, що 

семантично тотожний лексемі 超, проте останній, як правило, виражає не лише 

позитивну, а й негативну конотацію. На відміну від першого, 巨  виражає 

сильніший за стилістичним навантаженням ступінь. Наприклад, 我巨害怕呀! 

[wǒ jù hàipà ya] (букв. ‘Я страшенно боюсь / наляканий!’), 这部电影巨好，强烈

推存！ (букв. ‘Цей фільм міцно добрий, я наполегливо рекомендую його до 

перегляду!’). При цьому наголосимо, зазначені тенденції стосуються лише мови 

молоді, а отже, не є актуальними щодо китайської літературної мови. 

Ієрогліф 狂 [kuáng] – букв. ‘шалений, навіжений, несамовитий, дикий’ 

виражає такий ступінь ознаки, міра якої дійшла божевілля, шаленості, яка 

перевищила граничний для людини ступінь контролю, тобто не підвладна 
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людському регулюванню. У текстах повідомлень молодої спільноти 狂 , як 

правило, знаходиться у препозиції відносно дієслова. Наприклад, 狂顶 [kuáng 

dǐng] − букв. ‘шалено підтримувати’, 狂爱 [kuáng’ài] – букв. ‘шалено кохати’, 

‘бути до нестями захопленим кимось / чимось’. Розглянемо такі приклади 

вживання лексеми 狂 у препозиції до дієслова: 两日狂走南京 – букв. ‘бігти 

прожогом по Нанкіну два дні’ та 狂走日本 – букв. ‘бігти прожогом по Японії’. 

Проте існує ще один варіант тлумачення семантики словосполучень 两日狂走南

京 та 狂走日, адже комбінація ключів у ієрогліфі 狂, що в інтернетівській мові 

вживається у якості прислівника, дуже схожа на ієрогліф 逛  [guàng], що в 

китайській літературній мові має значення «прогулюватися, вештатися, 

тинятися». Отже, орієнтуючись на другий варіант тлумачення, словосполучення 

两日狂走南京, 狂走日本 перекладається так: «вештатися по Нанкіну два дні» 

та «вештатися по Японії» відповідно. 

Головним завданням «інтернетівських прислівників» є акцентуація ознаки 

підсилення ступеня, яка епістемологічно може бути віднесена до тієї чи тієї 

категорії. Дослідник сучасної китайської літературної мови Д. Бін [371, с. 133] 

пропонує таку класифікацію прислівників: нижчої категорії, середньої категорії, 

найвищої категорії та надлишкової категорії. Відтак, аналізовані нами у якості 

прикладів лексеми 超，巨， 狂 за ознакою ступеню доцільно буде віднести до 

найвищої категорії прислівників. 

Отже, аналізований матеріал дає підстави зробити висновок про те, що 

наявний спектр прислівників у сучасній китайській літературній мові не 

забезпечує усіх потреб молодих користувачів кіберпростору під час комунікації. 

Як результат, виникає ціла низка «неоприслівників», що характеризуються 

гіперболізованим характером вияву семантики міри. Традиційно, аналізовані 

вище лексеми 超 ， 巨 ，  狂  у сучасній китайській мові, за своєю 
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частиномовною належністю, відносяться до розряду прикметників, проте у 

молодіжному Інтернет-дискурсі вони набувають функції прикметників. 
 

2.3. Явище конверсії в китайських Інтернет-текстах 

У лінгвістиці існує явище конверсії – переходу однієї частини мови в 

іншу. Оскільки китайська є ізолюючою мовою, в ній бракує морфологічних 

елементів (префіксів, суфіксів, які є носіями певних граматичних значень). Так, 

у китайській мові в більшості випадків не можна за допомогою флексії виразити 

зміну граматичної характеристики слова, тому доволі часто має місце конверсія 

як спосіб зміни оперативного значення слова. Лінгвістичний енциклопедичний 

словник трактує поняття «конверсія» як різновид транспозиції, при якому 

перехід слова з однієї частини мови в іншу відбувається таким чином, що 

називна форма слова однієї частини мови (або його основи) використовується 

без всякої матеріальної зміни в якості представника іншої частини мови [99]. У 

китайській лінгвістиці це явище отримало назву 活用  [huóyòng] («активне 

використання») − вживання частин мов у не характерних для них функціях. 

Прикметно, що це граматичне явище особливо поширене в китайськомовному 

Інтернет-просторі. 

Іменник у функції дієслова 

雷 [léi] – букв. ‘грім’: починаючи з 2011 р. й донині, лексема 雷 особливо 

часто використовується у просторі Інтернету. Пряме номінативне значення 

аналізованої лексеми – ‘грім’, що має безпосередній зв'язок із гуркотом грому та 

іншими громоподібними, лякаючими явищами природи. Проте останнім часом

雷 , внаслідок системного функціонування в Інтернет-просторі, набуло нової 

семантики. Сьогодні при введенні лексеми 雷 у пошуковий рядок з’являється 

велика кількість «гарячих», тобто найбільш популярних Інтернет-виразів, де 

лексема 雷 із буквальним значенням «грім» може виконувати функції дієслова, 

вживатися у структурі VV (дієслово+ дієслово = редуплікація) 雷雷 або V 一下 (
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数量补语 [shù liàng bǔ yǔ]) (дієслово + комплемент кількості) = 雷一下. Також 

доволі частотними є випадки її вживання у структурі (V+程度补语) = дієслово + 

комплемент ступеню = 雷 (дієслово) 透 (комплемент ступеню), 雷 (дієслово) 坏 

(комплемент ступеню). Хуа Лін, автор граматики A Grammar of Mandarin 

Chinese [206], тлумачить термін комплемент як додатковий член речення, що у 

мові путунхуа вживається у постпозиції до дієслів, прикметників або 

прислівників, підкреслюючи додаткову інформацію про останні. Найчастіше ця 

додаткова інформація може стосуватися результату, напрямку, ступеня, 

кількості або можливості частини мов (дієслова, прийменника, прислівника), що 

передують останнім [206, с. 162].  

У якості прикладів вживання комплементу кількості (数量补语 [shù liàng 

bǔ yǔ]) в нормативній китайській мові, Хуа Хунї, автор книги «Практична 

граматика китайської мови» [256], наводить такі речення: 写 完 后 ， 

至少看两边  – ‘Після того як напишеш, щонайменше прочитай два рази,’  

你休息一两天− ‘Ти відпочинь один, два дні’. Бачимо, що виділені в реченні 

частини цілком відповідають структурі V (дієслово) + 数量补语 (комплемент 

кількості). У якості прикладів вживання комплементів ступеня (程度补语) Хуа 

Хунї наводить такі речення: 大家就饿死了  − букв. ‘Всі голодні до смерті’,  

同志们难过极了 – ‘Товариші страждають надзвичайно’. [256, с. 107−108]. Ці 

приклади унаочнює така структура ADJ (прикметник) + 程度补语 (комплемент 

ступеня), V (дієслово) + 程度补语  (комплемент ступеня). А зараз на тлі 

нормативних уживань комплементу, проаналізуємо інтернетівські варіанти 

трансформації. Наприклад, 百花奖 1 上的袁立把我雷死！ − букв. ‘Номінування 

Юаня кінопремією «Сто квітів» вдарило мене громом до смерті’ (адапт. 

                                                             
1百花奖− кінематографічна премія КНР, що за своїм масштабом та значимістю прирівнюється 
до американської премії «Золотий глобус». 
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«приголомшило мене»). Схематично дане речення можна зобразити наступним 

чином 百 花 奖 上 的 袁 立  (підмет) + 把 我  (прямий додаток, виражений 

прийменником 把) + 雷死 (присудок). Бачимо, що в інтернетівському реченні 

присудок 雷死 сформовано зо допомогою іменника 雷 [léi] та вже згаданого 

комплементу ступеню 死  [sǐ] (вмерти, смерть). Отже, нормативна схема V 

(дієслово) + 程度补语 (комплемент ступеню) набуває вигляду: N (іменник) +  

程度补语 (комплемент ступеню) =雷死. Наголосимо, що в сучасній китайській 

літературній мові існують нормативні дієслова 震动 [zhèndòng] та 惊讶 [jīngyà], 

що передають значення «cотрясати», «перебувати у стані шоку, потрясіння», 

«вражати», «приголомшувати». Відповідно, на нашу думку, нормативний 

варіант вищенаведеного речення мав би мати наступний вигляд: 百花奖上的袁

立把我震动/惊讶死！, де іменник 雷 варто було б замінити на дієслово 震动 або 

惊讶 . Таким чином виділена частина 震动死  відповідала б нормативній 

структурі: V (дієслово) + 程度补语 (комплемент ступеню). 

Наведемо ще один приклад вживання 雷 у функції дієслова: 我累一下大家

букв. ‘я трохи вдарила всіх громом’ у значенні «я трохи шокувала всіх». 

Бачимо, що виділена частина відповідає схемі: V 一下 (数量补语) (дієслово + 

комплемент кількості). Наступний приклад також унаочнює вживання даної 

лексеми у функції дієслова: 雷出亚洲，囧向世界  − Азію охопив шок, і депресія 

«розповзлася» світом [386]: у цьому випадку ієрогліф 囧 вживається у значенні 

емотикону-смайлика – засмученого, занепокоєного обличчя. 

Наступний приклад унаочнює схему редуплікації лексеми 雷 : 囧囧更有神, 

雷雷更健康 [275] − Занепокоєння ще більше мотивує, а стан потрясіння – 

загартовує (йдеться про порівняння китайських юнаків із відомим 

американським актором Джонні Деппом). Прикметно, що після повідомлення 

автор запостив фото актора, що згодом стало мемом вищезгаданого твердження: 
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Рис. 2.1 

Як бачимо, контекст кожного з розглянутих прикладів свідчить про те, що 

семантика лексеми 雷  ототожнюється з поняттями: «потрясіння», «страх», 

«удар». Якщо вжити дану лексему в пасивній конструкції 被雷  (наприклад,  

某个人被雷 / Людина вдарена громом), то 雷 вказуватиме на те, що людина 

перебуває у стані сильного душевного потрясіння, безвиході, що спричинено 

раптовою дією зовнішнього подразника [314]. 

Окрім випадків вживання лексеми 雷 у функції дієслова, у молодіжній 

Інтернет-комунікації також має місце вживання даної лексеми у функції 

прислівника. Наприклад, 把  − 年的收入都消费，太雷了 ! − Розтринькати 

річний прибуток – це дуже приголомшливо!;  

约会博士有点儿雷 − Зустрічатися з доктором наук трішки лячно [334]. 

Прикметник у функції дієслова 

扁  [piān] / [biǎn] – букв. ‘маленький / мізерний, тонкий / плоский’: у 

сучасній китайській мові є ряд слів, граматична функція яких є обмеженою 

(наприклад, слово може функціонувати тільки як прикметник або прислівник). 

Проте подібні слова, перебуваючи на марґінесах Інтернет-простору, поступово 

набувають нової семантики та граматичних функцій. Оскільки фонетика та 

лексика путунхуа заснована на вимовній нормі пекінського діалекту, що 

належить до північної групи діалектів китайської мови, в останньому 

(пекінському діалекті) існує чимало лексем, що мають два і більше прочитань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Аналізована нами лексема 扁  є наочним прикладом цього явища. Адже в 

сучасній китайській мові вона має два варіанти вимови: biǎn – ‘плоский, 

тонкий’ та piān – ‘маленький, мізерний, низький’. Як зазначає Чжоу Югуан 

[184], те, що стандартизованою вимовою путунхуа є пекінська, − «результат 

історичного розвитку <…>. У 1913 р. на Конференції, присвяченій уніфікації 

читання ієрогліфів, методом голосування, при якому кожна провінція мала один 

голос, більшість голосів було віддано на підтримку стандарту не пекінської, а 

штучно створеної вимови. У 1924. р від цієї штучної вимови відмовилися на 

користь «стандарту, що базувався на пекінській вимові». На думку Чжоу 

Югуана, 1924 р. є «роком повноліття» спільної мови. З 1913 по 1924 рр. 

сформувалося розуміння стандартної вимови [184, с. 377−378].  

Дослідник зауважує, що «багаточитання» слів пекінського діалекту 

потребувало встановлення мовного стандарту. Тому в 1956 р. було сформовано 

Орфоепічну комісію путунхуа, що опублікувала три частини «Проекту списку 

слів з рекомендованим читанням», у який було включено 170 назв, головним 

чином назв міст і повітів.  

У 1956 р. було визначено принципи вибору орфоепічної норми для 

«різночитання», головними з яких є: 

1. Читання пропонується для слова, а не для ієрогліфа. Наприклад, слово 

«хвиля» в сучасній китайській мові має два варіанти читання: [bolang] і [polang], 

які потребують ретельнішого опрацювання. Ієрогліф 率, хоча й має два варіанти 

читання, але у слові «ефективність» читається як [lǜ], а в слові «керувати» − 

тільки [shuài].  

2. Якщо деякі читання ряду ієрогліфів у пекінському діалекті не настільки 

поширені, то, навіть за умов їхньої невідповідності до загальних 

закономірностей розвитку пекінської вимови, їх все-таки можна 

використовувати; водночас варто враховувати, наскільки широко дане читання 

поширене в північних діалектах. Ці читання не відповідають загальним 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C


93 

закономірностям, однак використовуються, тому що поширені в пекінському 

діалекті, а також у більшості північних діалектів. Наприклад, у пекінському 

діалекті ієрогліф 危 «небезпека» читається як [wēi]; «термін», «період» − [qī]. Ці 

читання не відповідають загальним закономірностям, однак використовуються, 

оскільки поширені в пекінському діалекті, а також у більшості північних 

діалектів. 

3. Читання обираються за принципом віднесеності медіалей до категорії 

кай (kai) або хе (he), до того ж перевага віддається категорії кай; при цьому як 

стандарт береться розмовна вимова. Наприклад, ієрогліф 淋  «мокнути» 

читається як [lin], а не [lun] або [lűn]. 

4. Ієрогліфи, які в стародавності читалися вхідним тоном і мали на кінці 

складу глухі приголосні, у пекінському діалекті можуть читатися різними 

тонами, у тому числі й першим тоном. Для них, як правило, пропонується 

читання рівним тоном, наприклад знак 吸 «подих» − як [xī], 击 «збити» − як 

[jī]. В інших випадках кожний ієрогліф розглядається окремо й обирається 

найпоширеніше читання. 

5. Для кожного складу вибирається, як правило, одне читання, однак 

невелике число слів зберігає два читання. Наприклад, знак 血 «кров» читається 

[xuè] і [xiě] [47, с. 241−245]. 

Внаслідок активного використання молоддю лексеми 骗  на теренах 

кіберпростору, остання, окрім декількох варіантів вимови, поступово набула 

нової семантики та граматичної функції, функції дієслова. З’явилися вирази на 

кшталт: 扁你 − букв. ‘ізбити тебе’, 揍扁你, 你再说， 再说我就揍扁你!− Якщо 

ти ще щось промовиш, я добряче дам тобі прочухана!, семантика яких 

співвіднесена як з мотивами фізичної загрози, так і з недоброзичливістю, 

ворожнечею щодо конкретної особи.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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Сьогодні в Інтернет-просторі також можна знайти безліч випадків, коли 

лексема 扁  вживається у функції дієслова в пасиві, зокрема, йдеться про 

конструкцію 被扁  [bèipiān]. Наприклад 我今天被扁了  − Сьогодні я був 

пригноблений，你小心被扁哦 − Обережно, а то тебе пригноблять，被群扁的

滋味不好 − Пригноблять через те, що не припав до смаків більшості [361]. У 

цих випадках ієрогліф 扁 не вказує на насильство за допомогою фізичної сили, а 

на моральне пригноблення – сарказм, висміювання, приниження, виклик на 

«словесний бій». У комп’ютерній мові онлайн-ігор часто вживаною є лексема 

扁, яка використовується у значенні «провокувати», «драконити». Приблизним 

відповідником цієї лексеми в українському комп’ютерному слензі можна 

вважати дієслова «агрити», «агритися» від англ. aggression – «агресія»), що 

тлумачиться як вчинення нападу під час комп’ютерної гри або комунікації в 

Інтернет-просторі [143]. 

短  [duǎn] – букв. ‘короткий, вкорочувати, бракувати’:  

有事短我 – букв. ‘Якщо є справа, вкороти мене’ [353]. Як бачимо, ієрогліф 短 

(«короткий») у цьому контексті виконує функцію дієслова «вкорочувати, 

бракувати», що в цілому суперечить нормам сучасної літературної китайської 

мови. Китайська молодь, намагаючись зробити речення якомога 

оригінальнішим, вилучила із нормативного варіанта даного речення ієрогліфи 

给 [gěi], що в даному реченні є прийменником, функція якого вказувати на 

особу як на реципієнта та ієрогліф 发 [fā], семантика якого у нормативному 

варіанті відповідає дієслову «посилати, відправляти», та ієрогліф 信  [xìn]，

семантика якого у нормативному варіанті відповідає іменнику «новини, 

повідомлення», цим самим позбавивши трансформований варіант речення 

жодного логічного сенсу. Відтак, нормативний варіант даного речення мав би 

мати наступний вигляд: 有事给我发短信 − Якщо є справа, відправ мені коротке 
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повідомлення. Оригінальне значення словосполучення 短信 [duǎnxìn] у сучасній 

літературній китайській мові − текстове СМС-повідомлення, яким 

послуговуються користувачі мобільних телефонів. Оскільки зміст таких 

повідомлень, як правило, не є довгим, лексема на позначення СМС-

повідомлення в сучасній літературній китайській мові отримала назву  

短信  букв. ‘коротке повідомлення’. В Інтернет-дискурсі молодь обмежилась 

лише вживанням ієрогліфа 短  у функції дієслова, змінивши форму і зміст 

нормативного виразу 发短信 – відправляти текстове повідомлення.  

Іменники у функції прикметника 

霹雳 [pīlì] − букв. ‘удар грому, грозовий розряд’: на Інтернет-форумах, у 

блогах, у чатах є безліч прикладів вживання ієрогліфів, що за своєю 

частиномовною належністю є іменниками, однак при цьому виконують 

функцію прикметників. Наприклад, 霹雳 – у прямому значенні ‘удар (грому)’ – 

іменник, який активно використовується Інтернет-спільнотою у функції 

прикметника. Першоджерелом такого вживання цієї одиниці є драма  

请深深雨濛濛 «Romance in the Rain», також відомою під назвою «Profound love 

in a heavy rain» − «Глибоке кохання під сильним дощем», спільного 

виробництва тайванської кінокомпанії Yi Ren Communications Company  

( 怡人傳播有限公司 ) та кінокомпанії International Television Corporation  

(中国国际电视总公司) в Китаї. 

Героїня цієї драми, дізнавшись про те, що коханий залишив її,  

переживає душевну травму. Перебуваючи в розпачі, вона нарікає:  

怎么会  有这么霹雳的消息嘛 ! − Як новина може бути такою трагічною 

(дослівно – громоударною!) [339]. Зауважимо, що у цьому прикладі використано 

граматичний показник – частку 的, вживши іменник 霹雳 у якості прикметника. 

У сучасній нормативній китайській мові частка 的  ставиться a) після 
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займенника або іменника задля позначення приналежності / присвійності; 

б) між означенням, що виражене двоскладовим прикметником, і іменником 

вказуючи, що означення відноситься до іменника. Даний оригінальний вираз за 

своєю семантикою є близьким до попередньо представленого у цьому підрозділі 

(2.3.) неологізму у пасивній формі 被雷, − дослідженого у значенні «особа, що 

перебуває у стані шоку, душевного потрясіння». Проте перший (неологізм 霹雳) 

вказує на вищий ступінь карколомності, приголомшеності. Обидва неологізми 

також можна зустріти у складі вже згаданої нами структури: 很 X, 很 XX, − 

досліджувану у значенні «дуже (односкладовий ієрогліф, дуже 

(двоскладовий ієрогліф)», 很雷, 很霹雳 − Дуже шокуюча, дуже приголомшлива 

[250];[276]. Цей вираз вживається на форумах, де молоді користувачі 

обговорюють занадто епатажний, часом шокуючий вигляд популярних жінок-

селебритіс. 

菜  [cài] оригінальне значення цього ієрогліфа у сучасній китайській 

мові – ‘страва, їжа, зелень’. Проте зараз молоді користувачі Інтернету, як 

правило, використовують даний ієрогліф із негативною конотацією, вказуючи 

на «другорядність, те, що є гіршим, що поступається за якістю». Так, у 

кіберпросторі з’явилися вирази на кшталт: 你也太菜了吧，你做的饭太菜了

[376] − Ти такий поганий, а їжа, яку ти приготував, – паршива! Варто 

наголосити, що у нормативній китайській мові існує ряд лексем з вихідним 

значенням «низька якість», «другорядність». Нормативною мовою даний вираз 

можна передати наступним чином: 你太差了, 你做的饭太差! [376]. Бачимо, що 

у нормативному варіанті ієрогліф 菜 із «інтернетівським» значенням «поганий, 

паршивий» було замінено нормативним відповідником 差  [chà], одним із 

усталених значень якого є ‘поганий, кепський’. 
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Окрім аналізованого нами ієрогліфа 菜 , в Інтернет-просторі також 

використовується ієрогліф 水 [shuǐ] (оригінальне значення якого «вода»), що, 

подібно до першого, вживається молоддю з новітньою семантикою «поганий, 

кепський», вказуючи на низький рівень чого-небудь. Наприклад, 这也水了点 − 

Це також трішки «кепсько». Підсумовуючи, зазначимо, що в аналізованих нами 

інтернетівських варіантах речень, ієрогліфи 菜  та 水  передають однакову 

семантику низької оцінки, пейоративності, маючи при цьому різні форми 

представлення. 

Власні назви у функції прикметника 

克林顿  [kèlíndùn]: останнім часом в Інтернет-просторі стало досить 

поширеним явище ад’єктивації власних назв. Наприклад, 克林顿 [kèlíndùn] – 

Клінтон − ім’я одного з колишніх президентів США. «Білл» Клі́нтон 

(англ. William Jefferson «Bill» Clinton) – 42-й Президент Сполучених Штатів 

Америки з 1993 до 2001 рр. Він також був губернатором штату Арканзас 

протягом 12 років. Білл Клінтон – третій наймолодший президент США після 

Теодора Рузвельта та Джона Кеннеді. Президент Клінтон відзначився тим, що 

мав інтимні стосунки в овальному кабінеті Білого Дому з практиканткою 

Монікою Левінскі.  

Звернімося до суспільно-історичних фактів, які б прояснили етимологію 

подібних трансформацій. Так, президент Білл Клінтон, відповідаючи на гострі 

запитання, пов’язані з пікантними деталями його особистого життя, 

послуговувався стратегією самозахисту, вживаючи при цьому фрази: 我不记得 

− Я не пам’ятаю, 我想不起来 − Я не пригадую [335]. Така стратегія допомагала 

президентові уникати провокацій з боку репортерів навіть тоді, коли питання 

стосувалися стосунків Клінтона з його 22-річною стажеркою Монікою Левінскі. 

Наприклад, колишній президент усіляко уникав відповіді:  

«那要看你如何定义这件事» − Усе залежить від того, який сенс Ви в це 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96
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вкладаєте [354]. Цей вираз став справжнім афоризмом, і в американському 

мовленні вживається у тих випадках, коли йдеться про виправдання та 

самозахист. Що ж стосується розглянутих нами вживань, то досить часто в 

Інтернет-спілкуванні використовується вираз «你说话很克林顿» − Твої слова 

дуже «клінтонські», де онім 克林顿  виконує функцію прикметника. На 

особливу увагу заслуговує те, що аналізований вираз використовується в 

комунікації для викриття тих Інтернет-співрозмовників, манера спілкування 

яких має «клінтонський» присмак. Тобто наголошується на тому, що чиїсь 

твердження не є істинними, правдивими, а є хибними, нещирими. 

哈姆莱特  [Hā mǔ láitè] – «Гамлет» − один із найвідоміших творів 

В. Шекспіра, ім’я головного героя − Гамлета широко використовується у 

вторинному означувані. В Інтернет-просторі аналізований онім ад’єктивувався, 

набувши нової граматичної семантики. Так, вживання 哈姆莱特 цього оніму у 

висловлюванні вказує на ознаку пафосності, часом незрозумілості. Наприклад, 

你说的是什么啊？ 这也太哈姆莱特了吧! − Що ти кажеш? Твої слова занадто 

гамлетівські! [292] Тобто за допомогою цього оніма наголошується на 

незрозумілості сенсу повідомлення для адресата.  

CNN: 

У 2014 р. у Лхасі (Тибет) трапився інцидент, коли злочинець на військовій 

автівці вчинив погром у місті. CNN запостило відредаговане фото, де ця подія 

була представлена не так яскраво, що дозволило зменшити ступінь жорстокості 

того, що відбулося. Ця фотографія викривленої «картини дійсності» викликала 

бурю гніву та невдоволення серед китайських користувачів Інтернет-мережі 

[293]. Фотографія із даним зображенням пропонується нижче: 

 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%93%88%E5%A7%86%E8%8E%B1%E7%89%B9
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Рис. 2.2 

(Зліва представлена світлина, яку відредагувало та опублікувало CNN, а 

справа – оригінальна світлина із елементами, які були вилучені 

телерадіокомпанією). 

Китайська громадськість вимагала від телерадіокомпанії CNN вибачень. 

Більше того, неодноразово звучали заклики розпочати кримінальну справу 

проти зазначеної телерадіокомпанії. Тому цілком логічною є культурно-

політична мотивація таких прикладів: 做人不能太 CNN! − Якщо ти людина, то 

не треба бути занадто CNN-нним! Тобто наголошується на необхідності 

відповідати за свої слова, відтворювати реальний стан речей. Разом з тим, цей 

вислів імплікує семантику зневажливого ставлення до КНР з боку США, і може 

бути адресованим людині, яка проявляє таке ставлення до китайської нації. 

Односкладові слова у функції дієслова та вигука 

У давньокитайській мові веньянь більшість слів є односкладовими, оскільки, 

як правило, один ієрогліф репрезентує одне слово: 锲而不舍，金石可镂 qiè ér bù 

shě (Patience wears out stones) – буквально даний ченьюй можна перекласти 

наступним чином: ‘Гравіюючи безперестанку, можна зробити різьбу на бронзі 

та камені’, а семантичним інваріантом тут є «Наполегливість перетирає 

каміння». Цей вираз мовою веньянь є дуже точним та лаконічним (як і інші 

вирази такого кшталту), проте у сучасній китайській мові більшість лексем є 

біномами. Менше з тим, у сучасному Інтернет-просторі досить поширеним 

також є явище «спрощення» дієслів. Розгляньмо випадки «спрощення» дієслів. 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%94%B2%E8%80%8C%E4%B8%8D%E8%88%8D%EF%BC%8C%E9%87%91%E7%9F%B3%E5%8F%AF%E9%95%82
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倒  [dǎo] – буквальне значення лексеми ‘впасти, перевернутися’. У 

сучасній китайській мові для передачі зазначеної семантики використовуються 

такі лексеми-біноми: 倒下 [dǎoxià] – ‘впасти, перевернутися’, 摔倒 [shuāidǎo] – 

‘впасти, перевернутися’, 倒头  [dǎotóu] – ‘впасти, перевернутися’. Проте в 

Інтернет-просторі доволі частотним є також самостійне вживання лексеми 倒 у 

значенні 晕 倒  [yūndǎo] – буквально ‘втратити свідомість’ [356]. Молоді 

користувачі Інтернет-спільноти послуговуються виразом 我 倒 ！  у двох 

випадках: коли певний факт чи новина є настільки неочікуваними, що застає 

мовця зненацька або коли він захопився певною ідеєю до запаморочення. 

Наприклад,  

我倒!真看不出这么帅的小伙子还这么能砍价的，给你了，付钱吧！  

− Я в шоці! Дійсно не розгледіла, що такий гарний юнак може так 

торгуватися, даю вам гроші!;  

我到！要看看哪个傻逼敢跟我过不去  

− Я в шоці! Яка сволота осмілилося втикати мені палиці в колеса! [232] 

Обидва стани рельєфно увиразнює такий мем: 

 
Рис. 2.3 

На зображенні бачимо чоловіка у військовій формі, що впав на підлогу 

(йдеться не про його фізичний стан, що змусив чоловіка впасти на підлогу, а 

про психічний підразник, що привів його до даного стану). 
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Рис. 2.4 

(На рис. 2.4 зображено полярного ведмедя, який впав на лід). 

晕  [yūn]: дієслово 晕  в сучасній китайській мові, яке має значення 

‘втрачати свідомість’ та використовується переважно у сполученні з 

ієрогліфами 头晕 [tóuyūn] – ‘паморочиться голова’, 晕倒 [yūndǎo] – ‘втратити 

свідомість’, 晕船 [yùnchuán] – ‘страждати від морської хвороби’ тощо. Проте в 

Інтернет-мережі випадки самостійного вживання лексеми 晕  (порівняно з 

уживанням аналізованої лексеми разом з іншими) переважають. Це явище 

можна пояснити законом економії мовленнєвих зусиль, що втілюється шляхом 

компресії інтернетівського мовлення. Наприклад, 晕 − «паморочиться», 我晕! − 

«в мене паморочиться (голова)!», 我狂晕！− «мене шалено паморочить!» 

Зауважимо, подібні вирази поширені в Інтернет-чатах, кімнатах для співбесід як 

збуджена реакція читачів на занадто інфантильні або гіперболізовані 

повідомлення, від яких «в голові паморочиться», що відображено в таких 

мемах: 
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Рис. 2.5 

Лексема 晕  в Інтернет-просторі вживається у схожому значенні до 

попередньо аналізованої лексеми 倒，проте остання передає вищий ступінь 

потрясіння, шоку, від якого «втрачаєш свідомість». Натомість 晕 вказує на стан, 

що призводить до запаморочення, де є тільки ризик втратити свідомість. Цю 

думку підтверджує такий мем: 

 
Рис. 2.6 

Переклад заголовку: «В мене паморочиться в голові, але я не втратив 

свідомість». 

Окрім використання лексем 倒  та 晕  у дієслівній функції, в Інтернет-

мережі також частотними є їх уживання у функції вигуків. Наприклад: 晕， 

还真有所谓的网托啊，这里的斑竹没收过他们的黑钱 − Офігєть! Оце те, що 

називається хакерством, тутешні модератори не отримали їхніх «чорних» 

грошей! [315] Варто зазначити, що у досліджуваному висловлюванні замість 

нормативної лексеми 版 主  (модератор) вжито його інтернетівський 

омофонічний варіант − 斑竹 (букв. «вид бамбука») Наприклад, 狂倒！看猪头男

就在这儿转转 − Очманіти! Цей бовдур тут вештається … [227]. 

汗 – букв. ‘піт’: ієрогліф 汗  [hàn] за частиномовною належністю є 

іменником. У значенні дієслова або у складі дієслівних виразів 汗 найчастіше 

вживається у таких біномах і словосполученнях: 流汗 [liúhàn] – ‘обливатися 
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потом’, 出汗 [chūhàn] – ‘пітніти’, 冒汗 [màohàn] – ‘виступлення поту’,  

大汗淋漓 [dàhàn línlí] – ‘змокнути від поту’ тощо. В інтернетівській мові 

лексема 汗 зберігає свою семантику, проте зазнає спрощення, адже 汗 починає 

використовуватися самостійно у значенні дієслова, і в Інтернет-комунікації 

вживається як реакція на повідомлення адресанта, за якої «виступає піт». 

Наприклад, 汗一把，天涯法盲还真多! − Мене кидає в піт від кількості людей, 

що не знаються на законах! [316]; 楼上的真是英雄，我汗! − Користувач, який 

написав попереднє повідомлення, – герой, я аж спітнів (від його слів – О. К.) 

[342]. 

Окрім дієслівної функції, лексема 汗  також може вживатися як вигук, 

еквівалентом якого в англійській мові є вираз No comments! (Без коментарів!). У 

контексті Інтернет-дискурсу вона використовується в тих випадках, коли 

читачеві блогу або форуму нема чого сказати у відповідь автору повідомлення 

або у користувача Інтернет-простору бракує слів для висловлення думки. 

Наприклад, 汗！汗！汗！进错厕所，居然还不知道是女的 − Помилився 

вбиральнею, раптом зрозумів, що вона жіноча. Без коментарів! [317] 

Наступне речення ілюструє приклади вживання аналізованої лексеми в 

Інтернет-мережі як у функції дієслова, так і у функції вигука: 看的一头冷汗呀

！！狂汗狂汗呀！！− Коли побачив, на чолі відразу виступив піт!! Без 

коментарів!! [305] 

靠  [kào] – ‘спиратися на когось, щось, залежати від когось/чогось’: 

лексема 靠 в Інтернет-комунікації замінює лайливу лексему 肏 [cào] – «твою 

маму!», проте ступінь лайливості, що передає ця лексема, набагато нижчий. 
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Наприклад, 我靠！这遗弃案件有孩子精确的生辰八字 2! − Я фігєю! Дитина, яка 

була загублена, мала при собі записку «восьми знаків гороскопу» (основні дані 

про народження) [234]; 靠， 中国邮政，І 服了 you！刚才邮箱 取回 来了。啥

也别说了，默哀三分钟 − Трясця! «Пошта Китаю» («China Post»), я дякую 

тобі! Тільки що посилку повернули мені. Без жодних пояснень, настала тиша … 

[318] 

Варто зважити на те, що в аналізованому реченні, окрім інтернетівської 

лексеми 靠, також є іншомовні (англійські) лексеми: I (Я) замість китайської  

我, you (Ти, тобі) замість 你. 

Остання лексема, що вживається у функції вигуку в Інтернет-просторі, є 

寒  [hán], значення якої в літературній китайській мові «мороз, холод, 

холодний». В інтернетівській мові 寒 вживається у функції вигуку, що передає 

почуття «страху, небезпеки». Наприклад, 要出人命了，5 5 5 5 5 5 5，暴寒 ing! 

− Прийшов час розплати, 5 5 5 5 5 5 5 (звуконаслідування плачу), як жорстоко, 

Боже! В аналізованому реченні, окрім вигуку 寒 , еквівалентом якого в 

українському перекладі є вигук «Боже!», зустрічається також цифрова 

комбінація із п’ятірок, що передає звук ридання, плачу, та англійський суфікс -

ing-, приєднаний до питомих китайських слів. 

Випадки із приєднанням англійського суфікса -ing-, закінченням -ed-, 

прийменниками up, down є дуже поширеними в китайськомовному Інтернет-

просторі. Наприклад, 颱风天不歇息 这些人都在工作 ing − Тайфун не стихає, 

місцеві люди працюють [360]; 地 铁 三 号 线 今 日 开 通  

市民热情等待 ing − Сьогодні третя гілка метро починає роботу, городяни із 
                                                             
2 生辰八字 – китайський гороскоп із восьми циклічних знаків, що слугує для позначення 

року, місяця, числа та часу народження людини. У давнину китайці, спираючись на цей 

гороскоп, визначали долю людини. 
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ентузіазмом чекають на це [345]; 亲子玩也是很累的，我现在在休息 ing！− 

Батьки з дітьми втомилися від гри, я зараз відпочиваю. [366]; 我上网 ed «I went 

online» − Я вийшов з онлайн [302]; 据我上次玩 ED 已经是几个月前的事了，总

游戏时间差不多 150 余小时 − Вже пройшло декілька місяців з того часу, коли я 

востаннє грав, загальний час гри – 150 з лишком годин [257]; up 女人味! 你要穿

得明艳撩人，去音乐节斩男，释放，做自己  − Підвищ свою жіночу 

привабливість! Тобі треба яскраво та гарно одягатися, ходити на музичні 

фестивалі, вражати чоловіків, «випускати пар», бути собою [249]. 

(Зауважимо, що англійський прийменник up у даному реченні вживається у 

функції дієслова): 你即将走我情绪很 down − Ти вмить «опустив» (у значенні 

«зіпсував» – О. К.) мій настрій [235]. 

 

 

2.4. Особливі типи конструкцій 

В інтернетівському просторі функціонує низка конструкцій, використання 

яких є частотним, проте вони відрізняються від конструкцій, що вживаються у 

літературній китайській мові. Лінгвістичний аналіз таких конструкцій дозволяє 

виділити такі їх особливості: 1) простота синтаксичної структури; 2) довільний 

порядок структурних елементів; 3) суттєве порушення норм сучасної китайської 

літературної мови.  

Причиною популяризації таких конструкцій серед Інтернет-користувачів є 

прагнення останніх до розваг, креативності, індивідуального стилю тощо. 

Джерельною базою таких конструкцій є діалекти китайської мови та 

гонконгські і тайванські фільми. Так, особливо помітними серед подібних 

конструкцій є: «⋯ ⋯的 说», « ⋯⋯先», «⋯⋯都», «⋯ ⋯死掉了». Розглянемо 

детальніше ці конструкції. 
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«⋯ 的 说»: 最近好忙的说 − Останнім часом дуже зайнятий, 好厉害的说 

− Як круто / Як «жорстоко»; 今天晚上谁去看球的说 − Хто ж піде сьогодні 

ввечері дивитися матч; 你变态的说 − Ти збоченець. Важливо, що в сучасному 

повсякденному житті Китаю часто можна почути висловлювання з подібними 

конструкціями. Структура «x...的说» уперше з’явилася в Інтернет-просторі. 

На форумах, у чат-кімнатах типовими є діалоги користувачів на кшталт: 

A: 刚刚我帮你打了开水哦 − Тільки що я допоміг тобі налити окріп. 

B: 真的吗，谢谢啦，好感动的说 − Та що ти кажеш, дякую. Це дуже 

люб’язно.  

A: 你在看什么呢？− Що ти читаєш? 

B: 现代汉语语法研究课程 − Дослідження граматики сучасної китайської 

мови. 

A: 这本书挺好看的说 −Ця книга досить цікава, де використовується ця 

структура [331]; [357]. 

Як засвідчує проаналізований матеріал, структура «x… 的说» 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 «…的», яка доволі часто вживається у 

розмовній мові. Наприклад, 我来打酱油 (的) − букв. ‘Я прийшов купувати 

соєвий соус’; переносне значення (мовою Інтернету) – «Мене не цікавить це 

питання, мені все одно»; 我蛮欣赏他  (的) − букв. ‘Я вкрай милуюся нею’, 

переносне значення – «Я вельми захоплююсь нею». Якщо опустити частку 的 

наприкінці всіх речень, то їхній зміст анітрохи не зміниться. Кінцева частка 的 в 

кінці цих речень виражає додатковий тон, інтонацію речення, задає модальність 

констатації, ствердження. Тоді, за аналогією, функція конструкції «x …的说» 

полягає у забезпеченні інтонації модальності, за допомогою якої 
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інтенсифікується упевненість мовця у своїх твердженнях. Також можна 

припустити, що дієслово 说 «говорити, казати» у складі конструкції «x… 的说» 

зазнало граматикалізації, що в подальшому уможливило його вживання із 

часткою 的  (принаймні в Інтернет-просторі, а згодом і в розмовній мові) у 

функції модальної частки. 

Окрім вираження інтенсифікації інтонації упевненості, ствердження, 

конструкція «x…的说 » також може надавати інтонації речення додатково-

емоційний відтінок. Під час Інтернет-комунікації молодь часто вживає 

конструкцію «x… 的 说 » для надання своєму повідомленню лукавості, 

грайливості, кокетливості. Конструкція «x… 的 说 » робить твердження 

користувачів Інтернет-простору більш живим, оригінальним, що підсилює увагу 

інших користувачів блогосфери до повідомлень такого типу: 好+ADJ+ 的说 = 

今天好难过的说，有没谁来安慰下我 − Сьогодні дуже тяжко, нема нікого, хто 

б заспокоїв мене; 今天心情不好说的说，供大家欣赏借鉴  − Сьогодні мій 

настрій кепський, хочу перейняти ваш гарний настрій. Як бачимо, конструкція 

好+ADJ+的说 є тотожною за значенням до прислівника 很 (дуже) [368]; [277]. 

Конструкція «⋯ 先 » була запозичена молодими користувачами 

кіберпростору з гуандунського (кантонського) діалекту китайської мови. В 

Інтернеті поширеними є приклади на кшталт: 我洗个澡先 – букв. ‘Я прийму душ 

спершу’; 我吃饭先 − букв. ‘Я поїм спершу’; 我洗衣服先 − букв. ‘Я поперу речі 

спершу’; 我上网先 − букв. ‘Я зайду в Інтернет спершу’; 给个理由先− букв. – 

‘Поясни мені причину спершу’; 我睡觉先 − букв. ‘Я посплю спершу’[358]. 

Наведені у якості прикладів речення із прислівником 先 у прикінцевій позиції 

суперечать нормам сучасної китайської мови, водночас структура речення S+P+

先 є характерною саме для кантонського діалекту: 
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S+P+先 : 你坐稳先！− (нормативний варіант 你先坐 !); 你去先吧！ − 

(нормативний варіант 你 先 去 吧 !); 你 食 饭 先 ！ − (нормативний варіант  

你先吃饭!). 

Отже, проведений аналіз емпіричного матеріалу дозволяє дійти висновку, 

що молодь в Інтернет-комунікації дуже часто послуговується кантонським 

варіантом будови речення. Можна припустити, що вживання прислівника 先 в 

прикінцевій позиції в реченні: 我洗个澡先 − букв. ‘Я прийму душ спершу’,  

我吃饭先 − букв. ‘Я поїм спершу’,我洗衣服先 − букв. ‘Я поперу речі спершу’, 我

上网先 − букв. ‘Я зайду в Інтернет спершу’,给个理由先 – ‘Поясни мені причину 

спершу’, 我睡觉先 − букв. ‘Я посплю спершу’ – дозволяє закцентувати увагу на 

важливості/пріоритетності виконання певної дії, представленої в аналізованому 

реченні, що відбувається згідно з постулатами теорії актуального членування 

речення (найважливіша для мовця інформація розташовується у рематичній – 

кінцевій синтаксичній позиції). 

«⋯死掉了». У китайськомовному Інтернет-просторі доволі частотним є 

вживання конструкції «死掉了», буквальне значення якої ‘вмерти, сконати’. 

Зазвичай, ця конструкція оформлює кінець висловлювання під час Інтернет-

комунікації. Проте, вживаючись в молодіжному Інтернет-дискурсі, конструкція 

«死掉了» не набуває пейоративного забарвлення, а лише оформлює додатковий 

тон висловлювання. Як правило, дана конструкція вживається китайською 

молоддю разом із дієсловом як додатковий комплемент у процесі комунікації. 

Зауважимо, після односкладового дієслова одразу вживається «комплемент» «

死掉了», а перед тим, як додати «死掉了» до складу двоскладового дієслова, 

структурі «⋯死掉了» мають передувати службові частки 的, 得, 地. Наприклад, 

我累死掉了  – «Я такий стомлений!» [294]; [359]; 困死掉了  – «Такий 
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знесилений / сонний!)» [329];我饿死掉了− «Я такий голодний» [238]. Як бачимо, 

всі дієслова, вживані у цих реченнях, є односкладовими. 

Розгляньмо приклади із двоскладовими дієсловами: 我高兴死得掉了 – «Я 

такий радий!»; 我难过的死掉了 – «Мені так складно!»; 我头疼的死掉了 – «У 

мене так болить голова!»; 伤心的死掉了 – «Я так страждаю!»; 幸福的死掉了 – 

«Я такий щасливий!» [236]; [306]; [258]; [319]; [282]; [237]. 

 

2.4.1. Скорочені вирази або неочен’юї 

Скорочені вирази або неочен’юї – крилаті вирази материкового Китаю, 

що активно вживаються молоддю в Інтернет-просторі з гумористично-

сатиричним або іронічним відтінком. Ці неологізми утворюються шляхом 

морфемної контракції (вилучення декількох морфем) зі складу речення або 

словосполучення і, як наслідок, набувають форми чен’юя (точніше – нагадують 

його за формою,− О. К.) – стійкого звороту, що, як правило, складається з 

чотирьох ієрогліфів3. 

Появі таких неочен’юїв передують певні події у суспільно-політичному, 

культурному або особистісному житті молодої людини. Розглянемо такі 

приклади:  

不明觉厉. Повна форма виразу 不明觉厉 має вигляд 虽然不明白 (对方)  

在说什么，但好像很厉害的样子  − Незважаючи на те, що абсолютно не 

зрозуміло, що має на увазі співрозмовник, проте його слова здаються крутими) 

[284]. 

Пояснення цього виразу вимагає ретроспективного погляду на події 

1996 р., коли гонконгський комедійний кінорежисер Чжоу Сінчи зняв стрічку  

                                                             
3 Чен’юй – одна з найпоширеніших фразеологічних одиниць китайської мови, що має просту 

та лаконічну форму.  
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«食神» (Бог кулінарії), у якій сам зіграв головну роль. Зокрема, у стрічці є 

епізод, коли Чжоу Сінчи (в ролі 斯提芬周 ) пояснює двом іншим героям 

стрічки – Лі Чжаоцзи (в ролі 鹅头) та Мовень Вей (в ролі 双刀火鸡) − стратегію 

продажу 撒 尿 牛 丸  [sāniào niúwán] (м’ясних кульок з рідкою начинкою 

всередині, що за формою нагадують кульки для пінг-понгу). Натомість Стівену 

Чжоу Лі Чжаоцзи відповідає: 虽然不明白他  ( 指周星驰 ) 在说什么，  

但听了觉得很有意思 − Хоча я не розумію, про що йдеться, це звучить круто! 

[295]. 

При цьому наголосимо, що вираз з подібною семантикою засвідчено 

також в історико-героїчному романі «Трьох царств» Ло Гуаньчжуна, уперше 

опублікованого у 1522 р. У творі один із героїв Люй Бу (відомий воїн та 

полководець періоду Трицарства) у відповідь Лі Су (радник полководця Дун 

Джо) виголошує: 此话，虽闻所未闻，但似乎并非无道理 4 − Хоча ці слова я в 

житті ніколи не чув, проте вони анітрохи не позбавлені сенсу. Імовірно, саме 

тому молодь, послуговуючись даним виразом у своїх блогах, часто посилається 

на вказаний роман [346]. 

Первинне значення виразу 不 明 觉 厉  було винятково позитивним: 

«поклоніння, боготворіння, захоплення особливим талантом людини, яка є 

винятковим майстром обраного фаху» [284]. Як правило, фахівець-початківець 

вживав цей вираз для позначення досвідченого спеціаліста у визначеній царині 

знань. Натомість нині аналізований вираз застосовується в соціальних мережах 

з метою висміювання, глузування над повідомленнями співрозмовників, зміст 

яких є занадто складним для розуміння. 

Окрім виразів, джерелами виникнення яких є кінострічки, існує також 

ціла низка неочен’юїв, тематично пов’язаних із коханням, романтичними 

                                                             
4 闻所未闻，非无道理 – вираз подано давньокитайською мовою веньянь. 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%92%92%E5%B0%BF%E7%89%9B%E4%B8%B8
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відносинами. Наприклад, 男默女泪: повна форма виразу男默女泪 – 男生 (男人) 

看了会沉默，女生  (女人 ) 看了会流泪  − букв. ‘чоловіки, прочитавши, 

мовчатимуть, а жінки – плакатимуть’; «це змушує жінок плакати, а 

чоловіків – мовчати». 

Цей вираз вперше пролунав у програмі QQ – найбільш розповсюдженому 

в Китаї сервісі миттєвого обміну повідомленнями. Аналізована мовна одиниця 

часто представлена в заголовках постів, присвячених темі кохання та 

романтичних відносин. Наприклад, 今天去我外甥家 , 看到了外甥写的日记 ,  

看过之后是男默女泪 − Сьогодні була в гостях у мого племінника, читала його 

щоденник. Його записи змусять жінок плакати, а чоловіків мовчати;  

我不言语只是吸烟, 和乐瑶站在冷风中上演着一出男默女泪的经典桥段 − Я не 

промовив жодного слова, тільки палив, весело стоячи під прохолодним 

вітерцем, демонструючи класичний фрагмент (фільму, книги), що змушує 

жінок плакати, а чоловіків мовчати [347]; [296]. Поступово цей вираз почав 

виходити за межі романтичної тематики, став використовуватися на означення 

всіх аспектів життя і, як наслідок, скоротився до чотирьох ієрогліфів. 

Наприклад, 转 载 奥 巴 马 写 给 男 人 的 十 句 话 

真是男默女泪，  呜呜呜  − Репост десяти речень, адресованих хлопчику 

президентом Обамою, змусить жінок плакати, а чоловіків мовчати (далі йде 

звуконаслідування плачу – О. К.) [320]. 

累觉不爱 

Вираз 累 觉 不 爱  привернув до себе увагу молодих користувачів 

блогосфери у 2014 р. після публікації такого посту 很累，感觉自己不会再爱了 

− Я дуже стомлений. Відчуваю, більше не зможу покохати. 

Після цього повідомлення вираз 累觉不爱 став темою багатьох форумів, 

присвячених проблемам взаємин між жінками і чоловіками. Зокрема, 
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обговорювалося питання про те, як реагувати на репліки коханих чоловіків, 

коли вони вживають подібний вираз. Учасники жіночого форуму іронічно 

змінили зміст цього виразу: 累 [lèi] (就) 觉 [jiào] («спати» замість первинного 觉 

[jué] ‘думати, відчувати’), (不 )累  (就 ) 爱  − таким чином, отримаємо вираз  

累就觉不累就爱 із буквальним значенням ‘Стомлений – поспи, не стомлений – 

кохай’. Отже, вираз 累觉不爱 набув зовсім іншого, іронічного забарвлення. 

Окрім теми кохання, вираз 累觉不爱  так само, як і попередній −  

男默女泪 − поширився на інші аспекти життя сучасної китайської молоді. 

Наприклад，对于中国足球，我早已累觉不爱了 −Я дуже давно стомився від 

китайського футболу, думаю, що не зможу більше полюбити його [297]. 

十动然拒 . Після того, як Інтернет-спільнота почала активно вживати 

вираз 累觉不爱 , трапилася ще одна подія, пов’язана з темою кохання, що 

облетіла весь китайськомовний кіберпростір. Вен Цзін, студент одного з 

науково-технічних інститутів Китаю, написав любовне послання об’ємом у 160 

тисяч ієрогліфічних знаків дівчині, в яку був без тями закоханий. Проте 

остання, отримавши даного листа, 十分感动然后拒绝 − Була дуже зворушеною, 

а потім відмовила хлопцеві. Після такої неочікуваної реакції коханої Вен Цзін 

написав про це у своєму блозі, цитуючи репліку коханої дівчини, яка не 

відповіла йому взаємністю [263].  

Після посту Вен Цзіна аналізований вислів став дуже популярним в 

мережі і з часом був спрощений до вигляду 十动然拒  [308]. При цьому 

наголосимо, що вираз вживається переважно в іронічному контексті: зокрема, у 

тих випадках, якщо людина вдається до радикальних дій задля того, щоб 

досягти симпатії коханої людини.  

Найчастіше в Інтернет-просторі вираз 十动然拒 використовується разом із 

попереднім 累觉不爱 у такому контексті: 面对他的爱，她 十动然拒，然后， 

http://baike.baidu.com/view/9588784.htm


113 

他累觉不爱了 − Усвідомивши його кохання, вона дуже «зворушилась», проте 

відмовила йому [303].  

人艰不拆 

Повна форма виразу має такий вигляд: 人生已如此艰难，有些事就不要拆穿 

− Людське життя і так настільки важке, що деякі речі не варто викривати. 

Джерелом цього виразу є пісня тайванського співака Линь Юйцзя, в одному із 

куплетів якої є такі рядки: 我 没 有 说 谎 ， 我 何 必 说 谎。 爱 一 个 人 ， 

没 爱 到 难 道 就 会 怎 么 样 。 别 说 我 说 谎 ， 人 生 已 经 如 此 的 艰 难 ， 

有些事情就不要拆穿 − Я не брехав, мені немає сенсу брехати. Як бути, якщо 

кохаєш людину, але не отримуєш кохання навзаєм. Не кажи, що я брешу. 

Людське життя таке складне, що деякі речі не варто викривати [282]. 

Скорочена форма виразу 人艰不拆 вперше з’явилася як відповідь на 

коментар на форумі. Зокрема, автор посту був переконаний у тому, що коли 

людина не може змиритися зі справжнім станом речей, то це лише тимчасові 

труднощі. Читачі посту підтримали таке твердження автора й активно почали 

використовувати скорочений варіант виразу. У такий спосіб унаочнюється 

процес появи неочен'юїв. Нижче наведемо приклад повідомлення, засвідчений в 

Інтернет-блозі:  

可能是因为我要回国了，最近连续收到两个让我去当他们的伴郎/伴娘的

婚礼邀请。想着大家都想着我，心里很开心。但是还是拿腔作势地问： «为啥

非要让我去啊？− Можливо через те, що я ось-ось мав повертатися на свою 

Батьківщину, отримав декілька запрошень підряд із проханням бути свідком на 

весіллі. Подумавши, що всі про мене згадали, я був дуже радий. Проте, 

прикинувшись дурником, запитав: «Чому саме я?» 

正等着朋友说 «哎呀这不是咱俩关系铁嘛» 的时候，看到朋友的回复： 

«没办法啊，伴娘伴郎都要未婚的，这会儿周围朋友就你未婚了» 人艰不拆 … 
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− Дочекавшись відповіді друга, прочитав: Ой! Ми, звичайно, не перебуваємо у 

близьких відносинах, проте немає іншого вибору: свідок має бути 

неодруженим, а нині серед мого кола друзів лише ти один неодружений, 

життя занадто складне, щоб заглиблюватись у деякі речі…[288]. 

Окрім любовної тематики, у блогосфері існує цілий шар виразів, 

пов’язаних із суспільно-політичними реаліями Китаю. Деякими з таких виразів 

молодь послуговується задля вираження своїх думок, власного бачення з 

приводу певних подій, які її хвилюють. Наприклад, 中或最赢 − повна форма 

цього виразу матиме такий вигляд: 中国或成最大赢家 − Китай, мабуть, 

отримає найбільші привілеї. 

Китайські засоби масової інформації є своєрідним «обличчям» уряду, 

оскільки вони підпорядковані державній системі. На всі державні засоби 

масової інформації (телебачення, друковані видання, стрічку новин), зазвичай, 

присутній вплив уряду, адже більшість із вищезазначених мас-медійних засобів 

є державними структурами, а деякі з них − навіть урядовими. Інтернет-ресурси 

також контролюються відповідними органами, а тому в межах країни майже 

неможливо знайти новини, які б ставили під сумнів політичний курс країни, − 

усі аналізовані джерела прославляють уряд. Китайська Інтернет-мережа є 

повністю закритою системою, в ній неможливо знайти погані новини західних 

ЗМІ. Тобто китайські мас-медіа компілюють новини іноземних ЗМІ, 

повідомляючи хороші новини і приховуючи новини «сумнівного характеру». 

На думку молодих користувачів кіберпростору [272], така специфічна 

ситуація з китайськими ЗМІ стала майже правилом. Фактично, що б не сталося, 

Китай завжди у виграші. Багато відомих китайських персоналій не мають 

твердих моральних переконань, публічно висловлюючи свою думку винятково 

на підтримку уряду. Усе це, на нашу думку, сприяло появі багатьох статей в 

Інтернеті із заголовками, у складі яких містяться відомі оніми. Наприклад, 特朗
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普当选美国总统影响解读  中国将成最大赢家 ? − Перемога Трампа на 

президентських виборах США: Чи займе Китай першість?, або 英国脱欧成功 

中国或成最大赢家 − Успішне завершення процесу виходу Великобританії із 

Європейського Союзу: Китай займе виграшну позицію. Тобто навіть якщо б 

вихід Англії із ЄС завершився поразкою, то китайські ЗМІ писали б про це в 

такий спосіб: 英国脱欧失败 中国或成最大赢家 − Вихід Англії із ЄС завершився 

поразкою, проте Китай у виграшній позиції. Будь-яка подія у світі тлумачиться 

китайськими ЗМІ як така, що сприяє «виграшному» становищу Китаю [298]; 

[321]. 

社病我药. Повна форма цього виразу має такий вигляд: 社会生病了， 

为什么让我吃药  і буквально перекладається як ‘Суспільство «хворе», а Ви 

змушуєте мене приймати ліки!’. 

Цей вираз лунає у блогосфері як заклик, звернення до Інтернет-

користувачів з приводу їхньої реакції на певні події в суспільстві та заклик до 

протистояння їм. 

У китайському суспільстві відбувається багато подій, які викликають гнів, 

страх, занепокоєння, стурбованість у населення [348]; [299]; [265]. Наприклад, 

інцидент із палаючим транспортом у провінції Фуцзянь, справа про вибух у 

пекінському аеропорті, смерть дівчини-підлітка у результаті аварії, справа про 

зґвалтування та вбивство вагітною жінкою молодої дівчини та безліч інших 

кримінальних справ. Що коїться із суспільством? Звідки в людей стільки гніву? 

В Інтернет-просторі можна знайти конкретні приклади вживання цього 

виразу, що пов’язане з реакцією блогерів на дивні, незвичні події в китайському 

суспільстві. Особливо показовим у такому разі є приклад: 女司机交不起罚款下跪，

交警替其缴纳罚款, 社病我药!− У жінки-водія не було грошей заплатити 

штраф, вона впала на коліна і дорожній поліцейський заплатив його за неї, що 

коїться із суспільством?! [328]. 
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Вираз 体亏屁思 [265] так само, як і 社病我药, є своєрідним відгуком на 

події, що відбуваються в китайському суспільстві. Повна форма аналізованого 

виразу – 体 亏 屁 思 是 这 一 定 是 体 制 问 题 ， 

最终吃亏的总是屁民，我不禁陷入了沉  − За помилки системи (йдеться про 

китайський уряд – О.К.) платити має простий народ. Я, не втримавшись, глибоко 

замислився. Не маючи іншого способу виразити свою думку щодо певних подій у 

суспільстві, китайськомовні Інтернет-користувачі залишають пости. Наприклад,  

林地开发成耕地，耕地被住宅用地占用, 哪件事情更值得体亏屁思？− Зайняти 

територію ораної землі під лісом задля будівництва! Що, як не це, завдасть 

шалених збитків простому народові? Я, не втримавшись, глибоко замислився [243]. 

捂 产 阶 级 . Згідно з джерелом [260], неочен’юй 

捂产阶级 тлумачиться як 高阶级 (官员) 把自己的财产捂得死死的，不对外公开 

− Чиновники приховують інформацію про своє майно, не розголошуючи її 

публічно. Натомість інше Інтернет-джерело [387] презентує таке контекстуальне 

вживання аналізованого виразу: 不敢公开财产的官员们若公开财产天下会大乱

，他们的全称为捂产阶级革命家  − У випадку, якщо чиновники оголосять 

публічно інформацію про своє майно, то в китайському суспільстві почнеться 

безлад. 

Зауважимо, що протистояння з владою останнім часом набуває все більшої 

популярності. Наприклад, 当前中国社会的主要矛盾，是捂产阶级先锋队和人民

大众的矛盾  − Головним протиріччям сучасного китайського суспільства є 

конфлікт авангардного класу (чиновників, які приховують кошти) та народних 

мас [391]. 

Окрім виразів, що функціонують у суспільно-політичній сфері, у 

блогосфері також зустрічається ціла низка виразів гумористично-сатиричного 

характеру, що мають на меті висміювання, глузування над співрозмовником. 
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Наприклад, вираз 啊 痛 悟 蜡 , повний варіант якого має такий вигляд:  

啊多么痛的领悟你为什么用蜡烛滴我 − Це така болюча тема! Навіщо ти 

крапаєш на мене розтопленою восковою свічкою? Прикметно, що цей вираз 

використовується Інтернет-користувачами як відповідь на провокативні пости, 

пов’язані з буденними, надзвичайно гострими, проблемами сучасної китайської 

молоді. Наприклад, 你以为女的找男朋友真的像嘴上说的不在乎钱吗？ 

啊痛悟蜡 −Ти вважаєш, що дівчині, яка шукає хлопця, дійсно байдужі його 

матеріальні статки? Навіщо ти крапаєш на мене розтопленою восковою 

свічкою? [330]; 白富美不是你想追就能追到的，啊痛悟蜡 − Успішна жінка – це 

не та, за якою ти погнався і відразу можеш наздогнати. Навіщо ти крапаєш на 

мене розтопленою восковою свічкою? [388].  

画美不看. Повна форма виразу – 画面太美我不敢看 − Зображення 

настільки гарне, що я не наважуюся дивитися на нього. Джерелом 

аналізованого виразу є рядок із пісні відомої китайської співачки Цань І Лінь  

«布拉格广场» (Празька площа) [378]. Проте блогери, вживаючи цей рядок пісні, 

дещо змінили його сенс, послуговуючись даним виразом задля прихованої 

сатири з приводи деяких речей, які зовсім не є привабливими, а навпаки такими, 

від яких зазнає удару і зір, і психіка. Найчастіше цей вираз вживається як 

коментар з приводу певного зображення або фото, що викликає у адресатів 

(сприймачів зображення) шок, потрясіння або гнів. Наприклад, 路人模范模特拍

大片, 画面太美我不敢看 − Фотографувати перехожих у якості моделей на 

великі постери настільки гарно, що я не наважуюся дивитися на це [300]; [283]. 

Дане повідомлення опубліковано молодим користувачем кіберпростору як 

критика на світлини фотографа, задумом якого було копіювання звичайними 

перехожими (старими, повнуватими, темношкірими) образів селебрітіс, які 

знімалися для відомих світових брендів. 一个大叔教你如何拍出日式萌妹小清

http://baike.baidu.com/subview/197068/13553330.htm
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新，发了多张身穿水手服的照片的时候, 你只能说： «那画面太美我不敢看»！ 

− Коли дорослий чоловік вчить тебе, як фотографуватися в японському інді-

стилі5, присилаючи світлини, на яких він одягнений у матроску, ти можеш 

тільки сказати: зображення настільки гарне, що я не наважуюся на нього 

дивитися [281]. 

何弃治. Вираз 何弃治疗 має тлумачення 为什么要放弃治疗 та буквально 

перекладається як ‘Чому ти кинув лікуватися?’. Звичайно, в Інтернет-просторі 

даний неологізм має переносне значення, вживаючись у тих випадках, коли 

один співрозмовник глузує із іншого, натякаючи останньому, що у того 

проблеми з головою, і йому треба лікуватися. Частотним в блогосфері є 

наступний коментар: 你脑子有毛病了，应该去治疗 ”, “ 你有精神病， 

要去继续治疗，不应该出院 − Ти хворий на голову, тобі необхідно лікуватися, у 

тебе психічна хвороба, йди продовжуй лікуватися, тобі не можна залишати 

лікарню [290]. 

Далі розглянемо уривки з чат-розмови китайської молоді: 

Приклад 1 

− 为什么放弃治疗? − Чому ти залишив лікування? 

− 为了把床位让给你 − Для того, щоб поступитися тобі місцем у 

лікарні [379]. 

Приклад 2 

− 为什么放弃治疗？− Чому ти залишив лікування? 

− 不要问他为什么放弃治疗，说得好像还有救似的  − Не треба 

запитувати його, чому він залишив лікування, схоже, що в нього є шанси на 

покращення стану [246]. 

                                                             
5 Інді-стиль – стиль певної субкультури, атрибутами якої є схильність до старих вінтажних речей, артхаусу. 
Особливістю одягу є тяжіння до яскравих речей, велика кількість смуг на футболках, шарфах, що за виглядом 
нагадують матроску. 
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Приклад 3 为什么放弃治疗？− Чому ти залишив лікування?  

土豪，我们做朋友吧！‒ 这些钱是我放弃治疗省下来 − Нуворишу, давай-но 

будемо друзями. Ці гроші я зібрав, коли залишив лікування (йдеться про 

малокультурну людину, яка швидко розбагатіла) [380]. 

 

2.4.2. Китайські структури, запозичені англійською мовою 

В Інтернет-просторі можна знайти не тільки китайські пости із 

запозиченими структурними елементами інших мов, а також і англійськомовні 

повідомлення, у яких використовуються структурні елементи китайської мови. 

Спершу ці гібридизовані неологізми з’явилися на англомовних форумах, а потім 

увійшли до складу американського он-лайн словника слів та виразів 

молодіжного сленгу (Urban dictionary). Зокрема, станом на травень 2017 р. дане 

онлайн-джерело містило близько 7 млн. тлумачень [Urban Dictionary]. 

Матеріали словника редагуються волонтерами та оцінюються відвідувачами 

сайту. 

Першим гібридизованим неологізмом, що з’явився у складі словника, став 

вираз you can you up，no can no BB, структура якого нагадує китайський вираз

你行你上啊, 不行别乱喷 − Якщо ти можеш, то роби, а не можеш, то не 

критикуй [301]. Останні дві літери BB у кінці виразу є абревіатурою 

китайськомовного звуконаслідування 逼 逼  [bībī], що імітує бубоніння, 

незадоволення.  

- Даний вираз використовується англомовною молоддю як протест 

проти тих, хто критикує роботу інших, особливо якщо власні здобутки 

критиків є несуттєвими. Наприклад: 

- That person does not deserve the award − Та людина не заслуговує 

нагороди // 那个人不应该得奖的; 
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- You can you up, no can no BB − Якщо ти можеш, то роби, а не можеш, 

то й не критикуй //你行你上啊！不 行 别 乱喷 [301].  

Не менш показовою в контексті аналізованого матеріалу є структура no 

zuo no die, яка є запозиченням китайськомовного виразу 不作死就不会死 − 

Якщо не робиш, то й не помираєш. [279]. Зауважимо, що у no zuo no die 

запозичена не тільки структура китайськомовного аналога, а й китайське 

дієслово 作 [zuò] − букв. ‘робити’. Як правило, вираз вживається англомовною 

молоддю у значенні: «якщо не робиш дурниць, не потрапляєш у халепу». 

Контекстуальне використання аналізованої мовної одиниці демонструє такий 

діалог: 

- Some dude baked cookies shaped like iPhone, held it by the mouth when 

driving, tried to mess with traffic cops − Один хлопець приготував печиво у формі 

айфона, тримав його в роті і керував машиною, чим привернув увагу копів //  

有个位老兄做了一些酷似 iPhone 的饼干，一边开车一边叼在嘴里， 

以引起交警的注意; 

- Did he pull it off? − Все обійшлося? // 他成功了吗? 

- Cop was pissed and ran his name through the system. Turns out he's got 

speed tickets unpaid! − Дорожній міліціонер розгнівався і почав шукати його ім’я 

в системі. Як виявилося, в нього неоплачені штрафи за перевищення 

швидкості) // 警察被惹怒了，在系统搜寻他的名字，然后他就拿到了未付款的

超速罚单. 

No zuo no die − Якщо не робиш дурниць, не маєш клопоту //  

不作死就不会死 [202]; [302]. 
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Висновки до другого розділу 

 

1. Китайська Інтернет-мова є ненормативним, емоційно забарвленим, 

функціонально обмеженим мовним субкодом молоді, яка становить велику 

соціально-вікову групу у межах китайського соціуму, і виконує функції 

ідентифікації, консолідації, відмежування від інших соціальних груп, що 

формують сучасне китайське суспільство. 

2. Мова китайської молоді, представлена в мережі Інтернет, може 

досліджуватися у двох площинах: 1) як «новояз» та 2) як процес соціальної 

адаптації мови до глобалізованого світу. Сьогодні, завдяки інформаційним 

технологіям та вільному доступу до Інтернету, саме письмова комунікація, яка 

здійснюється в мережі, набуває нових форм, що знаходять своє відображення на 

всіх мовних рівнях, зокрема лексико-семантичному, морфологічному та 

синтаксичному. 

3. На лексико-сематичному мовному рівні виявлено девіацію усталеної 

семантично у традиційній китайській культурі реалії «жовтий колір», що у 

Давньому Китаї завжди асоціювався із символом слави, прогресу та розвитку, 

виконуючи особливі символічні функції, що демострують такі усталені 

фразеологічні вислови, як 黄袍加身 [huáng páo jiā shēn] – букв. ‘одягнутися в 

жовтий халат’, 黄道吉日 [huáng dàojírì] – ‘жовтий шлях, щасливе свято’ Проте 

після популяризації в Китаї коміксів із «жовтим хлопчиком» характеристика 

«жовтий» в китайській культурі почала ототожнюватися з «вульгарністю», 

«бульварщиною», «порнографією», що призвело до появи виразів на кшталт: 黄

图 [huáng tú] − «жовта картина» (порнографічні картинки), 黄书 [huáng shū] − 

«жовта книга» (порнографічне видання) 黄片 [huáng piàn] − «жовті фільми» 
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(порнографічні фільми), 黄网 [huáng wǎng] – «жовті сайти» (порнографічні 

сайти). 

Із плином часу така негативна конотація жовтого кольору поширилася і 

серед молодих користувачів китайськомовної Інтернет-мережі, що призвело до 

творення висловів за структурою «很 X,很 XX», у склад якої увійшли ієрогліфи, 

що використовувалися задля передачі негативної конотації даної номінації, 

наприклад, «很黄，很暴力» [hěn huáng hěn bàolì], «很黄很开叉» [hěn huáng hěn 

kāi chā] – ‘дуже жовтий, дуже відвертий (про виріз на одязі)’, «很黄，很天真» 

[hěn huáng, hěn tiānzhēn] – ‘дуже жовтий, дуже наївний’. 

4. На морфолого-синтаксичному рівні у мові молоді в Інтернет-просторі 

були виявлені такі девіативні процеси (відхилення від граматичної мовної 

норми: 1) вживання прикметника у функції прислівника; 2) вживання іменника 

у функції дієслова; 3) вживання прикметника у функції дієслова; 4) вживання 

іменника у функції прикметника; 5) вживання власних назв у функції 

прикметника; 6) вживання прикметника у функції вигуку. 

5. На структурно-текстовому рівні мови було досліджено такі типи 

девіаційних сленгових одиниць молодіжного письмово закріпленого мовлення, 

як: 

а) неочен’юї, що за своєю формою нагадують чен’юї – стійкі звороти, що, 

як правило, складається з чотирьох ієрогліфів; 

б) особливі типи конструкцій, для яких характерна проста синтаксична 

структури, довільний порядок структурних елементів, суттєве порушення норм 

сучасної китайської літературної мови. 

в) китайські структури, запозичені англійською мовою: макаронічні 

китайсько-англійські номінації, виявлені на англомовних молодіжних форумах, 

що згодом увійшли до складу американського он-лайн словника слів та виразів 
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молодіжного сленгу (Urban dictionary), на кшталт you can you up，no can no BB, 

no zuo no die тощо. 

6. Утворення великої кількості нових лінгвальних одиниць у китайській 

мові розширює можливості молоді обирати найзручніший для них засіб 

передачі та обміну інформації в Інтернет-просторі. Усе це дозволяє зробити 

Інтернет-комунікацію швидшою та цікавішою. Проте очевидним є і той факт, 

що заміщення питомих елементів іноземними, копіювання моделей спілкування 

західного типу, вульгаризація традиційної семантики слів, надання лексемам 

нових функцій − усе це, із кожним сленгізмом, все більше й більше розхитує 

усталені лексико-граматичні норми китайської літературної мови, щоправда 

поки що тільки у віртуальному спілкуванні. 
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РОЗДІЛ 3.  ДИНАМІКА КУЛЬТУРНО ЗУМОВЛЕНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ В КИТАЙСЬКІЙ МОЛОДІЖНІЙ ІНТЕРНЕТ-

КОМУНІКАЦІЇ 

 

 

3.1. Вживання абревіатур в Інтернет-комунікації 

Мова китайської молоді, представлена в мережі Інтернет, може 

досліджуватися у двох площинах: як «новояз», що забезпечує інтелектуальний 

розвиток молодої особистості, та як процес соціальної адаптації мови до 

глобального світу, прикметною рисою якого є потужний вплив новітніх 

інформаційних технологій. Сьогодні завдяки впровадженню майже в усі сфери 

життя комп’ютерів та вільного доступу до Інтернету письмова комунікація в 

мережі набуває нових форм, що знаходять своє відображення на всіх мовних 

рівнях, зокрема фонетико-графічному, лексико-семантичному, морфологічному, 

структурно-синтаксичному. 

Бурхливий розвиток технічних засобів Інтернет-комунікації (чати, 

різноманітні форуми, служби обміну миттєвими повідомленнями, гостьові 

книги, блоги та ін.) свідчить про нову якість у спілкуванні китайської молоді. 

Так, наприклад, соціальні мережі возвели спілкування молоді на якісно новий 

рівень, зробивши 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 

клавіатурах, що призвело до економії мовних ресурсів, зростання зручності 

спілкування. 
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З огляду на широкий спектр мовних засобів творення індивідуального 

стилю в мережі, дослідження письмової комунікації молодіжного сегменту 

Інтернету потребує чіткого виокремлення нових форм та аналізу їх характерних 

рис. 

Останнім часом комунікація в китайському сегменті Інтернет-мережі 

рясніє запозиченими іншомовними словами, головним чином, англійського 

походження. Формування нових слів у мережі Інтернет відбувається декількома 

способами: шляхом запозичення іншомовної лексеми з інших мов, створення 

нової лексичної одиниці на базі матеріалу китайської мови або способом 

абревіації. Пласт лексики, утворений шляхом абревіації, займає чільне місце в 

Інтернет-просторі. 

У китайських лінгвістичних студіях на позначення абревіатури 

вживається термін 字 [zì] 母 [mǔ] 词 [cí] (дослівно – «буквені слова»), уперше 

введений до наукового обігу китайським лінгвістом Чжоу Вейляном, автором 

«Словника буквених скорочень». У зазначеній лексикографічній праці вміщено 

таке визначення 字 母 词 : «лексичні одиниці, що мають у своєму складі 

запозичені літери іноземної мови (як правило, латинські літери) або слова, що 

повністю складаються з літер алфавіту іншої мови» [271]. 

Перший випадок ілюструють такі приклади: CD-盘  − «компакт диск»,  

T-恤 − від англ. t-shirt «футболка», E-世代 – «епоха Інтернет». Другий випадок 

ілюструють запозичені абревіатури англійського типу, а саме: AFAIK – (As far 

as І know) –«наскільки мені відомо», BTW – (By the way) – «до речі» тощо. 

Окрім запозичених з англійської мови абревіатур, в Інтернет-просторі 

доволі часто представлені питомі китайські скорочення, утворені засобами 

алфавіту піньїнь 拼音 [pinyin]: HSK (汉语水平考试) ([Hanyu Shuiping Kaoshi] – 

іспит на рівень китайської мови; LP (老婆 ) [lǎopó] – дружина, LG (老公 ) 

[lǎogōng] – чолові; KL (恐龙) [kǒnglóng] – букв. ‘динозавр’; ‘страхолюдина’ − 
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про негарну дівчину; xdjm (兄弟姐妹) [xiōngdi jiěmèi] – букв. ‘брати та сестри’ − 

звернення при вітаннях (у форумах, чатах) [106, с. 63]. 

Так, Ю. Лунєва умовно поділяє всі скорочення в сучасній китайській мові 

на такі групи: 

1. Абревіатури – ініціальні скорочення або так звані графічні скорочення, 

що вживаються для найменувань багатьох структур та агентств міжнародної, 

ділової, соціальної сфери, серед яких є назви організацій, засоби масового 

використання, назви посад, наукові терміни: APEC (Asia Pacific Economical 

Company) – Азіатсько-Тихоокеанська економічна компанія), ISС (International 

Standartization Company) – Міжнародна компанія з питань стандартизації), CD 

(Compact Disc) – компактний диск, DOS|VS (Disk operating system) – дискова 

операційна система, віртуальна пам’ять), CEO (Chief Executive Officer) – 

головний виконавчий директор, BCE (Bachelor of Computer Engeneering) – 

бакалавр комп’ютерної інженерії, DNA (deoxyribonucleic acid) − 

дезоксирибонуклеїнова кислота, AA (Amino Acid) – амінокислоти. Окрім 

указаних абревіацій, до цієї групи дослідниця також відносить стійкі вирази, 

формули мовленнєвого етикету, цілі речення та мовні звороти, які 

використовуються в Інтернет-чатах китайського сегменту: BBINF (be back in a 

few minutes) – повернуся через кілька хвилин, ALOL (Actually Laughing Out 

Loud) – голосно сміятися, DIY (do it yourself) – зроби це сам. 

2. Лексичні скорочення, які утворилися шляхом усічення кінця слова до 

складу: PUZ (від PUZZLE), TAB (від TABLE) − настільні ігри. 

3. Графічні скорочення, утворенні шляхом поєднання ініціалей – 

початкових приголосних звуків складів скороченого слова, наприклад: BB (від. 

кит. 宝贝  [bǎobèi] або англ. Baby) – немовля. До цієї групи також можна 

віднести і частково скорочені слова, тобто буквені абревіації, і повне слово: 

CHINADDAN (China Digital Data Network) – китайська цифрова мережа даних. 
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4. Скорочені слова, що передаються засобами китайської абетки піньїнь, 

наприклад: PMP (拍马屁 – [Pai Ma Pi] (грубо) – обдурювати), T (踢 – [ti] – 

штовхати, викидати з чату), MM (美美 [meimei] – красуня, вродливий). 

5. Змішані англо-китайські абревіації, що включають англомовну 

абревіатуру та ієрогліф, який уточнює значення останньої: AA 制  − (спосіб 

оплати рахунків, де кожен розраховується сам за себе), BP 机  – (пейджер),  

IT 时代 – (епоха інформаційних технологій). 

6. Фонетико-лексичні скорочення, які через свою довжину були усічені 

до однієї або двох літер: U (you) – Ти, SU (See u) – побачимось, IS (I See) –  

Я бачу / Я розумію [там само, с. 64]. 

Щодо використання молоддю текстів, які містять абревіатури та скорочені 

вирази різного характеру, у китайському сегменті мережі Інтернет 

зустрічаються повідомлення різного рівня складності та типу трансформацій, а 

саме: 

周末, 读大学的 GG 回来, 给我带了很多好东西, 都是偶非常稀饭的。就酱

紫, 偶就答应 GG 陪他去逛街吃 KPM …»; «昨晚, 我的 JJ 带着她的 QW BF 到我

家来吃饭, 饭桌上, JJ 的 BF −个劲地对我妈妈 PMP, 说她年轻的时候一定是个

PLMM。真是好 BT 啊, 7456 …  [370]. 

Наведений приклад повідомлення з китайського сегменту Інтернет-мережі 

засвідчує, що досліджуваний текст зазнав помітних трансформацій на 

графічному рівні (адже в тексті замість питомих китайських лексем вжиті 

а) абревіатури, що створені засобами китайської абетки піньїнь: GG (у значенні 

哥哥 gēge – старший брат), KPM (у значенні 肯德基 [kěndéjī] «KFC», 必胜客 

[bìshèngkè] «Pizza Hut», 麦当劳 [màidāngláo] «McDonald`s»), PLMM (у значенні 

漂亮妹妹  [Piàoliang mèimei] «гарненька дівчина»), QW (у значенні 青蛙 

[qīngwā] – букв. ‘жаба’ − про негарного молодого чоловіка), PMP (у значенні 拍
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马屁 [Pai Ma Pi] (грубо) – обдурювати, «підлизуватися», BT (у значенні 变态 

[biàntài] «збоченець»; б) абревіатура англійського типу (BF у значенні boyfriend 

«бойфренд»); в) цифрова комбінація 7456 [qīsìwǔliù] набуває семантики виразу 

气死我了[qì sǐ wǒ le] – букв. ‘розлютив мене до смерті’. Щодо фонетичного 

рівня трансформацій, то в аналізованому тексті присутні омофони 偶 [Ǒu] (у 

значенні ієрогліфа 我 [wǒ] «я»), 稀饭 [xīfàn] (у значенні ієрогліфа 喜欢 [xǐhuān] 

«подобатися»), 酱紫  [jiàngzǐ] у значенні ієрогліфа 这样子  [zhèyàng] «таким 

чином». Інтернет-повідомлення такого типу, без сумніву, не буде зрозумілим 

пересічному китайцеві, який не є активним учасником комунікації у блогосфері. 

Нормативний варіант тексту аналізованого повідомлення мав би такий вигляд: 

周末，读大学的哥哥回来，给我带了很多好东西，都是我非常喜欢的。就

这样子我就答应哥哥陪他去逛街吃肯德基，必胜客，麦当劳，…»; «昨晚，我的

姐姐带着她的青蛙 boyfriend 到我家来吃饭，饭桌上，姐姐的 boyfriend 一个劲

地对我妈妈拍马屁，说她年轻的时候 一 定是个漂亮妹妹。真是好变态啊，气死

我 了 … − У неділю повернувся мій старший брат, який навчається в 

університеті, привіз мені багато речей, які мені дуже подобаються. Таким 

чином, я погодився піти з ним пройтися, завітати до «KFC» , «Pizza Hut», «Mc 

Donald`s» … ; Учора ввечері моя старша сестра привела свого страшного 

хлопця до нас на вечерю. Під час їжі той (хлопець сестри) всіляко підлизувався 

до моєї мами, констатуючи те, що в молодості вона, безсумнівно, була 

гарненькою дівчиною. От він і збоченець, розлютив мене не на жарт.  

Наступний уривок тексту, обраного нами як приклад з китайськомовного 

блогу, є набагато складнішим, порівняно з проаналізованим, адже контекст 

останнього, крім питомих абревіатур, створених засобами китайського алфавіту 

піньїнь, містить гібридизовані китайсько-англійські новотвори, усічені 

англомовні лексеми, англійські суфікси, вигуки, цифри тощо. Наприклад: 
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现在偶正在上机 ing.那个 ZT 助教又在唧唧歪歪 ing 一些 too old 东东，so

无聊，于是先把今日新闻 py 了一遍，又上 bbs 灌水、挖坑+拍砖，居然发现自

己现在已经是大老极水车了 xixi, 偶还是 so 弓虽的：）偶本来是想在宿舍继续

呼呼的，没办法，已经被这只 ZT 在考勤表上 m 了两次了，要是再有一次 ab

的话，吼吼，那就不只是要挨 K''sWT, 而是期末会被咔咔的。要出人命了，

5555555，暴寒 ing…偶左边那只 KL 正在联众练级 ing,上次 18 小心把自己记录

还没 save 呢就给 d 了，能办出酱紫 puke ... [386]. 

Аналізуючи трансформації, які представлені у цьому тексті, доцільно 

розкласифікувати всі види девіантів (новотворів), присутні у ньому, на чотири 

групи: 1) абревіатури китайського походження; 2) повні або усічені лексеми 

англійського походження; 3) китайські слова із морфемами англійських лексем; 

4) цифри. 

Так, наприклад, першу групу презентують китайські питомі абревіатури 

ZT у значенні 猪头 [zhūtóu] – букв. ‘голова свині’, бовдур, py у значенні 批阅 

[pīyuè] – проглядати, WT у значенні 问题 [wèntí] − питання, KL у значенні 恐龙 

[kǒnglóng] – букв. ‘динозавр’, ‘страхолюдина’ − про негарну дівчину ，

комбінація літер абетки піньїнь xixi у значенні 嘻嘻 [xīxī] – радісно сміятися 

(повний перелік сленгізмів китайськомовного сегменту Інтернет-мережі, 

представлених у формі питомих абревіатур, див.у додатку В −О.К).  

До другої групи відносимо повні лексеми та словосполучення 

англійського походження too old – занадто старий, so – настільки, save – 

зберігати, puke – нудити (у цьому контексті заміняє емотикон, що вказує на 

фізіологічний рефлекс); усічені / скорочені форми слів bbs від. англ. Bulletin 

Board System – електронна дошка оголошень, m від англ. mark – оцінка, 

позначати (у цьому контексті означає «відмічати, ставити позначку»), ab – від 

англ. absent – бути відсутнім, d – від англ. delete – стирати, видаляти;  
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Третя група представлена китайськими словами з англійськими суфіксами 

上机 ing [shàngjī] – користуватися комп’ютером + англ. суфікс ing (вказує на 

тривалість дії), 唧唧弯弯 [jījī wāiwāi]+ ing у значенні «мусолити», 暴寒 ing 

[bàohán] – тремтіти від страху + англ. суфікс ing (вказує на тривалість дії), 练级 

ing [liànjí] – удосконалювати рівень (гри на комп’ютері) + англ. суфікс ing 

(вказує на дію у стані процесу), 挨 + лат. літери K''s у значенні 挨骂 [áimà] – 

зазнати оскаржень, бути висвареним; 

Четверту групу репрезентують цифрові комбінації 5555555 для 

відтворення звуконаслідування 呜呜呜呜 [wūwūwūwū] – у значенні «плачу»; 

цифрова комбінація 18 小心 у значенні 一不小心 [yī bù xiǎoxīn] – «необережно». 

Окрім цих типів девіацій, у даному повідомленні також присутні омофони 偶 

[Ǒu] – букв. ‘статуя, людська фігура; лялька, ідол’ (у значенні ієрогліфа 我 [wǒ] 

«я»), 酱紫  [jiàngzǐ] – букв. ‘темно-фіолетовий’ у значенні ієрогліфа 这样子 

[zhèyàng] − таким чином, які вже зустрічалися і були проаналізовані нами в 

першому уривку повідомлення, взятого з китайськомовної блогосфери [370]. 

Відповідно, нормативний варіант даного повідомлення мав би такий 

вигляд: 

现在偶正在上机着，那个猪头助教又在讲一些很旧的东西，真无聊，于是

先把今日新闻批阅了一遍，又在电子公告牌系统上灌水、挖坑+拍砖，居然发

现自己现在已经是灌水车了嘻嘻, 我还是弓虽的：）我本来是想在宿舍继续呼呼

的，没办法，已经被这只猪头在考勤表上记录了两次了，要是再有一次缺席的

话，吼吼，那就不只是要挨骂的问题,而是期末会被咔咔的。要出人命了，呜呜

呜，特害怕 …我左边那只恐龙正在联众玩游戏, 上次一不小心把自己记录还没

保存呢就给册除了，能办出这样子呕吐 ... − Зараз я сиджу за комп’ютером, 

той бовдур, асистент-викладач, ще досі роз’яснює відомі речі дуже нудно, 

тому спочатку я прочитав всі новини в Інтернеті, на електронній дошці 
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оголошень знову багато спаму, несподівано я прийшов до думки, що я сам 

непоганий флудер:) Спочатку я планував залишитися в гуртожитку, поспати 

(звуконаслідування храпу), але в мене немає вибору, той бовдур викладач вже 

відмітив мене два рази, якщо матиму ще один пропуск (звуконаслідування 

завивання, виття ), то мене не тільки висварять, але й вилечу з університету 

під час семестрових іспитів (звуконаслідування плачу) … . Мені справді 

страшно! Старшенька дівчина, що сидить ліворуч, зараз удосконалює свій 

рівень майстерності в комп’ютерних іграх, останнім разом я випадково забув 

зберегти свій результат (комп’ютерної гри), і він видалився. Як таке могло 

статися … (натяк на те, що автора повідомлення нудить). 

Дослідниця сучасної китайської мови Ю. Лунєва у своїй статті «Деякі 

особливості лексичного складу сучасної китайської мови» [106, с. 64] вказує на 

існування значної кількості цифрових позначок у складі абревіацій, 

ідентифікуючи останні як графічні абревіації (сполуки, що містять у своєму 

складі латинські букви та цифри). Означені абревіації ілюструють такі приклади: 

2G2BT (Too Good To Be True) – занадто добре, щоб бути схожим на правду, 10Q 

(Thank You) – дякую тобі, F2F (face to face) − тет-а-тет, L8R (Later) – пізніше, 

2MORO (Tomorrow) − завтра, 2DA (Today) – сьогодні та ін. 

Таким чином, у зв’язку з бурхливим розвитком Інтернету, появою великої 

кількості технічних засобів онлайн-спілкування, актуалізується тенденція до 

усічення слів та словосполучень в мережі Інтернет. Однією з причин 

проникнення інтернетівських цифрових позначок до мови китайської молоді є 

великий об’єм інформації, обробка якої в мережі забирає багато часу, а тому 

звичний спосіб подачі текстового матеріалу за допомогою ієрогліфів є 

незручним. Відтак, використання цифрових комбінацій замість звичних для 

китайської мови питомих лексем значно мінімалізує час і зусилля молоді під час 

комунікації в Інтернет-просторі. 
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3.2. Функціональний ресурс числових знаків у китайських Інтернет-

текстах 

Нерозривний зв’язок мови та культури став предметом дослідження 

вчених-мовознавців, які прагнуть з’ясувати особливості національно-мовних 

картин світу – історично сформованих сукупностей уявлень про світ певного 

мовного колективу. У свою чергу, кожну мову можна розглядати як лакмусовий 

папірець сприйняття навколишнього світу мовним соціумом, адже мова є 

результатом концептуалізації й категоризації дійсності. 

Проблема осмислення мовних одиниць у контексті передачі ними 

культурної інформації і досі залишається актуальною: сукупність мовних 

концептів – концептосфера − визначає ментальну модель дійсності мовного 

колективу. Людина, вивчаючи будь-яку мову, засвоює не тільки її словник і 

граматику, а й певну сукупність так званих концептів – культурно-маркованих 

стереотипних уявлень, у яких відображається те, що В. фон Гумбольдт назвав 

«духом народу». Ці особливі принципи, або концепти, є характерними саме для 

цього народу або нації, адже вони актуалізовані історично сформованими 

носіями конкретної мови. Якщо людина потрапляє до іншого мовно-

культурного середовища, часто виникає реальна небезпека нерозуміння нею 

деяких уявлень про світ, характерних для іншої нації, навіть за умов володіння 

іноземною мовою. Проте разом із суб’єктивними концептами існують і 

об’єктивні: у такому разі йдеться про інформаційні одиниці, які є спільними для 

всього людства.  

Одним з універсальних концептів є число – об’єкт наукового дослідження 

у багатьох наукових працях, виконаних на матеріалі китайської мови та інших 

мов у зіставному аспекті: Ю. Антонова (Символіка китайських чисел у рамках 

теорії та практики міжкультурної комунікації) [5], М. Архіпова (Концепт числа 



133 

в англійській та китайській мовних картинах світу) [10], О. Донова (Зіставлення 

символів у культурній семантиці фразеологізмів китайської та російської мов) 

[53], С. Доржиєва (Концепт «число» в англійській та китайській мовних 

картинах світу) [54], Х. Цуй (Лінгвокультурологічний аспект дослідження 

семантики чисел у російській та китайській мовах) [182] та ін. 

При цьому слід наголосити, що ще до винайдення технічних засобів 

спілкування китайці вже мали звичку асоціювати числа з певними явищами та 

речами. На думку Ю. Антонової [5], 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 та темрява, небо й земля, живе та 

неживе, чоловіче та жіноче. Другий фактор безпосередньо ототожнюється із 

мовними явищами: у такому разі йдеться про омофонію, яка надає числам 

додаткової конотації, що дозволяє визначити стереотипні уявлення китайців, 

відображені в цій сфері: «Джерелом переосмислення найменувань чисел є їх 

подібність за звучанням з емоційно-оцінковими словами». Крім того, 

Ю. Антонова зауважує, що молодь, у порівнянні зі старшим поколінням, не 

надає такого значення числам [там само]. Схожу думку висловлює і китайський 

вчений-лінгвіст Х. Цуй [182]. Зрозуміло, що старше покоління китайців є більш 

традиційним: це виявляється у їхньому особливо прискіпливому ставленні до 

чисел: символіка чисел присутня в усіх аспектах їх життя: під час прийому їжі, 

здійснення покупок, мандрівок, під час весільних та поховальних церемоній 

тощо. Зазвичай, у кожній родині є спеціальний календар, у якому розписаний 

кожен день (для чого він сприятливий, а для чого – ні). Перед тим, як 

розпочинати будь-який бізнес, справляти весілля або поїхати у відпустку 

китайці, як правило, обов’язково переглядають календар. Старше покоління 

китайців передає свої традиції молодшому, і відмова нащадків у такому разі 

навіть не розглядається.  
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Саме число, один із найдавніших концептів, дозволяє окреслити 

особливості, характерні для певних мов, а також провести зіставлення західного 

та східного сприйняття універсуму. Мовна картина світу сучасних китайців 

репрезентована у народних прислів’ях та приказках, ідіоматичних виразах, 

фразеологізмах, оскільки саме в них зібрана вся інформація про світоуявлення 

китайської нації. А тому символіку чисел та ставлення сучасної молоді до 

цифрових знаків логічніше аналізувати не лише в контексті омофонічної 

тотожності китайських цифр та лексем, а й із урахуванням традиції 

філософсько-культурологічної думки Стародавнього Сходу. 

Як відомо, у традиційній китайській культурі за кожним числом 

закріплені певні значення й образи. На думку російського китаїста О. Кобзєва 

[79], нумерологія фактично замінила собою формальну логіку: «Як правило, дії 

людей та духів мають збігатися, співпадати з числами, а співпадіння − 

прославлятися звуками, адже тільки після збігу дій із числами та гармонії чисел 

зі звуками можна досягти єдності між духами та людьми. Тому У-ван взяв 

число сім, що співпадає з небесним числом, і за допомогою [такої ж кількості] 

музичних нот вніс гармонію у звуки. Так з’явилося сім музичних нот» [79, 

с. 112]. 

У числах закладена ідея порядку, а отже, саме числа, за китайською 

філософією, впорядковують світ. При цьому парадигма чисел у китайській 

культурі має певну ієрархію. 

Перед тим, як звернутися до чисел першого десятка та їх функціональних 

особливостей у структурі одиниць молодіжного сленгу, зупинімося на числі «0».  

Число «0» походить від арабського слова «SIFRA» (шифр), яке власного 

значення не має, але доповнює відсутні значення інших чисел [197, с. 993]. 

Якщо тлумачити цей символ у контексті існування людини, то «0» 

ототожнюється зі смертю, тобто станом, у якому зазнають трансформації 

життєві сили. Крім того, через свою округлу форму «0» є символом 
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безкінечності [там само]. Піфагорійці, додамо, вбачали в нулі першопочаток 

усіх речей. У даосизмі та буддизмі «0» символізує порожнечу та небуття [216, 

с. 28]. 

Як бачимо, «0» − доволі складний символ, оскільки є водночас усім, і 

нічим. Розвиваючи тлумачення «0» як небуття, маємо зауважити, що в 

аналізованому символі достатньо «відкритого простору» для позначення 

вічного, безмежного. Іншими словами, «0» − це дао, початок, що відкриває 

невизначений простір, який існує, але не може бути ідентифікованим. 

Відповідно до китайської традиції, «0» (零) із символічним значенням 

«порожнечі, небуття» є досить негативною цифрою для вихідної точки відліку 

першого десятка. Тому в китайській літературі доволі складно знайти вирази 

або ідіоми, які б містили у своєму складі «0». При цьому у повідомленнях 

молодих користувачів китайського кіберпростору зустрічається безліч випадків 

вживання «0». Більшість цифр, що вживаються молоддю для кодифікації певної 

інформації, мають схожу вимову з питомими китайськими лексемами, 

заміщеними цифровою позначкою. Винятком у такому разі є цифра «0», що 

вживається в повідомленнях замість займенника другої особи однини «ти» та 

множини «ви». Хоча вимова цифри «0» [líng] у китайській мові не є абсолютно 

тотожною вимові займенника другої особи однини 你 [nǐ] «ти» та множини 您

[nín] «ви»; випадки із вживанням «0» у значенні займенника другої особи 

множини є досить частотними у повідомленнях, опублікованих китайцями в 

молодіжних кіберзонах. За нашими спостереженнями, найпопулярнішими 

цифровими комбінаціями молодіжного Інтернет-простору, що містять у своєму 

складі позначку «0», є:  

Таблиця 3.1 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 026 [Líng èr liù] 你来了[Nǐ lái le] (Ти тут) 
2 028 [Líng èr bā] 你来吧[Nǐ lái ba] (Ти, іди сюди) 
3 095 [Líng jiǔ wǔ] 你找我[Nǐ zhǎo wǒ] (Ти шукаєш мене) 
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4 096 [Líng jiǔ liù] 你走了[Nǐ zǒu le] (Ти йдеш) 
5 086 [Líng bāliù] 你发了[Nǐ fā le] (Ти «спіймав» удачу) 
6 880 [Bā bā líng] 抱抱你[Bào bào nǐ] (Обіймаю тебе) 
7 940 [Jiǔ sì líng] 就是你 [Jiù shì nǐ] (Це ти) 
 

Вищенаведені приклади демонструють, що сучасній китайській молоді не 

властиве скептичне ставлення до цифри «0», оскільки Інтернет-користувачі 

молодшого віку сміливо вживають її під час спілкування в мережі (про це 

свідчить використання «0» на початку та в кінці цифрових комбінацій). Усі 

наведені приклади із «0» мають нейтральне семантичне навантаження, часто 

нуль є омофонічною заміною займенника «ти», «ви», адже вимова всіх інших 

цифр, що представлені у таблиці 3.1, більше фонетично нагадує лексеми, які 

вони репрезентують. Використання китайською молоддю «0» як субститута 

займенника «ти», «ви» можна пояснити відсутністю в сучасній китайській мові 

більш схожих за звучанням до цих слів цифр. Цілком можливо, вживання цифри 

«0» задля передачі семантики займенника другої особи множини 您 та однини

你 є своєрідною антитезою «китайській ввічливості». 

За ознакою парності і непарності китайські числа поділяються на іньські 

та янські. Відтак, непарні числа відповідають ян 阳, парні − інь 阴. Як бачимо, 

весь числовий ряд – це чергування ян та інь. В «І цзін» 易经 (Книзі перемін) [79, 

с. 26] непарні позиції рис гексаграм (початкова, третя і п’ята) вважаються 

янськими, а парні (друга, четверта і верхня) − іньськими. Якщо, наприклад, у 

янській позиції зустрічається іньська риса, то така позиція останньої вважається 

несприятливою.  

Так, цифра 1 у західній антропологічній думці ототожнюється з Homo 

erectus («людина прямоходяча»; застаріла назва – «архантоп»), тобто з 

людською істотою, здатною ходити у вертикальному положенні [197, с. 993]; у 

монотеїстичних релігіях «1» є числом Бога. Натомість піфагорійці 

характеризували «1» як монаду, що символізувала Творця, а отже, асоціювалася 
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з чоловічим началом. У сучасній західній традиції «бути номером один» означає 

«бути найкращим» [216, с. 28]. 

Звернімося до особливостей китайського лінгвокультурного універсуму. 

У китайській культурі цифра «1» символізує цілісність та нероздільність світу, 

«1» відповідають такі категорії китайської філософії: «Велике Єдине» 太  –, 

«Велика Межа» 太极 . Стародавні китайці так само, як і стародавні греки, 

вважали, що «1» – це основа всіх чисел: саме з «1» народжуються парні та 

непарні числа. Китайський філософ Лао Цзи з цього приводу зауважував: «Одне 

народжує два, два народжує три … » [97, с. 113]. Одиниця об’єднує в собі парне 

та непарне, чоловіче та жіноче, а тому вона є основою світу. Показовою щодо 

висловлених тез є китайська приказка, у складі якої є ієрогліф – (один): – 元復

始，萬象更新  («Із приходом Нового року все оновлюється, починається 

заново»). Тобто, – є неподільною, оскільки «1» – це довершена сутність, на 

чому неодноразово наголошували у своїх трактатах мислителі конфуціанства та 

Лао Цзи [211, с. 216]. Як наслідок, – (одиниця) широко вживається китайцями у 

прислів’ях, приказках, ідіоматичних виразах та фразеологізмах. Окрім того, «1» 

є також одним із найуживаніших структурних елементів цифрових комбінацій у 

молодіжному Інтернет-дискурсі. При цьому наголосимо, що у сучасній 

китайській мові цифра «1» може мати два варіанти прочитання: [yī] − у значенні 

числівника, та [yao] − якщо вказує на цифру номера телефону, кімнати, 

транспорту тощо. Ієрогліфічно, перший варіант прочитання цифри «1» у 

сучасній китайській мові позначається ієрогліфом – і має вимову [yī]. 

Ієрогліфічним записом-відповідником другого варіанту прочитання цифри «1» у 

сучасній китайській мові є ієрогліф 幺 [yāo]. У текстах молодіжного Інтернет-

дискурсу перший варіант вимови цифри «1» [yī] відповідає своєму 

нормативному ієрогліфічному запису відповіднику – ієрогліфу – [yī] (один, 

перший, цілий, єдиний), а другий варіант вимови цифри «1» [yāo] набуває 
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омофонічних семантичних кореляцій з ієрогліфом 要  [yào] у значенні 

«потребувати, прагнути». Наприклад, 

Таблиця 3.2 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 04551 [Líng sì wǔ wǔ 

yī] 
你是我唯一 [nǐ shì wǒ 
wéiyī] 

(Ти в мене один-
єдиний) 

2 1314920 [Yī sān yī sì 
jiǔ'èr líng] 

一 生 一 世 就 爱 你 
[yīshēng yīshì jiù ài nǐ] 

lifetime (Кохаю тебе 
навіки) 

3 1392010 [Yī sān jiǔ èr 
líng yī líng] 

一 生 就 爱 你 一 人 
[yīshēng jiù ài nǐ yīrén] 

(Ти єдина людина, яку 
я кохатиму все життя) 

4 801314 [Bā líng yī sān 
yīsì] 

伴你一生一世  [bàn nǐ 
yīshēng yīshì]  

(Твій компаньйон 
навіки) 

5 1698 [Yī liù jiǔ bā] 一路走吧 [yīlù zǒu ba] (Підемо разом (однією 
дорогою) 

6 516 [Wǔ yāo liù] 我要溜 [wǒ yào liū] (Я маю піти) 
7 517 [Wǔ yāo qī] 我要吃 [wǒ yào chī] (Я хочу їсти) 
8 5179 [Wǔ yāo qī jiǔ] 我要吃酒  [wǒ yào chī 

jiǔ] 
(Я хочу випити трішки 
вина) 

9 51396 Wǔ yāo sān jiǔ 
liù] 

我 要 睡 觉  [wǒ yào 
shuìjiàole] 

(Зараз я хочу спати) 

 

Перші п’ять прикладів засвідчують, що цифра «1» є структурним 

компонентом цифрових повідомлень, тема яких пов’язана з коханням, 

романтичними відносинами, вічною дружбою, підтримкою тощо. Семантичне 

навантаження числа «1» у комбінаціях повідомлень молодіжного кіберпростору 

є близьким до його символіки у традиційній китайській культурі. 

Другий варіант функціонування числа «1» проілюстровано у прикладах 

Інтернет-повідомлень № 6–9. Цифра 1 у них вимовляється як [yāo], і в 

інтернетівській мові є функціональним аналогом ієрогліфа 要  «потребувати, 

прагнути», маючи абсолютно тотожну вимову з останнім, причому 要 є 

питомою лексемою сучасної китайської мови. 

Наступним у нашому переліку є число «2», що символізує в китайській 

філософії порядок і баланс. Відповідно до даоської доктрини, Всесвіт 

складається з полярності, вираженої в комплементарних силах інь та ян. 
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Зокрема, у «Дао де дзін» читаємо: «Коли всі в Піднебесній дізнаються, що 

прекрасне є прекрасним, з’являється і потворне. Коли всі дізнаються, що добре 

є добрим, виникає і зло. Тому наявність і відсутність породжують одне одне, 

довге та коротке взаємоузгоджуються, високе і низьке взаємовизначаються; 

звуки, зливаючись, набувають гармонії, попереднє і наступне йдуть один за 

одним» [4]. 

Не існує жодної галузі знання у китайському культурному універсумі, де 

б ми не зустрічалися з численними проявами ідеї двоєдності інь та ян. Так, з 

особливою наочністю дана ідея заявляє про себе у традиційних для китайської 

культури композиціях предметів, образів, геометричних фігур, квітів 

(наприклад, у вирізьбленій із яшми гори у формі людської нирки). При цьому 

нирка символізує інь, у той час як яшма асоціюється із вищим утіленням ян. 

Така сама стихійна гармонія буття відображена й в інших популярних 

композиціях: олень (ян), що тримає у пащі чародійний гриб лічжи (інь); дракон 

(найвище ян) у білих хмарах (інь), або навіть морда дракона (ян) і луска дракона 

(інь). Особливо наочними в такому разі є спостереження В. Малявіна про те, що 

шедеври каліграфії та живопису також оцінювалися в парадигмі гармонії інь 

(туш) та ян (рух пензля). Наприклад, китайський садівник міг створити 

повноцінний образ взаємодії інь та ян, поставивши поряд два дерева чи камінця 

у спеціально підібраному посуді. Важливо, що подібної мети можна було 

досягти, комбінуючи кольори, наприклад, червоний та зелений тощо [110, 

с. 300]. 

Проте, як зазначає С. Доржиєва, число «2» у китайській мові також може 

вживатися у значенні «мізерності, нижчої якості» [54], тобто функціональне 

навантаження числа «2» є амбівалентним. В якості прикладів, у яких «2» 

набуває негативного значення, дослідниця наводить такі фразеологізми: «两败

俱伤» [liǎng bài jù shāng] (букв. ‘дві сторони зазнали великих втрат у боротьбі’); 
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«两 虎 相 都» [liǎng hǔ xiāng dōu] (букв. ‘дві сильні людини ведуть боротьбу’); «

两面 三 力» [liǎng miàn sān lì] (букв. ‘дві сторони, три ножа, про подвійну гру’). 

У сучасному китайському культурному просторі актуалізоване повірʼя 

про те, що все подвійне приносить благословення. Багато прикрас для 

урочистостей мають бути представлені в парній кількості, подарунки на 

китайські свята також презентуються попарно. Під час святкування китайського 

Нового року банери, як правило, розташовані симетрично обіруч від дверей. 

Прикраси традиційного китайського весілля часто містять ієрогліф 囍 (подвійне 

щастя), який, у свою чергу, є комбінацією двох ієрогліфів 喜 (xǐ) − «щастя», 

«радість», «бажаність» тощо. 

Крім того, число «2» в сучасній китайській мові має два варіанти вимови: 

[èr] (ієрогліфічний запис 二 ) у значенні порядкового числівника та [liǎng] 

(ієрогліфічний запис 两) − кількісний числівник. У повідомленнях молодіжної 

Інтернет-спільноти можна знайти обидва випадки вживання цифри «2». 

Звернімо увагу на такі комбінації: 

Таблиця 3.3 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 520 [Wǔ'èr líng] 我爱你 [Wǒ ài nǐ] (Я тебе кохаю) 
2 5240 [Wǔ'èrsì líng] 我爱是你 [Wǒ ài shì nǐ] (Моє кохання − це ти) 
3 5201314 [Wǔ'èr líng 

yī sān yī shì] 
我爱你一生一世 [Wǒ 
ài nǐ yìshēng yíshì] 

(Любитиму тебе вічно) 

4 721 [Qī'èryī] 亲爱的[Qíng'ài de]  (Дорогий (-а-), любий (-а-) 
5 812 [Bā yào liǎng] 不要来[Bù yào lái] (Я не хочу приходити) 
6 512 [Wǔ yī liǎng] 我已来 [Wǒ yǐ lái] (Я вже прийшов) 

 

Як підтверджують вищенаведені приклади, цифра «2» [èr] в 

інтернетівській мові виконує функцію семантичного аналога ієрогліфа 爱 [ài] 

китайської літературної мови: при цьому наголосимо, що аналізоване число є 

субститутом вказаного ієрогліфа. Семантика цифрових комбінацій із числом 
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«2» пов’язана з ідеєю кохання, романтичних відносин. Проте не варто плутати 

комбінацію цифр «520» (我爱你) у значенні «Я тебе кохаю» із «250» (二百五). 

Остання комбінація характеризується негативною конотацією, передаючи 

значення «дурень, телепень». 二 百 五  [èrbǎiwǔ] у китайській мові 

перекладається як «двісті пʼятдесят», що становить половину (250 грамів) 

китайського фунта (斤 – «цзинь», міра ваги, 500 грамів). Молоді користувачі 

Інтернет-спільноти охоче використовують число «250» у значенні «півмозку», 

характеризуючи певного користувача як такого, що має «250 грамів мозку» 

(тобто йдеться про не дуже розумну людину). Також можливим є вживання «2» 

із варіантом вимови [liǎng] у якості субституту ієрогліфа 来 [lái] – «приходити, 

прибути) китайської літературної мови, проте такі випадки не є частотними (див. 

приклади № 5–6 , таблиця 3.3). 

Число «3» китайці асоціюють із досконалістю, цілісністю та 

довершеністю [197, с. 993]. Згідно з «Лі цзі» або «Книги обрядів» (礼记 ), 

людина, зважаючи на своє проміжне становище між Небом і Землею, має 

безпосереднє відношення до трійки [201, с. 290]. 

Відомий китайський філософ Лао Цзи наголошував, що «Дао породжує 

єдність; єдність, у свою чергу, створює тріаду, а тріада дає початок всім речам» 

[209, с. 16]. Подібної думки дотримувався і Конфуцій, вживаючи число «3» у 

якості символу: зокрема, «三人行，必有吾師焉» // ‘Серед трьох людей, які 

йдуть разом завжди знайдеться мій учитель’ [221]. Китаєзнавець М. Анашина 

зазначає, що 三 [sān] (три) символізує Велику Тріаду – Небо 天, Землю 地 та 

Людину 人. При цьому дослідниця посилається на такі рядки трактату «Лі-цзі»: 

Призначення Неба – народжувати і укривати. 

Призначення Землі – вигодовувати і підтримувати. 

Призначення мудрих – наставляти і виховувати [4]. 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%E4%BA%8C%E7%99%BE%E4%BA%94
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Як один із цифрових елементів коду спілкування в молодіжній Інтернет-

комунікації число 三 [sān] супокладається семантиці лексем 想 [xiǎng] – хотіти, 

думати, 生 [shēng] – жити, життя, народжувати та 长 [cháng] − довго. Звернімо 

увагу на приклади, представлені у таблиці: 

 
Таблиця 3.4 

№ Цифровий код Значення Переклад 
1 0358 [Líng sān wǔ 

bā] 
你想我吧 [Nǐ xiǎng wǒ ba] (Ти сумуєш за мною?) 

2 338 [Sān sān bā] 想想吧 [Xiǎng xiǎng ba] (Подумаймо над цим) 
3 372 [Sān qī'èr] 想起来 [Xiǎng qǐlái] (Хочу прикинутися) 
4 3344 [Sān sān sì 

sì] 
生生世世  [Shēng shēng shì 
shì] 

(Із покоління в 
покоління) 

5 5376 [Wǔ sān qī 
liù] 

我生气了 [wǒ shēng qì le] (букв. Я «народив» гнів) 

6 3399 [Sān sān jiǔ 
jiǔ] 

长长久久  [cháng cháng jiǔ 
jiǔ] 

(Надовго) 

 

Число «4» [sì] в китайському лінгвокультурному континуумі є одним із 

найбільш суперечливих. З одного боку, «4» символізує сторони світу 四大− [sì 

dà], чотири сезони року 四时四期 [sì shí sì qī], чотири символи 四象 [sì xiàng] 

«Книги змін», а з іншого, омофоном «4» є ієрогліф 死 [sǐ] – ‘смерть, вмирати’. 

Саме через тотожність у звучанні «4» з ієрогліфом 死 у Китаї прийнято оминати 

це число. Особливо яскраво це спостерігається у житлових будинках, у лікарнях 

(так, словосполучення 四楼 [sì lóu] трактується як «поверх смерті»). У ліфтах 

також часто відсутня кнопка четвертого поверху: замість неї присутні 

позначення на кшталт: «1», «2», «3», «5А», «5В». Крім того, ймовірно, що не 

знайдеться китайців, охочих мати цифру «4» у номері свого мобільного 

телефону. 

Цікаво, що «4» в Китаї нерідко замінюють буквою «F» (початкова літера у 

назві четвертої ноти «фа»). Однак найстрашнішою для китайців цифровою 

комбінацією є «42», вимова якого наближена до словосполучення 死儿 [sǐ er] – 
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«мертвий син». Іншою цифровою комбінацією з негативною конотацією є «174», 

омофон словосполучення – 起死 [yī qǐ sǐ] – букв. ‘вмерти разом’. Разом із тим, 

«48», хоча й містить «4», проте не набуває негативних конотацій: комбінація 

тлумачиться не як «смертельні гроші», а як «гроші, що добувалися тяжкою, 

виснажливою працею». 

Як зазначає О. Донова [53, с. 80], у разі поєднання «4» і «3» у 

фразеологічній одиниці, остання, як правило, набуває негативної конотації (за 

термінологією О. Донової – «отрицательную оценочность», О. Д.). Дослідниця 

аргументує свою думку такими прикладами: 不三不死 – букв. «Ні три, ні 

чотири», тобто відповідниками аналізованої паремії в українській мові є «Ні те 

ні се», «Ні риба ні м’ясо» тощо. Якщо ж вираз уживається щодо людини, то 

йдеться про «темну» особистість» або «людину безпутну, ні на що не придатну; 

丢三落四 – букв. ‘Втратити три і упустити чотири’ / ‘Пропустити тут, упустити 

там’. Відтак, аналізований вислів вживається щодо незібраної, розсіяної 

людини. 

Як бачимо, молоді користувачі Інтернет-простору поширили традиційне 

для китайської культури негативне забарвлення «4» (зв’язок із концептом 

«смерть»), використовуючи відповідні цифрові комбінації. Окрім традиційного 

негативного семантичного навантаження, «4» в Інтернет-просторі, набуває 

нейтрального забарвлення, зокрема, йдеться про цифрові комбінації, у яких «4» 

вживається у значенні китайського дієслова-зв’язки 是 [shì] – (є, бути): 

Таблиця 3.5 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 04551 [Líng sìwǔwǔyī] 你是我唯一 [Nǐ shì wǒ 

wéiyī] 
(Ти є моїм єдиним) 

2 5240 [Wǔ'èrsìlìng] 我爱是你 [Wǒ ài shì nǐ] (Моїм коханням є ти ) 

3 456 [Sìwǔliù] 是我啦 [Shì wǒ la]  (Це є я ) 
4 748 [Qīsìbā] 去死吧 [Qù sǐ ba] 

 
(Іди вбийся!)  
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5 246 [Èr sìliù] 饿死了 [È sǐ le] (Я до смерті голодний) 

 

Цифра «5» для китайців є найважливішою, оскільки асоціюється з 

життєвим ритмом, космічним порядком. Це найсприятливіше з чисел, смислове 

навантаження якого близьке до цифри «7» у європейській культурі. Зокрема, до 

асоціативного ряду «5» належать «п’ять стихій», «п’ять пневм», «п’ять звуків», 

загальніше – ідеться про чотири сторони світу та центр. 

Аргументоване пояснення вищезазначеного асоціативного ланцюга 

знаходимо у праці В. Малявіна [110, с. 300], який зазначає, що крайнє інь та 

крайнє ян в Емблемі Великої межі співвідносяться зі стихіями вогню та води 

(рис. 3.1). Одночасно цикл їхніх взаємних перетворень передбачає дві проміжні 

стадії, що символізують стихії металу та дерева: 

 

Рис. 3.1 

Як бачимо, чотири вказані на малюнку фази утворюють коло 

трансформацій інь та ян, що, як і будь-яка окружність, має свій центр. Емблема 

центру – Земля. Таким чином, Велика Межа ( 太 极 ) розгортається у 

п’ятичастинну структуру. У європейській літературі її прийнято називати 
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системою п’яти першоелементів або п’яти стихій (五行): дерева, вогню, землі, 

металу і води. Насправді йдеться про п’ять фаз світового циклу і «п’ятериці» як 

математичну величину. П’ятериця поєднує в собі дуалістичність інь та ян і 

водночас тріаду процесу створення світу, а тому є надзвичайно ємним символом. 

Крім того, п’ять космічних фаз мають і просторове значення: вони 

символізують чотири сторони світу та центр. У свою чергу, сторони світу 

співвідносяться з чотирма порами року, а центр – із перехідними моментами 

річного циклу. Отже, п’ятериця узагальнює ідею взаємних перетворень 

простору і часу, що наочно проілюстровано у табл. 3.6: 

Таблиця 3.6  

Таблиця відповідностей на основі вчення про п’ять фаз буття (табл. за: 

Малявін 2000, с. 300) 
Фаза П’ять внутрішніх 

органів 
П’ять органів 

чуття 
П’ять видів 

плоті 
П’ять типів 

почуттів 
П’ять 

кольорів 

Дерево печінка очі жили гнів синій 

Вогонь серце язик сосуди радість червоний 
Земля селезінка рот м’язи думка жовтий 
Метал легені ніс шкіра скорбота білий 
Вода нирки вухо кістки страх чорний 

 

Додатковим аргументом на користь вищезазначеної думки про 

взаємозв’язок п’яти фаз із кольорами та почуттями є слова Лао Цзи, який 

наголошує: «п’ять кольорів осліплюють очі людини, п’ять звуків оглушують 

вуха людини, п’ять смаків псують смак людини» [209, с. 16]. Буддисти, у свою 

чергу, вказують на п’ять заповідей (五戒), що є універсальними для людей: «не 

вбий, не вкради, не будь хтивим, не пий вино, не їж м’ясо» [201, с. 109]. 

Використання молоддю цифри «5» у повсякденному Інтернет-спілкуванні 

не відтворює традиційних для китайської лінгвокультури значень цього числа. 
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Так, особливо часто «5» використовується у китайськомовному кіберпросторі у 

значенні займенника першої особи однини 我 – Я, мій, моє. Наприклад: 

Таблиця 3.7 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 775 [Qīqīwǔ] 亲亲我[Qīn qīn wǒ] (Поцілуй мене) 
2 512 [Wǔ yī liǎng] 我已来 [Wǒ yǐ lái] (Я вже тут) 
3 5240 [Wǔ'èrsì 

lìng] 
我爱是你 [Wǒ ài shì 
nǐ] 

(Моє кохання − це ти  

4 5170 [wǔ yào qī 
líng] 

我要娶你  [wǒ yào 
qǔ nǐ] 

(Я хочу одружитися з тобою) 

5 555 [wǔ wǔ wǔ] 呜呜呜 [wū wū wū] (звуконаслідування плачу) 
 

Окрім вживання числа «5» у якості омофона займенника першої особи 

однини – 我 [Wǒ], молодь часто використовує цифру п’ять для відтворення 

ономатопеї звуконаслідування плачу (呜呜呜) (див. приклад № 5 у табл. 3.7). На 

особливо увагу заслуговує і той факт, що в Інтернет-просторі «5» досить часто 

представлене у цифрових комбінаціях 58 − 晚安 [wǎn'ān] – «на добраніч»，765− 

去跳舞 [qù tiào wǔ] – «йдемо на дискотеку»，558 − 午午安 [wǔ wǔ ān] – «добрий 

день» тощо.  

Число «6» є символом повноти у філософії Заходу. Так, піфагорійці 

вважали «6» найдосконалішим числом з огляду на його амбівалентність: 

семантика числа пов’язана як зі злом, так і з добром, як із повстанням проти 

Бога, так із повним єднанням з Ним [197, с. 885]. Відтак, цілком логічно, що «6» 

вважається символом повноти. 

При цьому варто зауважити, що шістка відображена і в Старому Заповіті, 

що дозволяє проаналізувати символіку досліджуваного числа у християнському 

світі. Зокрема, у «Шестидневі» розповідається про створення світу за шість днів. 

Іншої семантики «6» набуває у «Новому Заповіті»: аналізоване число має 

прямий зв’язок із гріхом («Книга Одкровень» (13:18); «666» є числом звіра 

(сатани)) [222, с. 167]. Безпосередній науковий інтерес у колі обраної нами 
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проблематики становить і той факт, що у племені «майя» число «6» вважалося 

нещасливим, його асоціювали зі смертю.  

Натомість у китайській філософії за числом «6» закріплене поняття 

«впливу небесних сил, вищої небесної інстанції». У «Книзі Перемін» перша 

гексаграма «Цянь» (позначає «творчість») характеризується через дії шести 

драконів: нижня риса − «дракон, що пірнув», початок підйому життєдайних сил; 

друга риса − «дракон, що знаходиться на полі», тобто мається на увазі те, що 

світле, життєдайне начало вийшло на поверхню; п’ята риса − «злетівши, дракон 

знаходиться високо в небі», тобто відбувається розквіт світлого життєдайного 

начала, сила дракона наповнює все; шоста риса − «загордившись, дракон 

відчуває каяття», інакше кажучи, досягнувши найвищого розквіту, світле 

життєдайне начало починає слабшати, після чого «Цянь» перетворюється на 

«Кунь» [214, с. 18]. 

Наголосимо, серед старшого покоління китайців, яке є носіями 

традиційної культури, поширеними є стійкі вирази, у складі яких є «6». 

Розглянемо деякі з них [207, с. 11]: [liù-gèn] (六根 ) – «шість коренів», що 

позначають очі, ніс, вухо, язик, тіло і бажання; вираз Liù-qīn (六親) означає 

«шість відносин»: батько, мати, старші брати і сестри, молодші брати і сестри, 

дружини і діти. Відтак, «6» досить часто функціонує у складі багатьох фраз та 

ідіом китайської мови: наприклад, 三头六臂 – букв. ‘три голови і вісім рук’ 

(йдеться про надзвичайні здібності – натяк на одне з буддистських зображень), 

过五关，斩六将 [guò wǔ guān, zhǎn liù jiàng] – букв. ‘пройти п’ять застав, вбити 

шість воєначальників’ (подолати всі труднощі, пройти крізь всі випробування), 

六朝金粉 [liù cháo jīn fěn] букв. ‘краса та пишність шести династій’ (мова йде 

про вишукане, аристократичне життя). 

Ієрогліф на позначення цифри «6» також виступає омофоном до ієрогліфа 

( 祿 ) [lù] – «багатство» (йдеться про особливості кантонського діалекту 
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китайської мови) [там само]. У сучасному літературному путунхуа орфоепічні 

характеристики «6» корелюють з вимовою лексеми 流 (потік) [liú]. Що ж до 

культурно-символічних характеристик, то «6» вважається надзвичайно вдалою 

датою для бізнесових справ [181]; [192]. 

У молодіжному китайськомовному Інтернет-дискурсі цифра «6», як 

правило, представлена як омофон до службової частки 了 [le] сучасної 

китайської мови. Наприклад, [225]: 

Таблиця 3.8 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 026 [Líng èr liù] 你来了[Nǐ lái le] (Ти прийшов) 
2 096 [Líng jiǔ liù] 你走了[Nǐ zǒu le] (Ти пішов) «6» вказує на 

доконаність дії 
3 086 [Líng bāliù] 你发了[Nǐ fā le] (Ти «спіймав» удачу) «6» вказує 

на доконаність дії 
4 456 [Sìwǔliù] 是我啦  [Shì wǒ 

la] 
(Це є я) «6» виконує функцію 
підсилюючої частки 

Як свідчать вищенаведені приклади, молоді користувачі Інтернет-

простору, вживаючи число «6» як структурний елемент цифрових комбінацій, 

не пов’язують його зі значенням «заможності, успіху». Тобто використання 

цифри «6» обмежується функцією службового нейтрально забарвленого 

елемента цифрового коду. 

Число «7» досить широко представлене в магії, астрономії та міфології. 

Дане число пов’язане передусім із кількістю планет (Сонце, Місяць, Меркурій, 

Венера, Марс, Юпітер, Сатурн) і днями тижня [201, с. 28]. Так, наприклад, 

пояснення семантики словосполучення 七星  [qī xīng] (дослівно ‘Сім зірок’) 

уможливлюється проведенням паралелі з Великим Возом у сузір’ї Великої 

Ведмедиці, що складається із семи яскравих зірок [199]. У Китаї, Кореї та 

Японії аналізоване явище називають 北斗 Північним ковшем. 

Відповідно до старого китайського календаря [337], сьомий день cьомого 

місяця є днем зростаючого напівмісяця, на який припадає свято «七夕节» [qī xī 

jié] («Ніч сімок»). Дане свято також називають Днем Святого Валентина [385].  
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У цей день молоді дівчата вирізають фігури зі шкоринок дині, а також 

загадують бажання успішно вийти заміж. Інша назва свята – День народження 

сьомої сестри (七姊诞) [qījiědàn] або «Ніч умінь» (巧夕) [qiǎo xī]. 

У Китаї з числом «7» також пов’язаний культ життя після смерті. Зокрема, 

термін 作七  («зробити сім») унаочнює уявлення китайців про те, що душа 

померлого в 7-денний термін після смерті відходить в інший світ, пориваючи 

зв’язки з родичами, близькими [216, с. 262]. 

У сучасній китайській мові омофоном числа «7» є ієрогліф 起, що має 

значення «підійматися, вверх, підйом». Відтак, цифрові вирази на кшталт 

537 [Wǔ sān qī] // 我升起» [Wǒ shēng qǐ] – букв. ‘я піднімаюсь уверх’, тобто «Я 

отримав підвищення, піднявся по кар’єрній драбині», 987 [Jiǔ bā qī] «对不起» 

[Duìbùqǐ] – «вибачте» є дуже поширеним в інтернетівській мові китайської 

молоді. Окрім вживання цифри «7» у значенні ієрогліфа 起 , сімка також 

омофонічно корелює із вимовою ієрогліфа 气 [qì], основні значення якого − 

«газ», «аромат», «повітря», «дух», «настрій», «енергія», «гнів» [КРС 2003]. Із 

семи перерахованих семантик ієрогліфа 气 [qì] китайська молодь обрала число 

«7» лише на позначення «гніву». Як бачимо, за цифрою «7» в кіберпросторі 

«закріпилося» лише негативне значення.  

Таблиця 3.9 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 5376 [Wǔ sān qī liù] 我生气了 [Wǒ shēng qì le] (Я роздратований) 
2 8147 [Bā yāo qīsì] 不要生气 [Bùyào shēngqì] (Не треба гніватися) 
3 7456 [Qīsìwǔliù] 气死我了 [Qì sǐ wǒle] (Розлютив мене до 

смерті) 
Як засвідчують вищенаведені приклади цифрових комбінацій, у складі 

яких присутнє число «7», вони безпосередньо пов’язані з символізацією 

почуттів гніву та роздратованості. Інколи в молодіжних кіберзонах 

зустрічаються комбінації з числом «7», що мають ще вищий ступінь негативної 

конотації: наприклад, 5987 [wǔjiǔbāqī] означає 我很白痴 [wǒhěnbáichī] («I am an 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%E6%88%91%E5%BE%88%E7%99%BD%E7%97%B4
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idiot» / «Я – ідіот»), 0987 [língjiǔbāqī] означає 你很白痴 [nǐhěnbáichī] («You are an 

idiot» / «Ти – ідіот») тощо. 

Число «8» є одним із найулюбленіших у Китаї та символізує досконалість, 

повноту у природі й державі. Традиційним асоціативним рядом аналізованого 

числа є 八个方向 [bā gè fāng xiàng] ‘вісім напрямків’, 八个季节 [bā gè jì jié] 

‘вісім сезонів’ та 八个风  [bā gè fēng] ‘вісім вітрів’, що визначають погоду. 

Також «8» досить часто зустрічається у словосполученнях: 八个节日 [bā gè jié rì] 

‘вісім свят’, 八个天主 [bā gè tiān zhǔ] ‘вісім богів’ (бог неба, бог землі, бог війни, 

бог темряви, бог світла, бог місяця, бог сонця, бог чотирьох пір року),  

八 个 精 神  [bā gè jīng shén] ‘вісім духів’, 八 个 宝  [bā gè bǎo] «вісім 

коштовностей» (сердолік, корал, черепахова кістка, перламутр, рубін, місячний 

камінь, гірський кришталь).  

Також вартим уваги є і питання орфоепічних особливостей числа «8». Як 

відомо, «8» по-китайськи звучить як [bā], однак на півдні Китаю вимовляється 

як [fa] = розбагатіти, саме тому китайці люблять номери, у яких одною зі 

складових є «8». Особливо престижно мати кілька вісімок у номерах машин і 

телефонів. Три вісімки «888» [bābābā] означають те ж саме, що й 发发发 

[fā fā fā] – «процвітання». Невипадково Олімпійські ігри 2008 р. в Пекіні 

відкривалися 8 серпня о 20 (тобто о 8-ій, О. К.) годині вечора. Цікаво, що через 

віру китайців у силу числа «8», видача автомобільних номерів у Китаї є одним 

із найприбутковіших видів бізнесу: з 1988 р. у Транспортному управлінні 

Гонконгу регулярно проводяться аукціони автомобільних номерів; продаж 

номера «8» за 650 тис. доларів, який відбувся на першому ж аукціоні, до цього 

часу залишається рекордом Книги Гінеса. 

Прикментно, що в молодіжному Інтернет-дискурсі цифра «8» може 

вживатися як із меліоративним, так і з пейоративним забарвленням. У першому 

випадку йдеться про успіх, удачу. Натомість негативна конотація розгортається 
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навколо передачі цифрою «8» значень, притаманних обсценній лексиці. 

Наприклад: 

Таблиця 3.10 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 518 [wǔyībā] 五幺八 [wǔ yāo bā]  (Я скоро розбагатію) 
2 168 [yīliùbā]  一祿發 [yīlùfā] 

(кантонський варіант) 
(Мати гарну вдачу) 

3 880 [bābā líng] 抱抱你 [bàobàonǐ] (Обіймаю тебе) 
4 38 [sānbā] 三八 [sānbā] (Дурнувата жінка) 
5 78 [qībā] 鸡巴 [jība] («Фігня» або чоловічий 

статевий орган) 
 

Цифра «9» є числом завершеності та повноти. Дев’ять вважається 

щасливим числом у Китаї, адже воно є співзвучним до лексеми 九 [jiǔ] (довгий / 

довговічність) [224, с. 295]. 

Про важливість числа «9» у китайській культурі свідчить також щорічне 

проведення Фестивалю подвійної дев’ятки 重 九  [199], який традиційно 

організовується на дев’ятий день дев’ятого місяця за календарем. 

Крім того, всі ми часто послуговуємося висловом «У кішки дев’ять 

життів», який підкреслює те, що кішкам досить часто щастить уникати смерті. 

«9» також є числом небесних сфер [216, с. 29]. 

Однак найвиразніше, на нашу думку, пояснює статус числа «9» у 

традиційній китайській культурі існування саме «9» кроків до імператорського 

трону, «9» воріт, що закривали цей трон від зовнішнього світу. А в буддизмі 

взагалі «9» є небесним номером вищої духовності [197, c. 702].  

Окрім того, що число «9» в сучасній китайській мові є омофоном до 

ієрогліфа 久 [jiǔ] (довгий / довговічність / постійний / давній / незмінний), воно 

також вживається молоддю для передачі значення «достатньо, вистачати, мати у 

повній мірі), яке в сучасній китайській мові закріплене за ієрогліфом 够 і має 

вимову [gòu] [19]. А тому використовується у цифрових комбінаціях на кшталт: 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%E4%B8%80%E7%A5%BF%E7%99%BC
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%E6%8A%B1%E6%8A%B1%E4%BD%A0
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%E4%B8%89%E5%85%AB
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Таблиця 3.11 
№ Цифровий код Значення Переклад 
1 3399 [sān sān jiǔ jiǔ] 长 长 久 久  [cháng 

cháng jiǔ jiǔ] 
(На довгий час) 

2 89 [bā jiǔ] 发够 [fā gòu] (Бути достатньо заможним) 
3 39 [sān jiǔ] 长够 [cháng gòu] (Достатній ріст ) 
4 99 [jiǔ jiǔ] 就够 [jiù gòu] (Якраз достатньо) 

 

Окрім вищезазначених прикладів у таблиці 3.11, число «9» у 

молодіжному Інтернет-просторі також фігурує у складі комбінацій, семантика 

яких пов’язана із темою «порятунку, спасіння», маючи кореляцію із ієрогліфом 

救 [jiù] «рятувати, виручати», наприклад: 9958 [jiǔjiǔwǔbā] – «Врятуй мене», 

99513 [jiǔjiǔwǔyīsān] – «Спасатиму тебе все життя» тощо.  

Як бачимо, молоді користувачі Інтернет-простору зберегли традиційний 

для китайської культури символічний статус числа «9» «довгий / довговічність», 

«експлуатуючи» семантику «довгий / довговічність» у процесі Інтернет-

комунікації. 

Проаналізований матеріал засвідчує активне використання китайськими 

Інтернет-користувачами цифрових комбінацій, акронімів, у складі яких числа 

набувають нового значення, що не завжди узгоджується з традиційними 

уявленнями китайського лінгквокультурного простору. Використання 

китайською молоддю чисел базується на принципі омофонічної наближеності 

вихідного ієрогліфа до звучання відповідної цифри. Відтак, явище омофонії 

відіграє чи не найважливішу роль під час заміни ієрогліфа на його цифровий 

відповідник у ході комунікації молоді в Інтернет-просторі. Тому це явище 

заслуговує на окрему увагу та детальний аналіз у подальшому ході нашого 

дослідження.  



153 

Усі вище наведені факти засвідчують активність трансформаційних 

процесів, що притаманні сучасній китайській мові у сфері її використання в 

Інтернеті. 

 

3.3. Використання омофонів у молодіжному китайськомовному 

Інтернет-просторі 

У попередньому підрозділі нами було проаналізовано особливості 

символічного використання чисел та їх поєднань у традиційній китайській 

лінгвокультурі на тлі їхнього функціонального застосування у процесах 

молодіжного інтернетівського спілкування, яке спирається на омофонію 

корелюючих за змістом елементів.  

Ідея омофонії – ( 谐 音 ) є особливо актуальною для китайської 

лінгвокультури, зокрема, у контексті китайської натурфілософії, оскільки 

омофони є невід’ємною частиною китайської мови. Так, відомий філософ-

конфуціанець епохи Хань (206 до н. е. – 220 н. е.) Дун Чжуншу (близько 

179−104 до н. е.) у своєму творі «Чунь-цю фань лу» («Рясні роси [літописи] 

Чунь-цю») характеризує омофонію в такий спосіб: «Досконалі мудреці давності, 

прислуховуючись до голосних звуків у природі (嚣), осягали за їх допомогою 

Небо і Землю, давали їм назви (号). Вони прислуховувалися до співу пташок і 

криків тварин, нарікали їх за цією ознакою іменами. В імені (名) виражаються, у 

такий спосіб, спів (鸣) і найменування (名). У назві (号) виражається, таким 

чином, голосний звук й осягнення. Відтак, голосні звуки, за допомогою яких 

осягаються Небо і Земля, − це назви. Спів та крики тварин, за допомогою яких 

давалися назви, – це імена. Імена і найменування, хоча й різняться за звучанням, 

проте основа в них єдина. Імена та звання – це спосіб проникнення в думки 

Неба. Небо не розмовляє, воно змушує людей виражати його думки. Небо не діє, 

воно змушує діяти людей, що знаходяться під його владою. Таким чином, імена 
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є тим способом, за допомогою якого досконалі мудреці виражали думки Неба. 

Відповідно, їх не можна не піддати глибокому розгляду (розділ «Глибоке 

дослідження імен та звань») [61]. 

Знаменитий китайський лінгвіст Чжао Юаньжень написав вірш Shī Shì shí 

shī shǐ, що складається з 92 (а разом з назвою – 97) складів «ши» (诗), яке 

прекрасно ілюструє явище омофонії. На слух і за фонетичною транскрипцією 

піньїнь воно абсолютно незрозуміле, його сенс розкривається тільки в 

ієрогліфічному записі [3]: 

施 氏 食 獅 史" 

«Shī Shì shí shī shǐ» 

(Історія про те, як людина на прізвище Ши поїдав левів) 
 

石室 詩 士 施 氏, 嗜 獅, 誓 食 十 獅. 

Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī. 

Жив в кам'яній печері поет Ши Ши, який любив їсти левів і поклявся 

з'їсти десять в один присід. 
 

氏 時時 適 市 視 獅. 

Shì shíshí shì shì shì shī. 

Він часто ходив на ринок, де дивився – чи не завезли на продаж левів? 
 

十 時, 適 十 獅 適 市. 

Shí shí, shì shí shī shì shì. 

Одного разу о десятій ранку десятьох левів привезли на ринок. 

是 時, 適 施 氏 適 市. 

Shì shí, shì Shī Shì shì shì. 

У той же час на ринок приїхав Ши Ши. 
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氏 視 是 十 獅, 恃 矢 勢, 使 是 十 獅 逝世. 

Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì. 

Побачивши тих десятьох левів, він убив їх стрілами. 
 

氏 拾 是 十 獅 屍, 適 石室. 

Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì. 

Він приніс трупи десятьох левів в кам'яну печеру. 
 

石室 濕, 氏 使 侍 拭 石室. 

Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì. 

У кам'яній печері було сиро. Він наказав слугам прибратися в ній. 
 

石室 拭, 氏 始 試 食 是 十 獅. 

Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī. 

Після того, як кам'яна печера була прибрана, він взявся за їжу. 
 

食 時, 始 識 是 十 獅, 實 十 石獅 屍. 

Shí shí, shǐ shí shì shí shī, shí shí shí shī shī. 

І, коли він почав їсти, виявилося, що ці десять левів насправді були 

десятьма кам'яними левами. 
 

試 釋 是 事. 

Shì shì shì shì. 

Спробуйте пояснити цей факт! 

 

У сучасному китайськомовному сегменті віртуальної мережі явище 

омофонії яскраво постає під час комунікації на Інтернет-майданчиках різного 

типу. Зокрема, особливо показовим у такому разі є один з уривків із 

повідомлення молодіжного китайського Інтернет-блогу [350]: 
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寒 ing，泥[ní]素[sù]芥末[jièmo]286，泥[ní]太[tài]out，偶[ǒu]稀饭

[xīfàn]滴[dī]淫[yín] 8 素[bā sù]酱紫[jiàngzǐ]滴[dī]！ 

На перший погляд, цей уривок не має логіки, адже ієрогліфи в ньому 

дібрані довільно. Між ними не простежується аніякого логіко-семантичного 

зв'язку, до того ж, у складі цього уривку є цифра 8 та англійський суфікс. Проте 

людина молодого покоління, яка є активним користувачем Інтернет-блогів та 

бере участь у чат-спілкуванні, без особливих зусиль може «перекласти» цей 

уривок сучасною китайською літературною мовою: 天啊 [ti’ān a]，你 [nǐ] 是

[shì]这么 [zhème]老土 [ lǎotǔ]了，你[nǐ] 太[tài]外行[wàiháng]了，我 [wǒ]喜欢

[xǐhuan]的[de] 人 [rén]不是[bushì]这样[zhèyàng] 的 [de] − Господи, ти такий 

старомодний, ти такий профан, людина, яка мені подобається, зовсім не 

така!!!  

Якщо проаналізувати «блогівське» й «нормативне» речення в контексті 

ієрогліфіки, то можна зробити припущення, що між ними немає жодного 

семантичного зв’язку, адже у складі двох досліджуваних речень функціонують 

абсолютно різні ієрогліфи. Натомість фонетичний рівень аналізованих уривків 

характеризується повними або частковими омофонічними кореляціями.  

Отже, спробуємо провести порівняльний аналіз фонетичних особливостей 

функціонування ієрогліфів на матеріалі таких двох корелюючих у змістовому 

плані текстів: 泥[ní]素[sù]芥末[jièmo]286，泥[ní]太[tài]out，偶[ǒu]稀饭

[xīfàn]滴[dī]淫[yín] 8 素[bā sù]酱紫[jiàngzǐ]滴[dī]！» //“你[nǐ] 是[shì]

这么[zhème]老土[lǎotǔ]了，你[nǐ] 太[tài]外行[wàiháng]了，我[wǒ]喜欢

[xǐhuan]的[de] 人[rén]不是[bushì]这样[zhèyàng] 的[de]! 

Як бачимо, ієрогліф 你[nǐ] у нормативному до китайської літературної 

мови уривку за вимовою тотожний ієрогліфу 泥 [ní] у тексті блогу. Натомість 

незначна різниця існує у використанні тонів: так, у першому випадку 你 [nǐ] 
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вимовляється з третім тоном і має значення особового займенника «ти», а у 

другому випадку – з другим тоном і має значення «бруд». Ієрогліф 素 [sù] – 

букв. «натуральний (про колір), простий, пісний» у тексті блогу замінює 

дієслово-зв’язку 是  [shì] «бути» нормативної сучасної китайської мови. 

Ієрогліф 芥末 [jièmo] букв. «гірчиця», «васабі», використаний у тексті блогу, за 

звучанням наближений до ієрогліфа 这么 [zhème] «такий, так» нормативного 

тексту.  

Особливо показовим для досліджуваного тексту є використання цифрових 

елементів – 2, 8, 6, які пов՚язані з назвою одного з найперших комп’ютерних 

процесорів 80-х рр. − CPU (на особливу увагу в такому разі заслуговують 

особливості передачі цифр на письмі в китайській мові, коли кілька елементів 

пишуться разом, позначаючи при цьому окремі кількісні значення). Процесор 

серії 80286, випущений компанією Intel у 1982, став першим чіпом сімейства 

Х86. Проте, у процесора цієї серії було виявлено ряд проблем, найпомітнішою 

із яких була занадто повільна швидкість виконування операцій. Саме через цей 

факт Біл Гейтс у свій час назвав 80286 «безмозким процесором» [123]. 

Оскільки швидкість процесорів цього сімейства дедалі дужчала, 

з'являлися новітні моделі із номерними серіями 80386, 80486, 80586, 80686, 

молоді Інтернет-користувачі запозичали цифрову серію найпершого процесора 

сімейства Х86 − 286 на позначення тих співрозмовників, чиї відповіді та реакції 

у процесі спілкування є надто загальмованими, а також щодо тих, хто не 

стежить за останніми ноу-хау у світі – віртуальному та реальному. Як наслідок, 

окрім значення «загальмованості», в китайськомовному Інтернет-просторі за 

цифровою комбінацією 286 також закріпилася семантика «старомодності», 

«відсталості». Наведемо приклад вислову чат-розмови одного з китайських 

молодіжних Інтернет-форумів: 今天有一个同学告诉我另一个同学说我是

“286”，问我怎么不生 − Сьогодні один з однокласників повідомив мені, що 
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інший однокласник назвав мене старомодним, дивуючись, як я на це не 

образився. Як бачимо, цифрові елементи “286” вживаються як субститути для 

передачі семантики лексеми 老土 [ lǎotǔ] «старомодний» [244]. 

Наступним у сленговому тексті є вираз 太 [tài] out 了 [le] бук. ‘вкрай за 

межами’, до складу якого входить англійський прийменник out, що має 

значення «поза, за межами». Із попереднього контексту зрозуміло, що вираз 太

out le відповідає нормативному варіанту 太外行了  [tài wài xíng le] і має 

значення «такий профан». Крім того, показовими для досліджуваного тексту 

є ієрогліфи: 

• 偶 [ǒu] – букв. ‘статуя, людська фігура; лялька, ідол’ у блогівському 

уривку є еквівалентом займенника першої особи однини 我 [wǒ], що належить 

китайській літературній мові. Сленговий елемент має схожу з нормативним 

відповідником вимову; 

• 稀饭 [xīfàn] – у прямому номінативному значенні ‘каша’, за звучанням 

близький до дієслова 喜 欢  [xǐhuan] «подобатися». Прикметно, що така 

орфоепічна схожість породжує семантичне зближення, а отже, 稀饭 набуває 

значення «подобатися»; 

• 滴 [di] із прямим номінативним значенням ‘крапля’ наближений до 

означальної частки китайської літературної мови 的  [de] і замінює її у 

сленговому варіанті тексту. 

Цифра “8” у сучасній китайській мові вимовляється як [bā], виконуючи у 

поданому нами вище сленгованому тексті функцію заперечної частки 不 [bù]. 

Словосполучення із ієрогліфіко-цифровим елементом “8” 素  [bāsù] 

блогівського тексту є омофоном заперечного словосполучення 不是  [bùshì] 

нормативного уривку, виступаючи його формальним субститутом. 
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Завершує уривок блогівського тексту словосполучення із двох ієрогліфів 

酱紫[jiàngzǐ] ‘темно-фіолетовий»’, вимова якого близька до словосполучення 这

样子 [zhèyàng] ‘таким чином’ китайської літературної мови. 

З метою об’єктивного прочитання і розуміння китайськомовного тексту зі 

сленговими елементами важливо враховувати передусім те, що китайська є 

мовою тональною. Відповідно, незначна розбіжність у вимові слова може 

породжувати абсолютно інше значення. Використання в Інтернет-спілкуванні 

ієрогліфів з однаковим звучанням, але різним написанням і смисловим 

навантаженням є надзвичайно важливим явищем у сучасному Інтернет-просторі.  

Зокрема, показовим в аналізованому контексті є слово 神马 [shénmǎ] – 

букв «казковий / чарівний кінь», омофоном якого є 什么 [shénme] – ‘що’. Про 

семантичне зближення омофонів свідчить вислів 神马都是浮云 [shén mǎ dōu shì 

fú yún] – букв. ‘казкові коні – всі є плаваючими хмаринами’, у якому 神马 має 

значення ‘що’. Згідно з даними газети Southern Metropolis Daily, цей вираз є 

одним із найрозповсюдженіших в Інтернет-чатах, на форумах. Оскільки 

ієрогліф 神马  «містичний кінь» вживається у значенні 什么  «що», то вираз  

神马都是浮云 [shén mǎ dōu shì fú yún] набуває значення «Все є плаваючими 

хмаринами»: тобто, все є настільки мінливим, що не варто на щось звертати 

особливу увагу [248]. Натомість буквальний переклад виразу мав би такий 

вигляд: «містичний кінь є лише плаваючими хмаринами», що не має логічного 

сенсу. 

Аналізований вираз набрав особливо великої популярності з-поміж 

молодих Інтернет-користувачів після створення китайським студентом 容荣

(Жун Жун) повідомлення у блозі, присвяченого коханій дівчині – 月月 (Юе Юе). 

Так, за словами студента, дівчина, «неначе грім серед ясного неба», з’явилася в 

його житті, приїхавши з візитом до автора повідомлення в Шанхай зі своїм так 

званим нареченим. Із тексту повідомлення ми дізнаємося, що Жун Жун показує 
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їм Шанхай, навіть незважаючи на те, що він переживає багато неприємних 

емоцій, страждає під час їх візиту. При цьому Жун Жун пише про це в дуже 

гумористичній, навіть комічній манері, вживаючи вираз 神马都是浮云, а отже, 

порівнюючи Юе Юе з мінливою хмариною, що швидко «відпливе» і «зникне» з 

горизонту його життя [там само]. 

Окрім цього виразу, на просторах китайських молодіжних чатів та блогів 

засвідчено з десяток сленгових виразів, у складі яких міститься компонент на 

позначення тварини або певної містичної істоти  

Що стосується власне сленгізмів, у складі яких присутній компонент на 

позначення тварин, морських істот, то найбільш уживаними є: 

▪ «прихований вогняний краб» 潜烈蟹  [qiánlièxiàn] – різновид крабу, 

поширений у Цзяньнані − історичній області Китаю, що займає правий берег 

нижньої течії річки Янцзи. У сучасному адміністративно-територіальному 

поділі включає південні (правобережні) частини провінцій Цзянсу (з Нанкіном, 

Сучжоу й Усі) і Аньхой, місто Шанхай і північний Чжецзян (з Ханчжоу і Нінбо). 

Значною мірою збігається з регіоном, відомим нині як Дельта Янцзи. Вимова 

виразу нагадує слово 前列腺 [qiánlièxiàn] – ‘простата’. Згідно з переказами [254], 

це «легендарний краб», що колись заблокував Велику китайську канаву, яка 

проходила крізь міста Сучжоу та Ханчжоу − що призвело до забруднення її 

верхньої течії, стічна вода якої, згодом, потрапила у їжу місцевих жителів. Один 

із чиновників того часу в результаті вживання брудної води зазнав запалення 

одного з органів брюшної порожнини, і як наслідок−помер. Оскільки точну 

проблему в організмі чиновника продіагностувати не вдалося, місцеві жителі 

почали пов’язувати його смерть саме із «прихованим вогняним крабом». Зараз 

хвороби чоловічих інтимних органів у китайськомовному віртуальному 

середовищі асоціюються із «прихованим вогняним крабом», адже лексема 潜烈
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蟹 [qiánlièxiàn] тотожна за звучанням до слова 前列腺 [qiánlièxiàn] – ‘простата’ 

− органом, пов՚язаним із сечовивідними шляхами; 

▪ «французько-хорватський кальмар» 法克鱿 [fǎkèyóu] буквально означає 

‘французько-хорватський кальмар’ і є очевидною транслітерацією англійського 

обсценного виразу fuck you (пішов ти!) 法克鱿  − це тип безхребетних 

агресивних кальмарів, одночасно знайдених у Франції та Хорватії, звідси й 

етимологія назви. На цей тип кальмарів полюють у Східній Азії, зазвичай 

подається у страву під назвою «Кукурудзяний французько-хорватський 

кальмар». Перебуваючи у стані агресії, вони виділяють «білу рідину» і завдають 

величезної шкоди їх «ловцям» [193]; 

▪ «протяжний білохвостий кит» 尾 申 鲸  [wěishēnjīng] − вислів має 

очевидну схожість за звучанням зі словом 卫生巾 [wèishēngjīn] – ‘жіночі засоби 

гігієни’. Згідно з матеріалами китайської пошукової системи «Байду», даний 

термін запропонований китайським мореплавцем. Ідеться про полювання на 

білих китів, метою якого було отримання матеріалів для виготовлення жіночої 

білизни [там само]; 

▪ «малий елегантний метелик» 雅蠛蝶  [yǎmièdié] − вираз походить із 

японського «yamete» (яп. 止めて), що означає «стоп», («не треба!»). Аналізований 

сленгізм увиразнює уявлення та ставлення, сформовані в сучасній китайській 

культурі до сцен сексу та еротики в японському порнографічному кіно. Даний 

вираз у сучасній літературній китайській мові має інше трактування, адже 

номінацією 雅蠛蝶 – позначають рідкісний вид денних метеликів «булавовусі», 

що був відкритий у 2009 в Цінхай-Тибетському нагір’ї. Такі метелики 

вважаються дуже унікальними та дорогоцінними, адже можуть змінювати колір 

та є люмінесцентними. За даними джерела [255], насьогодні даний вид 

метеликів в Цінхай-Тибетському нагір’ї було виявлено лише двічі. Згідно з 

іншим джерелом [193], етимологія назви пов’язана з молодою дівчиною-
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японкою, яка, за легендою, перетворилася на цей тип метелика після жорстокої 

поведінки коханого. 

Справжнього резонансу серед молодих користувачів китайської 

блогосфери даний вираз набув після заголовку у блозі відомої японської 

порноактриси Соло Аой, адресованому жіночій аудиторії, текст якого мав 

наступний зміст [349]: 人气最高的是“雅蠛蝶” 暗示：亚美蝶，呀买碟，亚麻

跌，呀卖呆，雅咩蝶，亚麻得，并不是这些 YaMeTe 的名称。所以真亚美蝶啊你

们！哈哈哈（你们知道吗 YaMeTe 的中文翻译是“别这样”的意思哦）

−  Люди із найбільшою популярністю є маленькими елегантними метеликами! 

Натякаю, що雅蠛蝶 [тут] не вживається у [оригінальному] значенні Yamete. 

Тому, дійсно,облиште! Ха-ха-ха, до речі, а всі взагалі знають, що YaMeTe у 

перекладі з японської означає «СТОП! Не треба!? 

Отже, як свідчить проведений аналіз фактичного матеріалу, Інтернет-

простір мотивує появу численних сленгізмів, що, як правило, ґрунтуються на 

орфоепічній подібності з відповідними лексемами китайської літературної мови, 

а отже, усе це стимулює активізацію неосемантичних процесів у сучасній 

китайській мові. Іншим, не менш важливим фактором, що сприяє активному 

використанню та швидкому розповсюдженню подібних виразів, є гумор. Таким 

чином, молодь вживає засоби омофонії, використовуючи ієрогліф 大虾 [dà xiā] 

‘велика креветка’ замість 大侠 [dàxiá] ‘майстер свого діла’, 油墨  [yóumò] 

‘маска’ − замість 幽默 [yōumò] ‘гумор’. 

Дана тенденція свідчить про те, що молодь свідомо стилізує мову під 

рамки власного віртуального середовища, прагне по-новому позначити 

конкретні елементи дійсності, подолати існуючі в сучасній літературній мові 

стереотипи, оскільки кожен учасник віртуальної спільноти має на меті досягти 

запланованого ним прагматичного ефекту, привернути увагу до свого мовлення. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Динамічний розвиток новітніх технічних засобів Інтернет-комунікації 

(блоги, мікроблоги, форуми, служби обміну миттєвими повідомленнями, 

гостьові книги, сервіси запитнь та відповідей та ін.) виводять комунікацію 

молоді в Інтернет-просторі на новий рівень, зробивши процес спілкування в 

Інтернет-мережі набагато дешевшим, зручнішим та швидшим. Отже, вживання 

молоддю у процесі спілкування абревіатур різного типу, графічних символів, 

цифрових елементів, омофонічних відповідників замість нормативних для 

китайського традиційного соціуму ієрогліфів значним чином зменшило обсяг 

друкованого тексту під час спілкування молоді в Мережі, що призвело до 

економії мовних ресурсів у площині письмово закріпленої форми Інтернет-

комунікації. 

2. Число є одним з універсальних концептів та об’єктом наукових 

досліджень у багатьох працях як з культурології, так і з лінгвокультурології, 

виконаних на матеріалі китайської мови та інших мов у зіставному аспекті. 

Мовна картина світу традиційних китайців репрезентована у народних 

прислів’ях та приказках, ідіоматичних виразах, фразеологізмах, оскільки саме в 

них зібрана вся інформація про світоуявлення китайської нації. Отже, у даному 

розділі символіку чисел та ставлення сучасної молоді до цифрових знаків 

проаналізовано не лише в контексті омофонічної тотожності китайських цифр 

та питомих лексем китайської літературної, а й враховуючи традиції 

філософсько-культурологічної думки Стародавнього Сходу. 

3. У результаті аналізу числових комбінацій, представлених у цьому 

розділі, було виявлено, що молоді користувачі китайськомовного сегменту 

мережі Інтернет не запозичили традиційний (символічний) статус деяких чисел 

першого десятку. Особливо показовим є вживання чисел «7», «8» в структурі 

інтернентівських цифрових комбінацій із негативною, часом пейоративно 
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маркованою конотацією, нариклад 5376 [wu san qi liu] на позначення 我生气了 

[wo sheng qi le] (у значенні – «я роздратований»), 8147 [ba yao si qi] на 

позначення 不要生气 [bu yao sheng qi] (у значенні – «не треба гніватися»), 

7456 [qīsìwǔliù] на позначення 气死我了 [qì sǐ wǒle] (у значенні – «розлютив 

мене до смерт»і), 5987 [wǔjiǔbāqī] на позначення 我很白痴 [wǒhěnbáichī] (у 

значенні «Я – ідіот»), 0987 [língjiǔbāqī] на означення 你很白痴 [nǐhěnbáichī] (у 

значенні «Ти – ідіот»); 38 [sānbā] на позначення 三八 [sānbā] (у значенні – 

«дурнувата жінка»), 78 [qībā] на означення 鸡巴 [jība] (у значенні −«фігня» або 

«чоловічий статевий орган»). 

4 Встановлено, що ще 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 та темрява, небо й земля, живе та неживе, 

чоловіче та жіноче. Другий фактор безпосередньо ототожнюється із мовними 

явищами: у такому разі йдеться про омофонію, яка надає числам додаткової 

конотації, що дозволяє визначити стереотипні уявлення молодіжного 

китайського соціуму, репрезентовані у формі цифрових комбінацій китайського 

сегменту мережі Інтернет. 

5. Окрім вживання омофоніф в контексті цифрових позначень, на 

просторах китайських молодіжних чатів та блогів засвідчено з десяток 

сленгових виразів, у складі яких міститься компонент на позначення тварини 

або певної містичної істоти. Що стосується власне сленгізмів, у складі яких 

присутній компонент на позначення тварин, морських істот, то найбільш 

уживаними є: «прихований вогняний краб» (潜烈蟹), «французько-хорватський 

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%E6%88%91%E5%BE%88%E7%99%BD%E7%97%B4
http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?wdqcham=1&wdrst=1&wdqchs=%E4%B8%89%E5%85%AB
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кальмар» (法克鱿),  «протяжний білохвостий кит» (尾申鲸), «малий елегантний 

метелик» (雅蠛蝶). 

6. Дослідження китайськомовних Інтернет-сленгізмів (загальна кількість 

яких у даному розділі сягає 150 одиниць) дозволяє стверджувати, що на 

фонетико-графічному мовному рівні формування нових слів у мережі Інтернет 

відбувається декількома способами: 1) шляхом запозичення повних або 

усічених форм лексем або морфем англійського походження; 2) шляхом 

створення нової лексичної одиниці на основі мовного матеріалу китайської 

мови; 3) шляхом абревіації, причому абревіатури можуть містити як питомі, так 

і запозичені мовні елементи; 4) шляхом блендінгу китайських слів із 

англійськими морфемами; 5) шляхом вживання молоддю цифрових комбінацій, 

у складі яких числа набувають нового значення, що не завжди узгоджується із 

традиційними уявленнями, сформованими у китайському лінгквокультурному 

просторі; 6) шляхом омофонії, яка базується на фонетичних кореляціях 

новотворів і слів усталеної семантики. 
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РОЗДІЛ 4. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГІЗМІВ У МОЛОДІЖНОМУ 

КИТАЙСЬКОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ 

 

 

4.1. Типи мовленнєвих актів у молодіжному Інтернет-спілкуванні 

Традиційно під поняттям мовленнєвого акту (надалі − МА) розуміється 

цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і 

правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; 

мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається 

в межах прагматичної ситуації [116]. 

Теорія мовленнєвих актів (ТМА) передусім пов’язана з іменами таких 

учених, як Дж. Остін, Дж. Серль, Г. Грайс та ін. Усі ці дослідники, 

впроваджуючи теорію мовленнєвих актів у якості одного з джерел сучасної 

прагматики, дійшли єдиного висновку про те, що основною одиницею 

комунікації є не речення, а виконання певних дій – наприклад, твердження, 

прохання, питання, наказ, висловлення подяки, вітання тощо [163]. 

Теорія мовленнєвих актів актуалізувалася в межах лінгвістичної філософії, 

засновником якої є англійський філософ Дж. Остін. Спочатку вчений викладав 

основні ідеї ТМА під час читання лекцій у Гарвардському університеті (1955 р.), 

які у 1962 р. були опубліковані під назвою «How to do things with words» [127, 

с. 55]. 

У своїй теорії Дж. Остін розглядає мовленнєві акти на трьох рівнях: 

локутивному, ілокутивному та перлокутивному. 

Локутивний рівень реалізує висловлювання на фонетичному, 

граматичному і семантичному рівнях.  

Ілокутивний рівень відповідає за комунікативну мету висловлювання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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На перлокутивному рівні – забезпечується успішна реалізація 

висловлювання; здійснюється вплив на адресата задля досягнення позитивного 

результату. 

Дж. Остін наголошував на одночасній присутності в одному 

висловлюванні трьох рівнів. Здійснюючи локутивний акт, мовець одночасно 

здійснює й ілокутивний акт, коли запитує чи відповідає на питання; інформує, 

запевняє або попереджає; оголошує рішення чи намір; оголошує вирок; 

призначає, закликає або критикує; ототожнює, визначає тощо. Відмінність 

ілокутивних актів від перлокутивних полягає в ступені впливу висловлювання 

на адресата. Якщо ілокутивний акт обмежується попередженням або наказом, − 

перлокутивний акт може включати: загрози, вмовляння, переконання, примус 

тощо [162]. 

Так, Н. Зевахіна наводить такі приклади перлокутивних 

мовленнєвих актів:  

• Дай мені, будь ласка, яблуко!  

Локутивний акт: саме висловлювання.  

Ілокутивний акт: наказ.  

Перлокутивний акт: адресат дає яблуко, говорить.  

• Іде дощ.  

Локутивний акт: саме висловлювання.  

Ілокутивний акт: асерція або вираження думки.  

Перлокутивний акт: адресат вірить, що речення «Іде дощ» є істинним. 

Можливими також є варіанти: адресат візьме парасольку; адресат не піде гуляти 

з собакою тощо [69]. 

На думку Г. Карпова [76], перлокуція полягає у впливові на 

інформаційний стан адресата, на його настрій, плани, бажання і волю. А ось те, 

відповість адресат чи ні, ‒ знаходиться вже за межами ілокутивної сили 

мовленнєвого акту. 
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Залежно від специфіки ілокутивної сили Дж. Остін розрізняє п’ять класів 

МА: 1) вердиктиви – рішення, думка, оцінка, схвалення; 2) екзерситиви (англ. 

exercise – «здійснювати, вживати, проявляти») – наказ, змушення, 

попередження, порада, призначення; 3) комісиви (англ. commitment – 

«зобов’язання») – обіцянка; 4) бехабітиви (англ. behave – «поводитися» та 

habit – «звичка») – вибачення, похвала, співчуття, лайка, привітання; 

5) експозитиви (exposition – “тлумачення, пояснення, опис, показ”) – 

висловлення мовця в ході розмови (Я доводжу, визнаю, відповідаю, припускаю) 

[128, с. 119]. 

Дж. Серль критикує класифікацію основоположника теорії мовних актів 

Дж. Остіна в своїй статті «Класифікація ілокутивних актів». Дж. Серль вказує 

на неправомірність змішування ілокутивних актів, які є реальністю мовного 

спілкування і не залежать від конкретної мови, та ілокутивних дієслів, які є 

специфічним відображенням реальності лексикою конкретної мови. Разом з 

іншим ученим Д. Вандервекеном він висуває альтернативну типологію, 

побудовану на категоріях ілокутивної мети, згідно з якою розрізняє п’ять типів 

мовленнєвих актів: репрезентативні, комісивні, директивні, декларативні й 

експресивні.  

Репрезентативи – висловлення, що повідомляють про певний стан справ і 

передбачають істинну оцінку; 

директиви – висловлення, за допомогою яких мовець намагається 

змусити адресата зробити щось;  

комісиви – висловлення, за допомогою яких мовець берѐ на себе 

зобов’язання зробити що-небудь;  

експресиви – висловлення, за допомогою яких мовець виражає свій 

психологічний стан; 
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декларативи – висловлення, за допомогою яких мовець, що має 

відповідний соціальний статус, оголошує про зміну статусу якоїсь особи [159, 

с. 172–177]. 

Теоретична цінність цієї класифікації полягає в розмежуванні 

комунікативних та конвенціональних ілокутивних актів. Перформативний 

мовленнєвий акт прохання в класифікації Дж. Остіна входить до групи 

екзерситивів, у типології Дж. Серля − до групи директивів. Автор класифікації 

російських перформативних дієслів Ю. Д. Апресян акт прохання розглядає в 

окремій групі, а Й. Крекіч, навпаки, досліджуючи спонукальні перформативи, 

об'єднав в одну групу прохання, пропозиції, поради, попередження, 

пророкування, вимоги, накази, заборони, дозволи [159]. 

О. Беляєва, досліджуючи спонукальні мовленнєві акти на матеріалі 

англійської мови, визначає прескриптивні (від англ. рrescription – наказ, 

постанова), сугестивні (від англ. suggest – пропонувати, радити) та реквестивні 

(від англ. request – прохання, вимога), до складу останніх дослідниця відносить 

прохання, разом із благанням та запрошенням. У групі реквестивів дослідниця 

також розглядає так звані ядерні й інваріантні види. Так, у групі реквестивів 

ядерним є мовленнєвий акт прохання, а благання и запрошення – 

периферійними [14, с. 16–20].  

Спираючись на цю таксономію, засновник Київської школи прагматики 

Г. Почепцов запропонував таку класифікацію МА: 1) директив (та його 

різновид реквестив) – наказ, прохання; 2) квеситив – запит інформації, 

3) промісив – обіцянка; 4) менасив – погроза; 5) експресив – вираз почуттів, 

емоцій, відношення; 6) констатив – твердження, повідомлення [Почепцов 

1982, с. 64]. К. Бах і Р. Харніш розрізняють інституційні (ефективи, 

вердиктиви) 6  та неінституційні (констативи, директиви, комісиви, 

                                                             
6 До категорії ефективів Р. Харіш та К. Бах відносять засудження, звинувачення, вибачення, оголошення вироку, 
до вердиктивів − виправдання, оцінювання, розподіл за видами, акти управління тощо. 
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міжособистісні соціальні формули) МА [163]. Перші корелюють із 

конвенційними, а останні – з комунікативними МА. Конвенційні МА суттєво 

відрізняються від комунікативних, головна їхня особливість полягає в тому, що 

вони змінюють стан справ у межах якогось соціального інституту. До них 

належать різноманітні ритуалізовані мовленнєві дії: хрещення, арешт, 

голосування, шлюб, визнання провини, заборона, накладання вето тощо [там 

само].  

О. І. Бєляєва класифікує директивні мовленнєві акти за трьома ознаками: 

облігаторність дії для адресата, пріоритетність позиції адресанта чи адресата, 

бенефакторність дії для одного з комунікантів. Відповідно до цих ознак 

О. В. Бєляєва визначає три типи директивних мовленнєвих актів: 

− прескриптиви (пріоритетність позиції адресанта, облігаторність 

виконання дії для адресата) − наказ, дозвіл, заборона, інструкція, 

розпорядження, замовлення;  

– реквестиви (пріоритетність адресанта, необлігаторність дії та 

бенефактивізація для адресата) − прохання, благання, запрошення; 

– сугестиви (пріоритетність адресанта, необлігаторність та 

бенефактивність дії для адресата) – порада, пропозиція, попередження. 

В. І. Карасик, досліджуючи категоричні та некатегоричні директивні 

мовленнєві акти, до перших відносить наказ, інструкцію, заборону, а до 

других − прохання, побажання, поради та рекомендації [73, с. 69–73]. 

Російський лінгвіст Т. Радбіль, розглядаючи констативні мовленнєві акти, 

наголошує на тому, що цей тип висловлювання може мати образливий характер, 

тобто бути спрямованим на приниження гідності адресата або об’єкта. Йдеться 

насамперед про слова і вирази, які належать до інвективної лексики (лексика, 

спрямована на образу адресата або групи осіб за будь-якою ознакою). Такого 

роду констативи постають оцінковими мовленнєвими актами, які можна назвати 

кваліфікативами. Вони відрізняються від звичайного повідомлення тим, що 
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комунікативним наміром мовця є не просто нейтральне повідомлення про факт / 

подію (констатив), що має або мала місце, а й вираження свого ставлення до 

учасників даної події – об’єктів кваліфікації, або до самої події в цілому 

(експресив). 

Складний кваліфікатив сповіщає про подію, учасником якої є об'єкт 

кваліфікації. Мовленнєві акти негативно-оцінної кваліфікації з погляду їх 

словесного наповнення зазвичай реалізуються: 1) за допомогою негативно-

оцінної лексики, в тому числі, з високим ступенем експресивності; 2) за 

допомогою нейтральної лексики, що номінує негативні факти або дії тих, про 

кого йдеться в повідомленні [135, с. 288]. Таким чином, кваліфікатив постає на 

перетині двох типів МА − констативу та експресиву. 

Наш аналіз прагматики 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. 

 

4.2. Реалізація мовленнєвих актів кваліфікативу, експресиву, 

директиву та квеситиву у чоловічому мовленні молодіжного сегменту 

Інтернет-дискурсу 

Сленгізми − дискурсивні маркери мовленнєвих актів, спрямованих на 

оцінювання зовнішності та поведінки китайської жінки. 

У контексті спілкування молоді в Інтернет-просторі реалізація 

мовленнєвих актів негативно-оцінної кваліфікації відбувається шляхом 

вживання молодими користувачами пейоративно забарвлених сленгізмів. 

Наприклад, 心机婊 [xīnjībiǎo] – 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 та наївну людину, 

приваблює чоловіків, використовуючи це як інструмент задля досягнення 
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власних (часто корисливих!) цілей. Тобто за наївним, невинним виглядом, 

доброзичливістю та слухняністю таких жінок криються хитрі замисли.  

Найчастіше метою вживання даного сленгізму у китайській блогосфері є 

звернення з проханням адресантів чоловічої статі до адресатів такої ж статі дати 

пораду, оцінку ситуації або закликати до певних дій. Як правило, таке 

висловлювання має емоційно-експресивне забарвлення, − водночас реалізується 

певна кваліфікація оцінюваного об’єкта. Таким чином, реалізуються і МА 

експресив, і МА кваліфікатив. Наприклад, заголовок теми посту на форумі:  

老婆是心机婊!!!她想离婚，我该怎么离?! − Моя дружина − корислива стерва!!! 

Вона хоче розлучення. Як мені бути?. Після цього заголовка автор опублікував 

таке повідомлення: 结婚两年半，儿子 1 岁 3 个月。  期间小吵不断， 

离婚说过无数次。这次分居闹离婚已经有 3 个月，我住我自己家， 

她跟儿子住她自己家。离婚是我提出的，她同意，后来我想为了儿子不离婚，

她说不离也行，让我认真 反思自己的行为，想清楚 了就继续过， 

想不清楚就尽早分。我已经答应她了，不再动手打她，也不再咒儿子被车撞死，

可她仍然和我吵，说我的态度不端正，说错了都还这样理直气壮!!! 我都已经保

证了以后不会出现那种情况了，她还想要哪样? 只是最后我补充了句打她打迟

了，应该早点打她，这样她就害怕了，就不会每次都和我吵! 她说我们很有必要

分开住一段时间，好好想想我们之间出现的问题。她说想清楚了春节我们一 

家三口就高高兴兴回我父母农村老家过年，想不清楚就只有等年后再谈。 

我回自己家住了 10 多天后，我仔细想过了，她生了孩子之后脾气的确改了不

少，每次我大声吼叫责骂她都避开我，不与我对着干。但我想这不是她的本性! 

她以前的脾气也是非常火爆的!! 估计是因为有带孩子的姨妈在场，她不好意思

和我吵架! 春节前打电话给她，我问她为啥不可以控制住自己的脾气，她说因为

她吵累了，不想再对牛弹琴，既然这次又是我提出的离婚，她同意离婚。 − Ми 

одружені вже два з половиною роки, нашому синові один рік та три місяці. За 
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період шлюбу ми безперервно сварилися та неодноразово порушували питання 

про розірвання шлюбу. Зараз ми живемо окремо вже три місяці: я живу в себе, 

а вона разом із дитиною в себе. Я перший запропонував їй розлучитися, вона 

погодилася, потім я вирішив зберегти шлюб заради дитини. Моя дружина 

погодилася, змусивши мене переосмислити свою поведінку. Я, у свою чергу, все 

обдумав і чітко для себе вирішив: пообіцяв жінці більше не підіймати на неї 

руки та не лаяти нашого сина, проте вона все одно зі мною свариться. Я вже 

запевнив її, що така ситуація ніколи більше не повториться, що їй ще 

потрібно??? Я пізно почав підіймати на неї руку: якщо б я раніше її бив, вона б 

боялася так себе поводити. Жінка сказала, що нам необхідно пожити окремо 

певний час, додаючи, що якщо за цей час ми дійдемо згоди, то поїдемо втрьох із 

сином до батьків святкувати Новий рік, а якщо ні – то повернемося до цього 

питання вже після Нового року. Я жив один більше десяти днів, ретельно все 

обмірковував, розуміючи, що характер жінки дуже сильно змінився після 

народження дитини. Кожного разу, коли я робив їй зауваження, вона всіляко 

уникала розмови зі мною, навмисно роблячи все наперекір. Проте хоча її 

характер і раніше був «вибуховим», вона не сварилася зі мною!!! Можливо, 

через те, що раніше з нами була няня сина, і дружині було незручно з’ясовувати 

зі мною стосунки в її присутності! Я зателефонував їй перед Новим роком, 

запитуючи, чому вона не може контролювати свій характер. Вона заявила, що 

стомлена від сварок і не хоче більше кидати бісер перед свинями, наголошуючи, 

що оскільки цього разу питання про розлучення знову порушив я, вона дає згоду 

на розлучення [322]. 

Усупереч гіпотетичним очікуванням адресанта на підтримку та пораду, 

повідомлення автора зрезонувало різноманітною критикою (від читачів цього 

форуму): 

 

Відповідь адресата № 1 
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1) 哥们，通过你的叙述，整件事情是你不对为多，两口子闹离婚， 

双方肯定是都有些责任的，但你脾气不好，还动手打人，这就是家暴了！ 

从你提出离婚，然后你又不想离了，而女方也并没坚持要离婚上看，整个

事情的主动权都是在你这一方，人不要太自大，自大多一点就是臭了，什么事

情不要只从自己的角度出发，换个角度看，如果你是你妻子的话，嫁给像你一

样的男人，你会怎么做？ ‒ Брате, спираючись на твій виклад, я можу 

стверджувати, що в цьому випадку ти повністю неправий: розлучення − це 

відповідальність обох сторін. У тебе поганий характер: підіймати руку на 

родичів − це домашнє насилля! 

Спершу, ти порушуєш питання про розлучення, а потім знову не хочеш 

розлучатися, очевидно, твоя дружина анітрохи не наполягала на розлученні: 

ініціатором всієї цієї проблеми є ти. Не потрібно бути занадто егоїстичним, 

надмірна егоїстичність – пропаща риса, не потрібно дивитися на все лише зі 

своєї дзвіниці. Подивися на це з іншої точки зору: якщо б ти був на місці жінки, 

яка одружена з таким чоловіком, як ти, як би ти вчинив? 

Відповідь адресата № 2 

2) 就这种人,还有脸发贴子.我要是认识他老婆,保证劝他老婆跟他离婚! ‒ 

Така людина ще наважилася постити повідомлення. Якщо я б знав дружину 

автора цього повідомлення, то запевнив би її розлучитися з ним. 

Аналіз заголовку автора цього посту за його ілокутивною інтенцію виявив 

наступне: «Моя дружина − корислива стерва!!!» − є кваліфікативом, адже 

чоловік, вживаючи вираз «корислива стерва», дає негативну оцінку своїй 

дружині. Проте водночас, воно, з огляду на графічно зафіксовану емоцію (три 

окличних знака), може бути віднесеним до експресивів. Висловлення «Вона 

хоче розлучення, як мені бути?» за своєю інтенцією сформоване автором у 

вигляді квеситиву, адже, виклавши на форумі основну суть своєї проблеми, 
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адресант очікує від адресатів певної реакції, відповіді, порад щодо ситуації, яка 

склалась в його сім’ї. 

О. Дячук, покликаючись на праці Дж. Серля «Класифікація ілокутивних 

актів» та «Що таке мовленнєвий акт», розглядає квеситиви як мовленнєві акти 

спонукального типу, за допомогою яких здійснюється запит щодо отримання 

певної важливої для мовця інформації. Умовою успішності квеситива, його 

перлокутивного ефекту, вважається надана адресатом відповідь [62, с. 303].  

Cленгізм 心 机 婊 у контексті наступного повідомлення вживається 

адресантом з ілокутивною метою надання негативної кваліфікаційної оцінки 

певному факту та прохання до адресатів надати відповідь. Так реалізуються 

кваліфікатив та реквестив.  

Заголовок теми повідомлення на форумі сформований автором у такій 

формі: 

扒一扒身边的心机婊，愤怒值爆表，求破解 – Викрив корисливу стерву 

поряд із собою, моєму гніву немає меж, прошу дати мені роз’яснення. 

心机婊槽点满满就说一下今天发生的事吧，今天我和心机婊和另外一 

个同学（称之为大姐头）三个人一起去另外一个城市的 3 个朋友家看望朋友，

带了三盒我们城市特产蓝巧克力，这个巧克力很贵 120 一小盒对于一个穷学生

来说，我们一人买一盒，送给 3 个朋友，我们本打算三个人一起送或者每个人

送给和他关系最好的那个，结果……心机婊在我们不注意的时候把巧克力拿出

来送完了，自己送给三个人，送的时候没说主语，说的是'这是 xx 的特产蓝巧

克力，来一次没什么别的，就给你们带的这个，别嫌弃 '。没有主语啊， 

那是她一个人买的还是我们三！这段话是其中收到巧克力的一个朋友告诉我和

大姐头的？问问是不是我们三买的 – Тема форумів, де головними героями є 

жінки з корисливими замислами, є досить актуальною (уїдливо обговорюється 

на форумах), тому я хочу розповісти про історію, яка трапилася зі мною. Я 
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разом із дівчиною такого типу та ще одним другом поїхав в інше місто в гості 

до трьох друзів. Із собою ми взяли три плитки шоколаду, яким славиться наше 

місто – цей шоколад є дорогим, зважаючи на те, що ми бідні студенти 

(маленька плитка коштує 120 юанів). Першочергово кожен із нас купив по 

одній плитці, і ми вирішили разом подарувати шоколад трьом друзям, або ж 

кожен із нас подарував тому другу, з яким в нього найкращі стосунки, в 

результаті…. Ця стерво, користуючись моментом, без нашого відома дістала 

три плитки шоколаду і самостійно подарувала їх друзям, не наголошуючи при 

цьому, від кого саме цей подарунок: чи це особисто від неї, чи від нас трьох! У 

цей час один із друзів, хто отримав подарунок, запитав мене з другом, чи цей 

подарунок від нас трьох?[323]. 

Адресати, у свою чергу, радять авторові посту таке: 

Відповідь адресата № 1 

这种人见多不怪了，心里有数就行 – Жінок такого типу дуже багато, 

найголовніше для них – переслідувати свої цілі; 

Відповідь адресата №2 

 楼主不要和这种人多接触了− Авторе посту, Вам слід уникати контакту 

з цією людиною; 

Відповідь адресата № 3 

很不能理解这种人难道一点也不觉得理亏或者也不在乎朋友怎么看她们

吗？对这种人就是绝交，不过要说清楚那些巧克力是你们 3 人的心意， 

不是她一个人买的 − Я зовсім не розумію таких людей, невже вони анітрохи не 

усвідомлюють своєї провини або їм байдуже, що друзі про неї думають? Проте, 

я думаю, що треба чітко пояснити, що покупка цього шоколаду – це ініціатива 

вас трьох, а не тільки її одної. 

У заголовку посту 扒一扒身边的心机婊，愤怒值爆表，求破解 ‒ Викрив 

корисливу стерву поряд із собою, моєму гніву немає меж, прошу дати мені 
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роз’яснення виділяємо два типи комунікативної мети: у першій частині речення 

«Викрив корисливу стерву поряд із собою, моєму гніву немає меж» автор посту 

дає негативну оцінку об’єкту свого гніву, а в другому – «прошу дати мені 

роз’яснення» ‒ у реквестивній формі звертається до читачів із проханням 

прояснити ситуацію, вживаючи при цьому перформативне дієслово «прошу».  

Ще одним схожим за своєю семантикою до сленгізму 心机婊 є вираз 绿茶

婊 [lǜchábiǎo] від англ. green tea bitch – 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 оточуючих, а потайки є інтриганкою, яка прораховує 

наперед кожен свій крок. 

У випадку з уживанням молоддю лексеми «зелений чай» (для позначення 

«жінки стервозної поведінки») можна дійти висновку, що в сучасній китайській 

мові відбулася трансформація традиційного для китайської культури значення 

культурної реалії «зелений чай» у бік пейоризації. Адже чай у Китаї завжди мав 

має сакральне значення, а чайна церемонія прирівнювалася до високого 

мистецтва. Церемонія чаювання для китайців є шляхом до самовдосконалення 

та насолоди життям. Існує багато сортів чаю: зелений, чорний, білий, квітковий 

і трав’яний. У різні сезони використовують різні види чаю. Існує повір’я, що є 

сім речей, якими китайці справді переймаються у щоденному житті: дрова, рис, 

масло, сіль, соєвий соус, оцет і чай. Хоча чай посідає останнє місце в цьому 

списку, він все ж таки має важливе історичне і культурне значення в Китаї, який 

є батьківщиною і чаю, і чайної культури загалом. Чай супроводжує китайців 

понад 5000 років. Запропонувати гостям чашку чаю  прекрасна китайська 

традиція [149]. 

Найчастіше блогери вживають сленгізм із пейоративним забарвленням  

绿茶婊 з ілокутивною метою застереження, спонукання або поради адресатам. 
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Розгляньмо такі заголовки форумів, у складі яких функціонує вищезгаданий 

сленгізм: 这种面相的女人多半是绿茶婊，小心被骗了！− Половина жінок із 

таким типом зовнішності є «стервами – зелений чай», стережіться бути 

введеними в оману! [390] 

Після заголовку теми автор дає роз’яснення своєї думки: 

一看你就是被脸迷住了！她眼波成双（双眼皮）眼角带勾卧蚕丰满， 

这么标准的挑花眼你都没发现？‒ Один тільки погляд може заворожити тебе! 

ЇЇ очі великого розміру з подвійними напівзакритими повіками та складкою під 

нижніми повіками. Невже ти не помітив, що ці очі є настільки виразними? 

Далі автор теми пропонує інтернетівському загалу зображення, яке, на 

його думку, ілюструє опис таких очей: 

 

 
Рис. 4.1 

Як бачимо, перша частина висловлення «Половина жінок із таким типом 

зовнішності є «стервами – зелений чай» виступає кваліфікативом, адже 

ілокутивна мета автора – негативна оцінка жінок за певною спільною ознакою 

(виглядом очей), а друга частина «стережіться бути введеними в оману!» у 

директивній формі попереджає адресатів стерегтися таких жінок, тобто є 

директивом. 

Автор наступного посту, вживши у заголовку сленгізм 绿茶婊, формує 

своє повідомлення в такий спосіб: 
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绿茶婊退散！命理师图解「脸上这里有痣」的女人，最爱耍心机、说谎，

不管男生女生一定要小心远离 − Позбудьтеся від стерви-зелений чай! Фахівець 

із фізіогноміки пояснює, що жінки, на обличчі яких у певному місці є мушка 

(знизу пропонується картинка), більше за всіх схильні до інтриг, брехні, 

неодмінно тримайтеся від них подалі [270]. 

Увазі адресатів також пропонується таке зображення: 

 
Рис. 4.2 

(На запропонованій автором картинці бачимо жіноче око та бров, над 

якою червоним кольором обведено мушку, що унаочнює думку автора відносно 

того, що жінки з мушками над бровами найчастіше за все є стервами). 

Окрім поширеного в китайському сегменті мережі Інтернет сленгізму з 

пейоративним значенням 绿茶婊, існують також інші номінації, що позначають 

жінок із негативними рисами характеру, у складі яких присутня китайська 

лексема 茶 – чай. Наприклад, 红茶婊 [hóngchábiǎo] – букв. ‘стерва-червоний 

чай’, 龙井婊  [lóngjǐngbiǎo] – букв. ‘стерва – Лунцзинський чай’, 普洱茶婊 

[pǔ’ěrchábiǎo] – букв. ‘стерва − чай Пуер’. Як бачимо, блогери використали 

цілу чайну класифікацію для найменування жінок з різними типами негативних 

характеристик. Ось як трактують китайські блогери кожен із вищенаведених 

типів жінок [239]; [228]; [289]. 

红茶婊 [hóngchábiǎo] – букв. ‘стерва-червоний чай’.  

Даний сленгізм вживається для опису особи жіночої статі, яка палить, п’є 

алкоголь, сильно фарбується та любить носити відверті вбрання із занадто 
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відкритою зоною декольте. Хоча все коло друзів запевняє оточуючих, що 

названа даним сленгізмом особа такою насправді не являється, проте є й інші 

свідки, які це можуть підтвердити. 

龙井婊 [lóngjǐng biǎo] – букв. ‘стерва-Лунцзинський чай’.  

«Лун Цзин» − один із різновидів китайського зеленого чаю, у перекладі з 

китайської означає «колодязь дракону», є національною гордістю Китаю. За 

свій виключний смак і аромат даний вид чаю визнано головним зеленим чаєм 

країни. Цей чай росте в різних регіонах Китаю, але особливо цінується сорт, що 

росте в Ханчжоу, провінції Чжецзян. Назва «колодязь дракону» пов'язана з 

різними історичними і фольклорними описами, але назву чаю переважно 

пов'язують з «поведінкою» чайного листя у воді, яке за своїм рухом нагадує 

дракона. Особливість чайного листя цього сорту полягає в тому, що воно здатне 

обертатися, закручуватися, немов би граючи з водою [183]. 

У китайськомовному Інтернет-просторі назва китайського чаю 龙井  – 

«Лун Цзин» + лексема з пейоративним значенням 婊 [biǎo] – «стерво», «вулична 

дівчина» вживається на позначення легковажної жіночої особи, яка є «своєю» у 

чоловічій компанії: голосно сміється, зловживає алкоголем та цигарками, має 

татуювання на тілі. Дівчата такого типу рідко демонструють жіночність та 

вихованість. Подібні дівчата легко знаходять спільну мову з чоловіками, будучи 

душею вечірок. 

普洱婊 [pǔ’ěrchá biǎo] – букв. ‘стерва − чай Пуер’. 

«Пуер» (普洱茶 , [pǔ'ěrchá] − чай із Пуера). Поява чаю «Пуер» тісно 

пов'язана з історією Китаю. Китайці віднайшли чудові властивості цього напою 

декілька тисяч років тому. Провінція Юньнань на Південному Заході країни 

була відома своїм чаєм вже 1700 років тому. В одному з її повітів − Пуер − і був 

віднайдений спосіб приготування однойменного чаю, який відомий густою 

консистенцією, темним насиченим кольором і очищувальними властивостями. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Вважається, що з роками якість «Пуеру» покращується. Проте, абсолютна 

більшість старого (понад 10 років) «Пуеру» на ринку є фальсифікатом (в тому 

числі, фабричним), тобто заявлений вік не відповідає дійсності. Вартість 

справжніх старих сортів чаю «Пуер» сягає тисячі доларів за брикет на 

тайваньських аукціонах, а їх кількість у світі вимірюється кілограмами.  

Під час Інтернет-комунікації блогери вживають назву китайського чаю  

普洱  [pǔ’ěr] «Пуер» + лексема з пейоративним значенням 婊  [biǎo] – букв. 

‘стерво’ на позначення дівчини, що є на вигляд вродливою, проте дуже 

«книжною», «ботаном». Такі дівчата все життя сумлінно навчаються, не 

цікавляться іншими аспектами життя. Ставши «білим комірцем» (тобто офісним 

працівником), цілком присвячують себе роботі. Проте, одного дня до неї 

приходить «просвітлення» і вона, пізнавши всі радощі бути жінкою, 

намагається взяти від життя по максимуму. Така дівчина серед осіб чоловічої 

статі сприймається як «перестиглий фрукт». 

Проте, чай є не єдиною культурною реалією, що у процесі спілкування 

молоді в Інтернеті змінила своє значення. Серед сленгізмів на позначення жінок 

з негативними рисами в Інтернет-просторі також дуже поширеним є сленгізм  

观音婊 [guānyīnbiǎo] – букв. «Богиня Милосердя, Гуаньїнь – стерво». 

Згідно зі східною міфологією Ґуаньїнь (кит. 観音 ), або Ґуаньшиїнь, − 

персонаж китайської, в'єтнамської, корейської та японської міфології: божество, 

переважно в жіночому вигляді, що рятує людей від усіляких лих; має декілька 

дітей, покровителька жіночої половини будинку. Образ сходить до буддійського 

бодхісаттви Авалокітешвари, але Ґуаньїнь шанується представниками 

практично всіх конфесій Китаю [44]. 

Гуаньїнь у китайському буддизмі є богинею милосердя і співчуття, 

іпостассю чоловічого образу бодхісаттви Авалокітешвари, відомого в Японії як 

Канон; вона допомагала всім земним істотам досягти духовного просвітлення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Іноді її зображували з дитиною на руках. Однак зустрічаються її зображення у 

вигляді тисячорукого і тисячоокого бодхісаттви, або дівчини з кошиком, 

наповненим рибою, верхи на хмарі або драконі. 

Гуаньїнь навчила людей вирощувати рис, який став живильним, тому що 

кожне зернятко вона наповнювала своїм молоком. Богиня приходила на 

допомогу, якщо загроза надходила від води, демонів, вогню або меча. Вона, як 

символ сансари, нескінченного кола земного існування, стояла на скелі посеред 

бурхливих хвиль і рятувала потерпілих, які зазнали корабельної аварії. 

Інтернет-користувачі китайськомовної блогосфери, у свою чергу, дали 

таке трактування сленгізму 观音婊: особа жіночої статі із холодним, твердим 

характером, що є абсолютно апатичною (одновалентною) по відношенню до 

чоловіків. Нерідко дана особа із презирством ставиться до почуттів, 

романтичних стосунків, вважаючи їх марнотраттям часу. 

Чому китайська молодь вважала за потрібне ототожнити богиню 

милосердя та співчуття із жіночою особою такого ґатунку? 

Ось як коментують дане ототожнення користувачі блогосфери: 
现在出现了无限种婊，其实就是一种抨击吧，抨击越大，经济独立就越

要。观音婊就是看起来像观音，很庄重甚至给人感觉 xing 冷淡的婊。男女都

必须自己赚钱，女人要么经济独立自食其力，要么当家庭主妇全职太太，说

得难听点就相当于是被 bao 养吃软饭。说实话如果不自己赚钱总想着别人

养，那就不要口口声声说那代表男人大方，男人的工资全砸女人身上那不叫

大方叫傻。再说一点更现实的，不工作总想被养不能经济独立的行为不单给

男人拖后腿，更给中国 GDP 拖了后腿。结婚后有了小孩如果自己的父母还健

在完全可以让父母带，两个人上班时间如果正常的话肯定还是顾得上的。请

采纳或追问 – Останнім часом в Інтернет-просторі з’явилося багато типів 

«стерв», які піддаються критиці. Чим далі дужчатиме ця критика, тим 

важливіше у суспільстві стоятиме питання про економічну незалежність 



183 

жінки. «Стервою Гуаньїн» називають жінку, що неначе увиразнює вигляд 

богині Гуаньїнь,− холодний, важкий вираз обличчя, що справляє на людей 

враження абсолютної холодності характеру даної особи. 

Чоловік та жінка обидва мають заробляти гроші; якщо жінка хоче мати 

економічну незалежність, то має сама заробляти собі на життя. Якщо ж 

жінка буде домогосподаркою, то це є рівнозначним поняттю «бути на 

утриманні у когось». 

Насправді, якщо жінка не заробляє гроші самостійно, постійно думаючи 

про те, хто б її «утримував», то не треба заявляти, що утримувати жінку – 

це чоловіча щедрість: якщо чоловік витрачає на жінку всю заробітну платню, 

то це ніяк не можна назвати щедрістю, це – дурість. 

Давайте міркувати реалістично, адже жінка, яка не працює і перебуває 

на утриманні у чоловіка, не тільки є тягарем для чоловіка, а й також гальмує 

розвиток ВВП Китаю. Якщо після одруження у пари народжується дитина, 

то батьки подружжя можуть допомогти парі виховувати дітей, якщо їх стан 

здоров'я це дозволяє. Якщо робочий час подружжя є фіксованим, то вони, 

однозначно, також матимуть час на дітей. Будь ласка, погодьтесь або 

поставте питання [383]. 

Зміст вищенаведеного повідомлення дає підставу припустити, що автором 

повідомлення є жінка, яка хоче відстояти сильних, незалежних жінок та 

спростувати упереджене ставлення чоловічої частини Інтернет-спільноти, 

намагаючись позбутися ярлика «холодної стерви», який їм навішують останні.  

Третьою культурною реалією, яка в процесі інтернетівської комунікації 

змінила свою семантику, є китайський гриб 黑木耳 [hēimù’ěr] – букв. ‘чорний’ + 

‘дерево’ + ‘вухо’ , чорний гриб «Муер» або «деревне вушко». 

Гриб у китайській культурі завжди був символом здоров’я та довголіття 

завдяки своїм цілющим лікарським властивостям. 
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Тонкі і ламкі гриби «Муер», в основному, ростуть на деревах в Китаї, 

Таїланді і В'єтнамі. Перші згадки про них сягають часів старої Японії. Давним-

давно їх вживали виключно на прийомах у японського імператора. Будучи 

поєднаними з бутончиками тигрової лілії, ці гриби вважалися справжнім 

делікатесом. Сушені деревні гриби «Муер» зовнішньо схожі на шматочки 

звугленого паперу. 

Лікувальний гриб «Муер» має цілющі властивості: сприяє відновленню 

втрачених ланок-молекул ДНК і підвищує синтез NK-клітин і макрофагів, що 

відповідають за протипухлинний імунітет шлунка і товстого кишківника, 

попереджають тромбоутворення в кровоносних судинах і підсилюють 

коронарний кровообіг. Ці гриби є дуже корисними. Вони являють собою 

ефективний природний антиоксидант, який захищає організм людини від 

негативного впливу навколишнього середовища. Муер є відмінним джерелом 

залізу, фосфору, а також амінокислот і полісахаридів [119].  

Користувачі китайськомовних блогів іменують чорним грибом «Муер»  

黑木耳 [hēimù’ěr] особу жіночої статі, у якої є багатий досвід у сфері статевих 

стосунків. Метафоричний перенос відбувся на основі схожості між зовнішнім 

виглядом чорного грибу «Муер» та жіночими статевими органами тих жінjr, що 

мають багато партнерів та є нерозбірливими у своєму інтимному житті. 

Багаточисленні тексти з китайської блогосфери підтверджують, що таку 

назву жінкам дали саме чоловіки, адже саме ті, хто використовує цей сленгізм, 

найчастіше скаржаться на жінок. Наприклад:  

我遇见的都是拜金黑木耳。把我当取款机。用不到钱一句话也不说。一 

用到钱就来找我。好女人在哪里呢  – Жінки, яких я зустрічав – всі є 

матеріалістичними особами із нерозбірливим інтимним життям. Якщо їм не 

даси грошей, не будуть з тобою розмовляти, а як тільки гроші закінчуються – 
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відразу йдуть шукати мене. Вони сприймають мене як «банкомат». Де можна 

знайти гарних жінок? [382] 

Адресати, реагуючи на вище наведене повідомлення, радять авторові 

уникати зустрічей із подібними особами: 

Відповідь адресата №1 那就赶快把她一脚踢开啊 – Скоріше виштовхніть 

її пинком під зад. 

Відповідь адресата №2 你愿意被她骗？没办法……你要是想找个好女

人，首先自己要端正态度……− Ти бажаєш, щоб вона тебе обманювала? Тоді 

немає виходу … . Якщо ти хочеш знайти гарну дівчину, спершу потрібно 

зайняти правильну позицію … . 

Автор наступного посту сформулював своє повідомлення у формі 

квеситиву, звернутого до адресатів: 

美女绝大部分都是拜金女+黑木耳吗？− Більшість гарних дівчат є 

матеріалістичними особами із багатим інтимним досвідом? 

Адресати цього повідомлення у своїх відповідях спростовують 

припущення автора: 

Відповідь адресата №1 难说，只是可能性较高一点，毕竟美女比较吸引

男人，因为男人的追求自己也会心高气傲，黑木耳么看自己的追求，素质低的

很多，素质高的则不一定 − Важко це стверджувати, але вірогідність того є 

високою, все ж таки гарні дівчата приваблюють чоловіків. Через те, що 

чоловіки залицяються до них, такі дівчата можуть зазнаватися, що ж 

стосується залицянь до дівчат із нерозбірливим інтимним життям, то 

більшість з них є несерйозними особами, внутрішній світ яких не завжди є 

глибоким. 

Відповідь адресата №2 不能说他们拜金 只能说这个社会现实。希望楼主

通过自己的努力，早日找到自己的美女粉木耳 − Не можна стверджувати, що 

вони моляться на гроші, можна тільки казати, що це є соціальною реальністю. 
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Сподіваюся, автор посту сам зможе знайти гарну дівчину –«білий деревний 

гриб». 

В контексті останнього висловлювання сленгізм 粉木耳− [fěnmù’ěr] букв. 

‘білизна′ + деревний гриб’ виступає у значенні «дівчина із малим інтимним 

досвідом» і є антонімом до сленгізму 黑木耳 – «дівчина із багатим інтимним 

досвідом». 

У проаналізованих мікротекстах, що формують чоловічий дискурс в 

Інтернет-мережі, широко вживаються кваліфікативні мовленнєві акти, 

ілокутивна інтенція яких полягає у наданні негативно-оцінювальної 

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. У результаті вживання стилістично знижених сленгізмів, що 

надають оцінку зовнішності та поведінці сучасної китайської жінки, такі 

усталені семантично у традиційній китайській культурі реалії, як «зелений чай», 

«червоний чай», «чай Лун Цзин», «чай Пуер», «деревний гриб Муер», «богиня 

милосердя Гуаньїнь», піддаються семантичній трансформації. 

Окрім кваліфікативів, у чоловічому Інтернет-дискурсі вживаними є 

експресивні, директививні та квеситивні мовленнєві акти, ілокутивна мета 

перших − попередження щодо певних негативних фактів або дій, заклик до 

зміни поведінки або обережності, других − звернення адресантів до чоловічої 

аудиторії за порадою або з проханням.  

 

4.3. Реалізація мовленнєвих актів квеситиву у жіночому мовленні 

молодіжного сегменту Інтернет-дискурсу 

Сленгізми − дискурсивні маркери мовленнєвих актів, спрямованих на 

оцінювання зовнішності та поведінки китайського чоловіка. 



187 

У китайському сегменті блогосфери поширеними є сленгізми, що 

вживаються для позначення осіб чоловічої статі, проте кількість таких одиниць 

та ступінь їх пейоративності є дещо нижчим, ніж у сленгізмів, що вживаються 

на позначення осіб жіночої статі.  

Останнім часом у жіночому сегменті китайськомовних форумів 

поширився сленгізм 直男 [zhínán] – букв. ‘прямий, прямо + чоловік’, натурал 

(про чоловіка). 

Сленгізм 直男 англ. strait man є структурною калькою – букв. ‘прямий 

чоловік’, що має значення «гетеросексуал» і вживається як антонім до осіб 

чоловічої статі, які пов’язують сексуальну сферу свого життя з особами тієї 

самої статі. 

Проте користувачі китайської блогосфери дещо розширили семантику 

лексичної одиниці 直男, використовуючи її на позначення тих осіб чоловічої 

статі, які прагнуть мати перевагу над жінками. Таким чином, цей сленгізм 

пов’язується із поняттям «чоловічого шовінізму». 

Авторами більшості китайськомовних форумів, тема яких має 

безпосередній зв’язок із чоловічим шовінізмом, є жінки, що вживають термін  

直男 на позначення молодої особи чоловічої статі з гарною зовнішністю, проте 

низьким рівнем розумових здібностей. Юнаки такого типу вирізняються 

надмірною зухвалістю, егоїзмом та почуттям власної винятковості. 

Жінки-блогери, вживаючи цей сленгізм у своїх повідомленнях, 

найчастіше звертаються до жіночої аудиторії в пошуках поради або відповіді, 

формуючи текст свого звернення у формі квеситиву: 

我的男友是直男癌吗？如何应对？− Мій хлопець шовініст? Як мені 

реагувати? 

Адресати-жінки одноголосно радять авторові повідомлення розірвати 

стосунки зі своїм хлопцем: 
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Відповідь адресата 1:  

分手。直男癌一般不把你当成个有主见的人，你让他改，他只会觉得你得

寸进尺，没资格与他平起平坐，也就是说你只能忍耐讨好他，在他眼中你没有

主权，你就是生孩子的＋保姆＋暖床，不能说一点都他不爱你，但是他的爱不

是为你考虑，而是让你出现在他未来的生活中，让你为他洗手作羹汤，过相夫

教子的家庭主妇生活− Розійтися. Чоловік-шовініст, вочевидь, не буде вважати 

тебе за таку, що має свою думку. Якщо ж ти будеш його змінювати, він 

подумає, що ти до нього чіпляєшся, і у тебе немає права бути з ним «на рівних». 

Іншими словами, ти можеш тільки догоджати йому. На його думку, ти не 

маєш прав ні на що: Ти є тільки мати+ няня+ тепла постіль. Його «кохання» 

до тебе − це гарний прорахунок на майбутнє: у його житті має бути 

домогосподарка, яка буде прати, готувати і доглядати за домом. 

Відповідь адресата 2: 

估计已经冷战当分手，互相找备胎了吧.‒ На мою думку, це вже 

«холодна війна» у стосунках, потрібно розійтися, шукати інший варіант [324]. 

Автор іншого повідомлення також є жінкою, що звинувачує свого 

чоловіка у шовінізмі, при цьому звертаючись до жіночої аудиторії, просить у 

адресатів коментарів щодо її ситуації з чоловіком, і, відповідно, оформлює 

заголовок свого звернення у формі квеситиву: 

直男老公是一种怎样的经验？− Чоловік-шовініст − це який досвід? 

第一次发帖子，有些紧张，交代一下，我和我的 LG是高中同学，他各方面

都不错，就是人有些直，有时候脑回路和人不一样，但他从来不觉得自己直，有

问题，还反过来说我是直女！！！我时常被他能气死，又没人可诉说，我发帖也

是真的受不了了，我会把日常的点滴发出来，大家一起看看，到底他是直男还是

我是直女?。先从刚刚发生的来说吧，明天是我的生日，一大早我就收到我亲爱

的弟弟送给我巧克力还有香水，我 LG 也见了，我还给他说我明天生日哟，他没
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啥反应，来到单位，我又忍不住给他发了一条消息。以下是我两的对话− Перший 

раз відправляю повідомлення в Інтернет, дещо хвилююсь. Коли ми тільки 

познайомилися, я і мій майбутній чоловік були студентами старшої школи, він 

непоганий в усіх аспектах, єдине, що він дещо впертий, а також, час від часу, 

мислить у нехарактерному для інших людей напрямку, проте сам він ніколи не 

думає, що є впертим, а навпаки, якщо виникне якась проблема, то каже, що це я 

вперта!!! Він часто лютить мене до смерті, та мені нема кому поскаржитися, я 

написала цей пост, бо вже не витримую, це вже остання крапля, прошу вас 

прочитати моє повідомлення та сказати, хто врешті-решт є шовіністом: я чи він? 

Я почну із ситуації, що трапилася нещодавно: завтра мій день 

народження, із самого ранку я отримала цукерки та парфуми, які надіслав мені 

молодший брат, мій чоловік це бачив, до того ж я натякнула, що завтра мій 

день народження, проте він без жодної реакції пішов на роботу. Я не 

витримала і написала йому повідомлення. Ось зміст нашої розмови (знизу 

публікує скріншоти їх розмови).  

Коментарі читачів різнилися за своїм змістом: 

Відповідь адресата 1: 

如 果 你 很 在 乎 这 事 ， 那 么 这 婚 事 还 是 散 了 吧 ， 

这事可以让妳生气，那我想，找个爱浪漫又多情的男子可能比较适合妳， 

天天让妳像过生日，天天惊喜 – Якщо ти сильно переймаєшся цим випадком, 

то, в такому разі, краще розірвати шлюб, якщо ця ситуація так розсердила 

тебе, то, на мою думку, романтичний, чутливий хлопець тобі більш підійде, 

зможе кожен день, наче це твій день народження, вражати тебе. 

Відповідь адресата 2: 

你要这样想:这么直不懂浪漫的男人也不会有其他女人看上的。安全啊 – 

Тобі потрібно думати в такий спосіб: цей «прямий чоловік», який не 
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розуміється на романтиці, а тому не може бути «схваленим» іншими жінками. 

Заспокойся [325]. 

А зараз звернімося до інших сленгізмів на означення чоловіків. 

孔雀男 [kǒngquènán] – букв. ‘чоловік-павич’.  

Ця номінація використовується користувачами жіночого сегменту Інтернет-

простору для позначення чоловіків, які полюбляють наряджатися більше за 

жінок. Вони кожну хвилину вихваляються, неначе вони найерудованіші, 

найпрацьовитіщі, наймужніші, найсексуальніші в усьому світі. Цей тип 

чоловіків обожнює моду, є зацикленими на своїй зовнішності, доглядають за 

собою так, неначе павичі за своїм пір’ям, тому й отримали прізвисько «павич». 

凤凰男 [fènghuángnán] – букв. ‘чоловік-фенікс’.  

Цей сленгізм є скороченим виразом китайського народного прислів’я  

鸡窝里飞出金凤凰 [jī wōli fēichū jīnfènghuáng] – букв. ‘із курятника вилетіла 

пташка-фенікс’, (рос. из грязи в князи); (укр. з Івана пан, як з рядна жупан), 

використовується для позначення звичайного вихідця із бідної родини, котрий 

плідно працював багато років для того, щоб скласти іспити і вступити до 

вищого навчального закладу, а по закінченні університету «закріпився» в місті і 

знайшов роботу. Частіше особи жіночої статі називають «чоловіками-

феніксами» тих осіб, які змалку виховані у певних звичаях та не бажають 

підлаштовуватися під особливості міського життя, тому їм часто буває 

некомфортно знаходитися у міському середовищі, а отже й важко позбутися 

клейма «виходець із села». 

Наприклад: 

Заголовок посту: 凤凰男和孔雀男，你们要哪个？ − Чоловік-фенікс або 

чоловік-павич, кого ви оберете? 

先说孔雀男嘛，完全是小少爷，在屋头连内裤袜子都是妈老汉洗。可是说

生活完全不能自理。工作一般 感觉人也没得撒子上进心的 说的永远比做的多，

http://go.cqmmgo.com/forum-221-thread-754283-1-1.html
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但是说不准哪天真的想通老，真的发奋图强。家庭家庭一般，不穷不富，爸妈

都在重庆事业单位上班铁饭碗那种。爸妈自己也买了面积不小按揭房。孔雀男

肯定跟到爸妈在住萨，以后要个人买套房子肯定也没得撒子问题。凤凰男都晓

得撒，反正黑么有上进心那种。爸妈在沿海打工。个人在重庆工作，租的房

子。生活完全自理，而且人黑么好，是有口皆碑那种。基本上任何人喊他干撒

子从来没有听到他说不。工作也可以，算销售嘛。合同工，应该要转正老。以

后努力也有前途的 − Спочатку розповім про тип «чоловік-павич»: це молодий 

«пан», у якого впорядковано все – починаючи від маківки голови – закінчуючи 

спідньою білизною та шкарпетками. Проте він повністю не здатний 

впорядкувати своє життя. Працює на звичайній роботі, враження, що у 

людині немає ніякого прагнення до розвитку, говорить завжди більше, ніж 

робить. Не скажу точно в який день, але він дійсно почав усвідомлювати те, 

що потрібно збиратися із силами. Родина звичайна: не заможна і не бідна, 

батьки працюють на стабільній роботі в бюджетній організації у місті 

Чунцінь. Батьки також купили в іпотеку велике за площею житло. «Хлопець-

павич», звичайно, спочатку буде жити з батьками, а потім, якщо захоче 

купити власну квартиру, це точно не буде проблемою. 

«Чоловік-фенікс», порівняно із першим типом, прагне до прогресу. Батьки 

підробляють на узбережжі моря. Живе один у орендованій квартирі. Повністю 

може впорядкувати своє житті, гарна особистість, про котрого всі 

позитивно відгукуються. Майже кожна знайома людина казала мені, що не 

було жодної справи, яку б він пообіцяв зробити і не зробив. Робота нормальна, 

працює менеджером з продажу, поки що працює за договором, але потім може 

перевестися до штату. Якщо буде трудитися, у подальшому житті в нього 

також будуть перспективи [245] . 

Автором цього посту є дівчина, яка у своєму блозі поділилася враженнями 

про двох знайомих чоловіків, і, очевидно, має на меті обрати когось із двох 
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типів, описаних у повідомленні. А тому за порадою вона звертається до жіночої 

аудиторії, формуючи своє питання у формі альтернативного квеситиву: 凤凰男

和孔雀男，你们要哪个？  − «Чоловік-фенікс» або «чоловік-павич», кого ви 

оберете? 

Відповідь адресата №1: 

两个都不要，如果硬要选捏，选凤凰男吧− Обидва непотрібні, проте, 

якщо конче треба вибрати із цих двох, то обирай «хлопця-фенікса. 

Відповідь адресата №2: 

我觉得条件都还过得去撒。。。你自己把自己安排好，跟哪个结婚都幸

福。如果你把希望寄托在 LG身上，我觉得不一定幸福. – Я думаю, що умови у 

двох випадках «терпимі». Ти сама визначайся, з ким ти хочеш одружитися. 

Якщо ти тільки будеш надіятися на чоловіка, то це не гарантія  щастя… 

Відповідь адресата №3 

每个人的情况不同，肯定要根据自己的感觉来选撒. – Обставини кожної 

людини є різними, звичайно треба обирати, спираючись на власні почуття. 

Як бачимо, адресант цього повідомлення не отримала однозначної 

відповіді на своє запитання. 

Отже, жіночий молодіжний сленг китайськомовного сегменту мережі 

Інтернет характеризується вживанням сленгових одиниць, що характеризують 

зовнішність, характер та риси поведінки певних типів осіб чоловічої статі. 

Проте ступінь їх емоційно-експресивної забарвленості та негативно-

оцінювальної характеризації є набагато слабшим порівняно з тими сленговими 

одиницями, що вживаються на позначення зовнішності та поведінки сучасної 

китайської жінки, які були проаналізовані нами у попередньому підрозділі. 

Основною ілокутивною інтенцією жіночої комунікації в китайськомовній 

блогосфері є звернення до адресатів своєї статі за порадою або проханням, що 

реалізується шляхом мовленнєвого акту квеситиву. 

http://go.cqmmgo.com/forum-221-thread-754283-1-1.html
http://go.cqmmgo.com/forum-221-thread-754283-1-1.html
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4.4. Реалізація мовленнєвих актів директиву, промісиву та 

констативу у молодіжному Інтернет-дискурсі суспільно-політичної 

тематики 

Сленгізми − дискурсивні маркери мовленнєвих актів, спрямованих на 

оцінювання суспільно-політичного життя сучасного Китаю. 

У теоретичній частині нашого дослідження було зазначено, що молодь 

активно реагує на події в суспільно-політичному житті Китаю, що знаходить 

своє відображення у виборі мовно-стилістичних засобів спілкування, 

використовуваних в молодіжному сегменті китайської блогосфери. Наголосимо, 

що повідомлення та коментарі блогерів з приводу суспільно-політичних подій, 

що відбуваються у державі, за своєю оцінною семантикою є як позитивними, 

так і негативними, адже одна частина блогерів закликає читачів підтримувати 

правлячу владу Китаю та її керівників, а інші, навпаки, виражають своє 

незадоволення політичною ситуацією в країні, критикують її лідерів. Оскільки 

уповноважені органи всіляко контролюють та постійно моніторять потік 

інформації в китайському Інтернет-просторі, блогерам доводиться вживати 

певні специфічні мовно-стилістичні засоби комунікації і постійно винаходити 

нові письмові форми спілкування, аби закодувати зміст свого повідомлення, 

унеможливити його розуміння, обійти цензуру. 

Уряд Китаю вже тривалий час суворо контролює традиційні засоби 

масової інформації задля уникнення вірогідності «підриву» влади в країні. 

Політична тактика урядовців КНР часто супроводжується використанням 

систем моніторингу, що деактивує повідомлення та сайти, які мають 

антиполітичне спрямування, інформацію про ув’язнення дисидентських 

журналістів, блогерів та активістів. «Битва» пошукової системи Google з 

китайською владою щодо цензури в Інтернеті та присудження у 2010 році 

Нобелівської премії миру ув’язненій китайській активістці також привернули 
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увагу міжнародної громади до питань цензури в китайському сегменті Інтернет-

простору. 

Відтак, непрозорість правил регулювання китайських ЗМІ дозволяє владі 

вживати жорстких заходів щодо змісту новин із таким обґрунтуванням: останні 

викривають державні таємниці та ставлять під загрозу безпеку країни. Межі 

державної таємниці в Китаї залишаються невизначеними, що підсилюється 

контролем цензорами будь-якої інформації, яка, на думку урядовців, 

класифікується як така, що ставитиме під загрозу їхні політичні чи економічні 

інтереси [194]. 

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин CFR 

(Council of Foreign Relations) Елізабет К. Економі наголошує на тому, що 

китайський уряд перебуває в стані «шизофренії» щодо медіаполітики, оскільки 

він «рухається вперед і назад», тестуючи свою медіалінію, знаючи, що країна 

потребує свободи преси та інформації, яку вона надає, але, разом із тим, є 

схвильованим з приводу відкриття можливостей до тих видів свобод, які 

можуть призвести до падіння режиму [198]. 

У травні 2010 р. уряд затвердив свій перший в Інтернеті докумен, у якому 

була представлена концепція «суверенітету Інтернету», що вимагала від усіх 

користувачів Інтернету в Китаї, включаючи іноземні організації та приватних 

осіб, дотримуватися єдиних китайських законів і правил. 

На думку К. Джейсона [194], з часу приходу до влади президента Китаю 

Сі Цзіньпіна цензура всіх форм ЗМІ тільки посилилася. 

У лютому 2016 р. Сі оголосив нову політику ЗМІ щодо партійних та 

державних новин: «Вся робота партійних ЗМІ повинна відображати волю партії, 

захищати владу партії та захищати єдність партії». Державні ЗМІ повинні були 

приєднатися до «думки, політики та дії» партійного керівництва. Китайське 

газетне видання «China Daily» наголошує на політиці Сі, зазначаючи, що 
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«засоби масової інформації нації мають важливе значення для політичної 

стабільності Китаю» [там само]. 

Н. Стасюк у своїй статті «Заклик як агітаційна форма політичного 

дискурсу: прагмалінгвістичний аспект» наголошує, що інтенційною базою 

політичного дискурсу є боротьба за владу, а головним інструментом цієї 

боротьби є агітація, у якій здійснюється прямий вплив на політичну волю 

народу. При цьому зауважимо, що дослідниця кваліфікує заклик як особливий 

тип мовленнєвого акту, комунікативним призначенням якого є наявність наміру 

вплинути на адресата шляхом повідомлення певної інформації [154, с. 80–81].  

Російський дослідник А. Баранов пропонує власну дефініцію заклику: 

«Заклик – це мовленнєвий акт, звернений до адресата з метою спонукання його 

до виконання певної дії або сукупності дій, який є важливим складником 

суспільно значущої діяльності, що сприяє досягненню певних ідеалів чи 

спонукання адресата враховувати у своїй повсякденній поведінці ці ідеали. [13, 

с. 420]»  

У китайськомовній блогосфері поширеними є окличні речення, за 

допомогою яких автори-адресанти у директивній формі закликають читачів-

адресатів підтримувати правлячу комуністичну партію та їх лідерів. 

Найпоширенішими сленговими виразами такого типу є: 

为 [wéi]。。。打 [dǎ] call！− букв. ‘за когось/ щось бити у дзвінок’. 

Китайський сленговий вираз із інтегрованою англійською лексемою call, 

яка в цій структурі не вживається у нормативному значенні «дзвінок», а 

функціонує як «підтримувати, голосувати». Вираз 为。。。打 call уперше було 

вжито на музичному фестивалі, де фанатів закликали підтримувати своїх 

кумирів на сцені [247]. 

Наразі сленговий вираз 为。。。打 call із площини розваг, музикального 

мистецтва, перейшов у площину суспільно-політичну, оскільки блогери почали 
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вживати його задля заклику читачів блогосфери підтримувати правлячу 

верхівку Китаю та її політику. Наприклад, 为新时代打 call！ 你的生活将发生这

些变化 − Підтримай нову епоху! У твоєму житі відбудуться такі зміни. Автор 

у темі свого посту використав окличне речення – директив з метою реалізації 

заклику підтримати «нову епоху» (вочевидь, новий курс компартії Китаю), 

підсиливши стилістично свій заклик вживанням гібридної сленгової конструкції

为。。。  打 call！Друге речення маніфестує промісив щодо покращення 

майбутнього, якщо цільова аудиторія виконає умови першого речення. Далі 

автор викладає ключові ідеї свого посту: 

十九大报告为我们的未来发展描绘出新蓝图，为我们指明奋斗前行的方

向，报告有哪些点睛之笔，央视财经多方采访专家，为您一一解读 – 

ХІХ Всекитайський з’їзд КПК окреслив план розвитку нашого майбутнього, 

визначив напрям наших інтенцій, а також прозвітував про те, що вже було 

зроблено. Програма «Фінанси» Центрального телебачення Китаю взяла 

інтерв’ю в експертів для детальнішого тлумачення підсумків цього з’їзду [259]. 

Відгуки адресатів з приводу даного посту на форумі були позитивними, 

адже більшість читачів опублікували коментарі на підтримку правлячої в Китаї 

Комуністичної партії: 

 

Відповідь 1: 

坚持党中央的正确领导 − Твердо дотримуватися вірного керівництва 

Центрального комітету партії. 

Відповідь 2 

我爱你，我的祖国，我爱你，中国共产党！ − Я кохаю тебе, моя 

Батьківщино, я кохаю тебе, КПК! 

Відповідь 3: 

一颗红心跟党走！！！ − Всією душею разом із партією!!! 
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На думку дослідниці українськомовного політичного дискурсу 

О. Билінської, політичний дискурс як мовленнєвий жанр не обмежений лише 

директивними мовленнєвими актами, оскільки спонукання до дії може 

виражатися й непрямими мовленнєвими актами. Дослідниця класифікує 

мовленнєві акти політичного дискурсу у такий спосіб: слоган-повідомлення, 

слоган-заклик та слоган- обіцянка [16, с. 191–193]. 

Перший тип мовленнєвого акту – слоган-повідомлення – ґрунтується на 

констатувальному характері певної інформації, утвердженні певного порядку 

речей. Прикладами слоганів-повідомлень О. Билінська вважає такі вирази: 

Україна починається з рідного краю (Політичне об’єднання «Наш край»), Одесі 

потрібна правда (Політична партія «Відродження»), В єдності – сила! 

(Об’єднання «Самопоміч»).  

Слоган-повідомлення відповідає основній вимозі до змісту слоганів – 

вони є концептуальними, адже, як вважає О. Билінська, в концентрованій формі 

передають основну ідею політичної кампанії партії або політика, наприклад: Ми 

в опозиції до нищівних тарифів ЖКГ (Опозиційний блок); Розвиток краю – 

наша робота! (Політичне об’єднання «Наш край»).  

Слоган-заклик дослідниця відносить до агітаційних мовленнєвих жанрів, 

оскільки він орієнтований на спонукання адресата до дії. Зауважимо, 

здебільшого цей мовленнєвий жанр тяжіє до мовленнєвих актів-директивів (за 

Дж. Серлем). О. Билінська наводить такі приклади: Приєднуйся до Відродження 

країни! (Політична партія «Відродження»); Єднаймося заради України! 

(Патріотична партія України); Обирай свідомо! (Об’єднання «Самопоміч»). 

Конкретною мовленнєвою реалізацією заклику є спонукальне речення з 

дієслівним присудком у формі імперативу, наприклад: Довіряй справам! 

(Політична партія одеського мера Г. Труханова). 

Третій тип мовленнєвих актів політичного дискурсу – слоган-обіцянку ‒ 

О. Билінська аналізує на основі мовленнєвих актів-комісивів, детально 
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проаналізованих Дж. Остіном і Дж. Серлем. Дослідниця наголошує, що 

«специфічною рисою усіх слоганів-закликів є відсутність перформативних 

дієслів-комісивів, вони імпліцитно наявні, але не вербалізовані, наприклад: 

Змусимо Київенерго встановити лічильники! (А. Вагін, «Політична партія 

«Батьківщина»); Змусимо владу працювати чесно! (Рух «Народний контроль»); 

Розженемо прокурорів і суддів! (Радикальна партія України); Дістанемо! 

(Політичне об’єднання «УКРОП»). Наявність дієслівного компонента у формі 

доконаного виду майбутнього часу зближує ці слогани зі слоганами-закликами 

[16, с. 191–193]. 

Орієнтуючись на класифікацію мовленнєвих актів політичного дискурсу 

О. Билінської, можемо вважати, що вищенаведений пост 为新时代打 call！ 你的

生活将发生这些变化 − Підтримай нову епоху! У твоєму житті відбудуться 

такі зміни складається з двох типів мовленнєвих актів: перший Підтримай нову 

епоху! є слоганом-закликом, адже в ньому у спонукальній формі сформоване 

пряме звернення до китайського народу, а друге – У твоєму житті 

відбудуться такі зміни є слоганом-обіцянкою, адже в структурі виразу 

присутній покажчик майбутнього часу − 将, завдяки якому можна відновити 

імпліцитну комісивну частину: «Ми обіцяємо або партія обіцяє, що у твоєму 

житті відбудуться такі зміни». 

Інший пост, у структурі якого вжито сленгізм 为。。。打 call, за своєю 

тематикою є подібним до попереднього. Його автор закликає читачів 

підтримувати очільника КПК Сі Цзіньпіна та соціалізм із китайською 

специфікою [252]: 

为习近平新时代中国特色社会主义打 call – Підтримайте Сі Цзіньпіна 

та соціалізм з китайською специфікою нової ери. 

В іншому пості увагу звернено до студентів із закликом підтримати нову 

еру Сі Цзіньпіна: 所有交大学子，让我们一起为新时代打 call！− Шановне 

https://new.qq.com/omn/20171106/20171106A03YIS.html
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студенство транспортного університету! Давайте разом підтримаємо нову 

еру! (йдеться про соціалізм з китайською специфікою – О.К.)[309]. 

厉害了 [lìhaile] word 哥 [gē]. 

Сленгізм гібридного типу 厉害了 [lìhaile] word 哥 [gē] вперше було вжито 

у колі гравців у комп’ютерні ігри, коли один з учасників команди гравців, 

студент старшої школи, надзвичайно влучно керував своїм віртуальним 

гравцем-божеством і показав найкращі результати серед інших гравців, тим 

самим викликавши захват інших учасників команди. Останні відзначили 

виняткову майстерність молодого гравця, опублікувавши в Інтернет-чаті 

онлайн-гри таке повідомлення: 厉害了，我的哥 – Круто, мій друже! 

Надалі цей сленгізм зі сфери комп’ютерних ігор «імігрував» до сфери 

приватного спілкування на молодіжних Інтернет-платформах, набувши 

трансформації: нормативні ієрогліфи 我的  [wǒ de] – ‘мій’ були замінені 

англійською лексемою із подібним звучанням word – ‘слово, лексема’. У 

результаті кінцевий варіант даного сленгізму набув такого вигляду: 厉害了，

word, 哥!, що розвинувся з первинного нормативного варіанту厉害了我的哥儿 

у гібридний 厉害了，word, 哥. 

Наразі сленгізм вживається блогерами у темах форумів політичної 

проблематики. Наприклад, 厉害了，word 党！点赞你的勇于自我革命！ 正是勇

于自我革命——这种鲜明品格，让这支政党带领这个伟大的国家，从千疮百孔

的战争年代爬起来，经过几十年的发展图强，已经昂首屹立于世界东方− 

Круто, моя партія! Лайкаю твою сміливість! Саме сміливість щодо 

здійснення революції є виразною особливістю партії, що дала їй змогу керувати 

такою могутньою країною, яка, піднявшись із цілковитої розрухи, років війни, 

пройшовши шлях розвитку, що сягав декількох десятирічь, з високо піднятою 

головою зайняла непохитну світову позицію на Сході [253]. 
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Як бачимо, автор, вживши у цьому пості сленгізм 厉害了，word 党！, 

висловив свій захват ідеями та моделлю правління Комуністичної партії Китаю. 

Автор наступного повідомлення вживає сленгізм 厉害了，word X у темі 

свого посту для вираження свого захоплення постаттю Генерального секретаря 

КПК пана Сі Цзіньпіна [338]: 

厉害了 Word 总书记！团团带你看世界舞台上的习近平！− Круто, мій 

Генеральний секретарю! Збираймося (в групи), і я продемонструю тобі виступ 

Сі Цзіньпіна на світовій арені! 

Автор аналізованого повідомлення формує своє перше речення як МА 

експресив, а друге – у формі директиву-заклику до читачів, щоб останні 

переглянули виступ Генерального секретаря КНР Сі Цзіньпіна. Далі слідує 

пояснення теми посту: 

大年初六，央视网微视频工作室推出动画微视频《2016，习近平在世界舞

台》，用 3 分多钟，看习近平主席在世界舞台的风采，看中国大国地位的塑造

与提升！ − На початку року (на шостий день місячного календаря) Студійна 

майстерня Центрального телебачення Китаю випустила анімаційний 

відеоролик «2016 рік, виступ Сі Цзіньпіна на світовій арені», використайте 

3 хвилини свого часу та подивіться на майстерність голови КНР пана Сі, 

створення та підйом великої держави – Китаю! 

Сленгізм 老司机带你飞 – букв. ‘Старий водій візьме тебе в політ’.  

«Водієм» Інтернет - користувачі позначають особу, що є майстром своєї 

справи, маючи багатий досвід у певній галузі. Таку особу ставлять на один 

рівень із «бувалим» водієм, який майстерно керує автівкою, адже має за 

плечима багатий досвід водіння. Сленгізм за своєю семантикою є позитивно 

забарвленим. Уперше подібний вираз був зафіксованим у народній пісні 
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провінції Юньнань, що мала назву «老司机带带我» − Старий водію, повези 

мене [381].  

В Інтернет-мережі поширеними є випадки вживання сленгізму 

老司机带我飞 − Старий водію, візьми мене в політ для реалізації звернення 

адресантів-початківців до більш досвідчених юзерів з метою отримання поради 

з тих чи інших питань. 

У наш час вираз зі сфери міжособистісного спілкування переходить у 

політичну площину. Як приклад наведемо повідомлення блогера щодо звіту Сі 

Цзіньпіна на ХІХ Всекитайському з’їзді КПК, яке має такий заголовок:  

十九大报告中习大大要带澳门飞啦！不解释了，赶紧上车！− Під час доповіді 

на ХІХ Всекитайському з’їзді КПК Сі Цзіньпін прозвітував, що візьме Макао в 

політ! Не треба роз’яснень, швидко сідай в автівку! [269]  

Автор у своєму пості, використавши структуру сленгізма 老司机带我飞, 

замінив суб’єкт дії 老司机− букв. ‘старий водій’ на інтернетівське «прізвисько» 

голови КПК Сі Цзіньіна − 习大大 [xí dàda] − папа Сі та об’єкт дії 我 [wǒ] – 

особовий займенник першої особи «я» географічною назвою спеціального 

адміністративного району Китаю 澳门 [àomén] − Макао (автономна територія у 

складі КНР). Отже, вихідний варіант сленгового виразу老司机带我飞 − Старий 

водію, візьми мене в політ набув такого вигляду: 习大大要带澳门飞 − Папа Сі 

візьме Макао в політ. 

Далі автор посту подає основний зміст свого повідомлення, де наголошує, 

що під час виступу голови КПК Сі Цзіньпіна багато уваги було приділено 

автономній території КНР Макао. Блогер у своєму повідомленні цитує текст 

виступу голови КНР: 

保持香港、澳门长期繁荣稳定，必须全面准确贯彻“一国两制”、“港人治

港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，严格依照 宪法和基本法办事，完善与基本
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法实施相关的制度和机制− З метою забезпечення тривалого процвітання і 

стабільності Гонконгу і Макао необхідно повністю і чітко втілювати в 

життя курс "одна країна – дві системи", курс "управління Гонконгом власне 

жителями Гонконгу" та "управління Макао власне жителями Макао", курс на 

високий ступінь автономії обох територій [344].  

Отже, можна зробити висновок, що автор посту сформулював тему свого 

повідомлення за допомогою двох типів МА – комісиву та директиву: перше, 

відповідно, у вигляді обіцянки китайському народу: Сі Цзіньпінь прозвітував, 

що «візьме Макао в політ!», а друге – у формі заклику: «Не треба роз’яснень, 

швидко сідай в автівку!» (автор посту закликає читачів не зволікати, а йти за 

китайським лідером).  

Поряд із позитивно забарвленими сленгізмами, які маркують МА 

директиву на підтримку правлячої в Китаї партії, у кіберпросторі поширені 

також сленгізми негативно конотовані, які використовуються тією частиною 

користувачів, що не задоволені правлячою верхівкою в Китаї, наприклад: 

Сленгізм 自干五 [zì gān wǔ] − букв. ‘самостійно + займатися + п’ять’. 

В китайськомовній блогосфері вживається як субститут виразу 五毛党 

[wǔmáodǎng] – «п’ятидесятицентова партія» − неофіційна назва китайських 

проурядових блогерів та учасників Інтернет-форумів, які висловлюють 

позитивну думку про уряд КНР, Комуністичну партію Китаю і оспівують 

концепції їхньої державної політики. 

Самі ж учасники форумів вибір сленгізму 自 干 五  на позначення 

інтернетівських прихильників уряду КНР іронічно пояснюють тим, що за кожне 

позитивне повідомлення у мережі щодо уряду КНР коментатори отримують від 

партії у якості винагороди п’ять «мао» (розмовний варіант назви китайської 

валюти замість офіційної назви «цзяо»).  
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Прикладом критики уряду КНР є таке повідомлення з китайськомовної 

блогосфери: 

Заголовок посту сформульовано автором у такий спосіб: 

继续让利其实我也没意见，我只是很讨厌那些自干五 – У мене немає 

сумнівів з приводу того, щоб продовжувати йти на поступки, мене лише 

дратують ці коментатори з «50-центової партії [326]. Далі читаємо: 

想想过去的皇帝，为了稳住边疆，把自己的妹妹女儿嫁给那些粗鲁的蛮

夷，而她们过去后还要受到各种虐待，为了统一大业忍辱负重。而现在我们还

没到那种程度，只是让利而已。当你没有那个能力，没那个实力干掉美国日本

的时候，就不要说大话 – Подумайте, раніше імператори задля стабілізації 

прикордонних територій віддавали своїх молодших сестер та доньок за тих 

зухвалих варварів, до того ж, вони ще й зазнавали знущань, заради великого 

об’єднання зносили приниження. Проте зараз ми ще не досягли того ступеню, 

ми тільки йдемо на поступки та й усе. Коли в тебе немає реальної сили 

ліквідувати США та Японію, не треба промовляти голослівних фраз. 

Тут йдеться про політику Сі Цзіньпіна щодо Тайваню. Автор у формі МА 

констативу заявляє про те, що його дратують коментатори, які весь час агітують 

мешканців КНР підтримувати політичний курс «єдиного Китаю» пана Сі.  

Вираз 境外（敌对）势力 [jìngwàidíshìli] – ‘іноземні ворожі сили’.  

Первинне значення цього виразу вказує на будь-які ідеї або поведінку, що 

не відповідають догмам Комуністичної партії Китаю. Уряд КНР послуговується 

цим виразом задля осуду ворожих планів проти правлячої верхівки КНР, 

починаючи від громадського протесту на площі Тяньаньмень у 1989 р. і 

закінчуючи протестами демократів біля будинку уряду у 2014 р.  

Наразі Інтернет-користувачі замінили вираз 境外（敌对）势力 на його 

скорочений варіант 外国势力 [wàiguó shìli] – «іноземні сили», вживаючи його у 

тих мовленнєвих ситуаціях, коли блогери у своїх повідомленнях намагаються 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%83%B3%E6%83%B3%E8%BF%87%E5%8E%BB%E7%9A%84%E7%9A%87%E5%B8%9D%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BA%86%E7%A8%B3%E4%BD%8F%E8%BE%B9%E7%96%86%EF%BC%8C%E6%8A%8A%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84%E5%A6%B9%E5%A6%B9%E5%A5%B3%E5%84%BF%E5%AB%81%E7%BB%99%E9%82%A3%E4%BA%9B%E7%B2%97%E9%B2%81%E7%9A%84%E8%9B%AE%E5%A4%B7%EF%BC%8C%E8%80%8C%E5%A5%B9%E4%BB%AC%E8%BF%87%E5%8E%BB%E5%90%8E%E8%BF%98%E8%A6%81%E5%8F%97%E5%88%B0%E5%90%84%E7%A7%8D%E8%99%90%E5%BE%85%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BA%86%E7%BB%9F%E4%B8%80%E5%A4%A7%E4%B8%9A%E5%BF%8D%E8%BE%B1%E8%B4%9F%E9%87%8D%E3%80%82%E8%80%8C%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%BF%98%E6%B2%A1%E5%88%B0%E9%82%A3%E7%A7%8D%E7%A8%8B%E5%BA%A6%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E6%98%AF%E8%AE%A9%E5%88%A9%E8%80%8C%E5%B7%B2%E3%80%82%E5%BD%93%E4%BD%A0%E6%B2%A1%E6%9C%89%E9%82%A3
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%83%B3%E6%83%B3%E8%BF%87%E5%8E%BB%E7%9A%84%E7%9A%87%E5%B8%9D%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BA%86%E7%A8%B3%E4%BD%8F%E8%BE%B9%E7%96%86%EF%BC%8C%E6%8A%8A%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84%E5%A6%B9%E5%A6%B9%E5%A5%B3%E5%84%BF%E5%AB%81%E7%BB%99%E9%82%A3%E4%BA%9B%E7%B2%97%E9%B2%81%E7%9A%84%E8%9B%AE%E5%A4%B7%EF%BC%8C%E8%80%8C%E5%A5%B9%E4%BB%AC%E8%BF%87%E5%8E%BB%E5%90%8E%E8%BF%98%E8%A6%81%E5%8F%97%E5%88%B0%E5%90%84%E7%A7%8D%E8%99%90%E5%BE%85%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BA%86%E7%BB%9F%E4%B8%80%E5%A4%A7%E4%B8%9A%E5%BF%8D%E8%BE%B1%E8%B4%9F%E9%87%8D%E3%80%82%E8%80%8C%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%BF%98%E6%B2%A1%E5%88%B0%E9%82%A3%E7%A7%8D%E7%A8%8B%E5%BA%A6%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E6%98%AF%E8%AE%A9%E5%88%A9%E8%80%8C%E5%B7%B2%E3%80%82%E5%BD%93%E4%BD%A0%E6%B2%A1%E6%9C%89%E9%82%A3
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%83%B3%E6%83%B3%E8%BF%87%E5%8E%BB%E7%9A%84%E7%9A%87%E5%B8%9D%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BA%86%E7%A8%B3%E4%BD%8F%E8%BE%B9%E7%96%86%EF%BC%8C%E6%8A%8A%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84%E5%A6%B9%E5%A6%B9%E5%A5%B3%E5%84%BF%E5%AB%81%E7%BB%99%E9%82%A3%E4%BA%9B%E7%B2%97%E9%B2%81%E7%9A%84%E8%9B%AE%E5%A4%B7%EF%BC%8C%E8%80%8C%E5%A5%B9%E4%BB%AC%E8%BF%87%E5%8E%BB%E5%90%8E%E8%BF%98%E8%A6%81%E5%8F%97%E5%88%B0%E5%90%84%E7%A7%8D%E8%99%90%E5%BE%85%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BA%86%E7%BB%9F%E4%B8%80%E5%A4%A7%E4%B8%9A%E5%BF%8D%E8%BE%B1%E8%B4%9F%E9%87%8D%E3%80%82%E8%80%8C%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%BF%98%E6%B2%A1%E5%88%B0%E9%82%A3%E7%A7%8D%E7%A8%8B%E5%BA%A6%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E6%98%AF%E8%AE%A9%E5%88%A9%E8%80%8C%E5%B7%B2%E3%80%82%E5%BD%93%E4%BD%A0%E6%B2%A1%E6%9C%89%E9%82%A3
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висміяти думки влади стосовно того, що в будь-якому русі, який відбувається 

всередині країни, вона вбачає «іноземний вплив» / «іноземний слід». 

Ось одна з тем форумів, у заголовку якої використано сленгізм 外国力: 

中国全面压制反性骚扰运动 警告是“外国势力”− Китай всебічно 

пригнічує рух проти сексуальних домагань, попереджаючи, що це «іноземні сили 

[230]». 

У темі автора повідомлення йдеться про віртуальний рух Me too, що 

походить із популярного хештегу #MeToo. Аналізований вираз миттєво 

поширився в соціальних мережах у жовтні 2017 р. У ньому засуджуються 

сексуальне насильство і сексуальні домагання. Цей вираз набув поширення в 

результаті скандалу і звинувачення американського кінопродюсера Харві 

Вайнштейна у секснасиллі. Вважається, що саме в цьому значенні аналізована 

фраза вперше була використана громадським активістом Тараною Берк, а 

пізніше популяризована актрисою Алісою Мілано, яка запропонувала жінкам 

ставити лайк і робити перепост, щоб поділитися своїм сумним досвідом 

насильницьких домагань. З того часу мільйони людей використовували цей 

хештег із тим, щоб розповісти про свій досвід, зокрема, це стосується селебритіс 

[215]. 

Громадський діяч Тарана Берк використовувала фразу «Me Too» в 

соціальній мережі MySpace [217] у 2006 р. у межах проведення кампанії 

«розширення можливостей через співчуття» (англ. «Empowerment through 

empathy») серед темношкірих жінок, які зазнали сексуального насильства, 

особливо в неблагополучних у цьому плані соціумах [200]; [203]. Берк створила 

документальний фільм «Me Too», в якому розповіла, як одного разу відповіла 

«я теж» 13-річній дівчинці, яку було піддано сексуальному насильству [217]. 

15 жовтня 2017 р. актриса Аліса Мілано закликала поширити цю фразу, 

щоб показати масштабність проблеми сексуальних домагань: «Якби всі жінки, 

які зазнали сексуального домагання або нападу, також написали «Я теж» у 
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своєму статусі, ми могли б дати людям зрозуміти масштаби цієї проблеми». 

Мілано пізніше розповідала цю історію Тарани Берк і назвала її «зворушливою, 

такою, що надихає» [там само]. 

Зараз цей віртуальний рух почав поширюватися і в КНР, коли колишня 

випускниця Бейханського університету в Пекіні звинуватила професора цього ж 

навчального закладу в сексуальних домаганнях, що мали місце 13 років тому. 

Як повідомляє Інтернет-майданчик «Відомості» [26], випускниця після переїзду 

в США надихнулася хештегом # MeToo, який став символом боротьби проти 

сексуальних домагань в Сполучених Штатах. Розгляд почався після того, як 

колишня студентка публічно звинуватила викладача у своєму блозі в тому, що 

13 років тому він нібито запросив її в будинок своєї сестри. За її словами, він 

відчепився тільки після того, як вона розплакалася і зізналася у своїй 

незайманості. Крім того, він нібито залицявся і до інших студенток.  

Публікуючи в темі свого повідомлення сленгізм «外国势力», автор в 

іронічній формі констатутав той факт, що уряд КНР прирівняв зародження 

віртуального руху Me too в Китаї до впливу іноземних сил, що вторглися у КНР. 

Основний зміст повідомлення автор подає в такий спосіб: 

台湾中央社报道，源自美国的反性骚扰 «MeToo» 运动在中国发酵。中国

官方却开始禁止社群媒体上 «反性骚扰» 的词语、删除呼吁保护女性的网路请

愿，甚至警告活动人士若持续公开发声，将被视为与外国势力勾结 − 

Тайванське центральне інформаційне агентство повідомило, що американський 

рух проти сексуального домагання Me too було започатковано в Китаї. Уряд 

КНР почав забороняти ЗМІ використовувати вираз «протидіяти сексуальному 

домаганню» із петицією до Інтернет-майданчиків не вживати заклики-лозунги 

на кшталт «захистимо жіночу стать». Окрім цього, уряд попередив 

активістів про те, що якщо останні не припинять привселюдно пропагувати 
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віртуальний рух Metoo та поширювати пости із закликами серед молоді, то 

вважатимуться такими, хто вступив у змову з іноземним силами [392].  

但纽约时报报导，中国官方审查机构最近要求北京大学开设有关性骚扰行

为讨论班、成立委员会调查权力滥用的网路请愿书。另外，也有主要社群媒体

平台间断性屏蔽 «我也是中国版» (MeToo China) 标签− Як повідомляє газета 

«Нью-Йорк Таймс», органи влади КНР зобов’язали Пекінський університет, 

професора якого звинуватили в сексуальному домаганні, провести в закладі 

форуми на предмет сексуального домагання серед кадрів, до того ж, влада 

наголосила на створенні комітету з перевірки Інтернет-платформи, що 

перевищують свої повноваження. Окрім цього, влада звернулася із петицією до 

головної соціальної Інтернет-платформи блокувати пости з назвою «MeToo 

China@ [там само]. 

Сленгізм 拆那 [chāi nà] – букв. ‘зруйнуй те’. 

拆那 у якості омофона до англійської лексеми China – «Китай» почав 

поширюватися серед користувачів китайськомовної блогосфери після масового 

явища, пов’язаного з примусовим переселенням китайців зі своїх домівок через 

затвердження урядом проекту «Великої перебудови» у 2008 р. 

Ось один із прикладів звернення блогера в мережі із закликом зупинити 

руйнування споруд на території КНР: 

拆哪？别拆文化宫! 

这 个 文 化 宫 ， 是 指 地 处 沈 阳 三 台 子 的 松 陵 文 化 宫 。 

惊悉，松陵文化宫即将寿终正寝，被一个叫做城市综合体的庞然怪物吞噬，不

久的将来，三台子地区标志性建筑，绝无仅有的文化符号，具有历史意义的文

化中心，松陵文化宫，将灰飞烟灭夷为平地− У темі повідомлення йдеться про 

палац культури Сун Лін, що розташований на вулиці Сань Тай-цзи у місті 

Шеньян провінції Ляонін. Почувши новину про те, що палац культури Сун Лін 

найближчим часом припинить своє існування, я був шокований. Символічна 
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споруда в районі Сань Тай-цзи має істотне історичне значення, це культурний 

осередок міста Шеньян. Палац мистецтв збирається «поглинути» 

велетенський комплекс нової забудови. Найближчим часом цю споруду 

перетворять у попіл, зрівнявши її із землею [327]. 

Як бачимо, автор у своєму у пості вживає сленгізм 拆那, вимова якого 

корелює з англійською лексемою China, задля вираження заклику-протесту 

проти руйнування споруд культурно-історичного значення. На наш погляд, 

омофонічна гра, яка характерна для сленгізму 拆那 у контексті звучання англ. 

назви Китая – China, є потужним імпліцитним осудженням правлячих кіл Китаю, 

які своїми діями руйнують країну (拆 – букв. ‘розірвати на шматки’). 

Сленгізм 你国 [nǐguó] – букв. ‘Твоя країна’. 

Даний вираз вживається користувачами блогосфери для саркастичної 

констатації того факту, що країною править комуністична партія, а не жителі 

КНР. Вираз 你国 використовується блогерами як антонім до 我国 − букв. «Моя 

країна» − поширеного в усіх ЗМІ словосполучення, автори якого, називаючи 

Китай «我国» «своєю країною» ще раз підкреслюють свою приналежність до 

КНР, ідентифікуючи себе представником народу, громадянином КНР. 

Використовуючи вираз 你国  в Інтернет-просторі, автори повідомлення 

намагаються підкреслити свою «абстрагованість», ізольованість від КНР, 

стверджуючи, що країна належить не народу, адже воля народу не впливає на 

суспільно-політичне життя в країні, оскільки доля КНР знаходиться винятково в 

руках правлячої партії.  

Наприклад, China 是你的国，  我们只是住在这里− Китай − це твоя 

країна, а ми лише живемо у ній [231]. 

Автор цього посту, вживаючи словосполучення «твоя країна», реалізує 

констатив, стверджуючи, що КНР належить партії, а «ми», народ, є лише її 

мешканцями. 
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Даний пост зазнав критики від прихильників партії, які у формі МА 

квеситиву звернулися до авторів постів, котрі у своїх повідомленнях 

стверджують, що Китай є «країною партії»: 

那些一口一个你国的人到底什么心理？ − Що врешті-решт на думці у 

тих, хто в один голос називає Китай «твоєю країною»?  

既然你国，就别说中文啊。英文交流也不是不可以，日语也 ok 的。 

既然你国，就别住这里啊，娶什么中国姑娘，生什么中国孩子，这辈子美利坚

不就得了。既然你国，占用我国社会资源干什么，赶快辞掉工作， 

到美帝另谋高就。估计又有人跟我扯党不是国 − Якщо це «твоя країна», то не 

розмовляйте китайською, вам ніхто не забороняє, розмовляйте англійською 

або японською, будь ласка. Якщо це «твоя країна», то не одружуйтесь на 

китайських жінках, не народжуйте китайських дітей, їдьте до Америки. Якщо 

це «твоя країна», то не займайте соціальних ресурсів моєї країни, звільняйтеся 

з роботи і їдьте шукати роботу в Америку. Припускаю, що тут ще знайдуться 

люди, які будуть точити зі мною ляса із приводу того, що партія − то не 

країна [384]. 

这很你国 –  букв. ‘Це дуже твоя країна’. 

Ось повідомлення китайського користувача, яке було опубліковане у 

Твіттері із хештегом #这很你国 і коментар до нього: 

新闻连连看，就能看出中共无耻邪恶的嘴脸: 江西 14 岁邓伟强因自家拿

不出 2000 元借读费无法就学，于是他喊了一声：“我恨你们，我恨所有人！”

跳水身亡，邓母也绝望自杀。 江苏省教育厅日前发布《留学（微博）江苏行

动计划》外国留学生来江苏学习每年可获得 5 万至 9 万元政府资助！− 

Продивившись серію новин, можна побачити безсоромне обличчя КПК: 

чотирнадцятирічний хлопець із провінції Цзянсу Ден Вейдзян через брак 

батьківських коштів на навчання у розмірі 2000 юанів не зміг ходити до 
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школи, тому він закричав: «Я ненавиджу вас, я ненавиджу всіх людей!» і 

вкоротив собі віку, втопившись. Його матір через знесилення також наклала 

на себе руки. Департамент освіти провінції Цзянсу нещодавно зробив 

оголошення: Для студентів-іноземців буде запроваджено щорічне бюджетне 

фінансування у розмірі від 50000 до 90 000 юанів [332]. 

Після повідомлення автор опублікував картинку, на якій політик, член 

комуністичної партії Китаю Чен Бао Шен, робить заяву: «这五年基本实现没

有一孩子因家庭困难辍学» − За п’ять років не було жодної дитини, яка б 

кинула навчання через брак коштів. 

Автор посту, використовуючи сленгову фразу 这很你 , у формі МА 

констативу викрив лицемірство членів правлячої партії, звинувачуючи 

останніх у тому, що держава надає велику фінансову підтримку іноземним 

студентам, у той час коли китайські юнаки через брак коштів на навчання 

закінчують життя самогубством. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Гендерно маркований дискурс Інтернет-мережі характеризується 

широким вживанням молодими користувачами кваліфікативних мовленнєвих 

актів, ілокутивною інтенцією яких є надання негативної оцінки особам жіночої 

та чоловічої статі, які поводять себе неадекватно. Висловлювання такого роду, 

як правило, мають емоційно-експресивне забарвлення, а отже, реалізуються і 

МА експресив, і МА кваліфікатив. 

2. Окрім кваліфікативів, у чоловічому мовленні Інтернет-дискурсу 

актуалізуються директивні та квеситивні мовленнєві акти, ілокутивною метою 

яких є звернення адресантів до аудиторії за порадою, проханням або 
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попередженням щодо певних негативних фактів або дій тих учасників, про яких 

йде мова в повідомленні.  

3. У жіночому сегменті китайськомовної блогосфери наявні сленгізми 

негативно-оцінкового характеру, що вживаються для позначення осіб чоловічої 

статі, проте кількість таких одиниць та ступінь їх пейоративності є дещо 

нижчою, ніж у сленгізмів, що вживаються на позначення осіб жіночої статі. У 

процесі аналізу заголовків постів авторів жіночого дискурсу було виявлено МА 

квеситиву. 

4. У результаті вживання стилістично знижених сленгізмів у сучасному 

молодіжному гендерному-орієнтованому Інтернет-дискурсі відбулася 

семантична трансформація таких культурних реалій, як «зелений чай» (绿茶), 

«червоний чай» (红茶 ), «чай Лун Цзин» (龙井茶 ), «чай Пуер» (普洱茶 ), 

«деревний гриб Муер»(木耳), «богиня милосердя Гуаньїнь» (观音). 

5. Інтернет-тексти, пов’язані із політичним дискурсом, показали, що 

китайська молодь є активним учасником суспільно-політичного життя Китаю. 

Аудиторію користувачів китайськомовної блогосфери, що беруть участь у 

дискусіях та «Інтернет-батлах» (від. англ. battle − битва) щодо суспільно-

політичних проблем Піднебесної, умовно можна поділити на дві групи: автори 

постів та коментатори, що своїми повідомленнями поширюють позитивне 

уявлення про кроки та дії уряду, та автори постів та коментатори, що своїми 

повідомленнями намагаються викрити справжнє «обличчя» китайської влади, 

використовуючи іронічний, часто-густо засудливий стиль комунікації. 

6.  Задля підсилення перлокутивного ефекту автори постів політичного 

дискурсу у заголовках своїх повідомлень вживають два типи мовленнєвих 

актів – директиви та промісиви (спонукання + обіцянка), ілокутивною інтенцію 

яких є за допомогою слогану-заклику загітувати молодих читачів (зокрема 
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студентство) підтримувати голову КПК, його лідерів та соціалізм із китайською 

специфікою. 

  Другою інтенцією повідомлень такого типу є шляхом використання 

слогану-обіцянки запевнити читачів у покращенні майбутнього за умов 

підтримки лідерів КНР.  

7. Друга 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, у молодих Інтернет-користувачів бракує свободи слова, 

можливості 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 авторів такого ґатунку переважають інформативні типи 

речень, де автори критично оцінюють та саркастично коментують дії влади та 

події в соціально-політичному житті Китаю.  



212 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Існування китайського молодіжного Інтернет-сленгу має соціологічну 

обумовленість: з одного боку, це своєрідний протест проти офіційно поширеної 

літературної форми з її регламентацією та кодифікацією, що спонукає молодих 

мовців до створення власної, осучасненої, жартівливо-гумористичної мови; з 

другого боку, дається в знаки вплив західного типу мислення; з третього – 

китайський молодіжний сленг виступає своєрідним способом кодування 

інформації для убезпечення себе від політичної цензури.  

 Сленгова лексика молодіжного сегменту китайськомовної кіберзони 

відбиває мовну картину світу сучасної китайської молоді. Активні номінаційні 

процеси, які 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 − сприяє 

поступовому розхитуванню норми китайської літературної мови.  

Саме тому молодіжний сленг виступає своєрідною корпоративно-віковою, 

соціально-психологічною, «творчою іграшкою» в руках 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 
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морфем китайської мови з морфемами англійської мови, 5) цифрові комбінації, 

у складі яких числа набувають нового значення, що не завжди узгоджується із 

традиційною семантикою, усталеною у китайському лінгквокультурному 

просторі; 6) омофонія, яка базується на фонетичних кореляціях новотворів і слів 

усталеної семантики.  

3. На морфолого-синтаксичному рівні на матеріалі мовленнєвих форм, що 

використовуються молоддю в Інтернет-просторі, було визначено такі девіативні 

процеси (відхилення від граматичної мовної норми: 1) вживання прикметника у 

функції прислівника; 2) вживання іменника у функції дієслова; 3) вживання 

прикметника у функції дієслова; 4) вживання іменника у функції прикметника; 

5) вживання власних назв у функції прикметника; 6) вживання іменника у 

функції вигуку. 

На структурно-текстовому рівні пласт сленгових молодіжних одиниць 

представлено у вигляді скорочених виразів (неочен’юїв) та китайських 

структур, запозичених англійською мовою. 

4. На лексико-семантичному рівні аналізу молодіжних сленгізмів у 

кіберпросторі продемонстровано процеси десакралізації семантики 

традиційного китайського симболярію на предметних ділянках божеств (богиня 

Гуаньїнь), кольору (жовтий), продуктів споживання (чай, гриб Муер). 

5. 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 (心机婊 

[xīnjīnbiǎo] – «розважлива стерва», 孔雀男 [kǒngquènán] – «хлопець-павич»). 

6. В інституційно-орієнтованому (політичному) дискурсі прагматика 

сленгізмів є дещо іншою: меліоративно марковані вислови спрямовані на 

вираження підтримки дій китайської правлячої верхівки та її політики (老
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司 机 带 你 飞  – «Старий водій змусить тебе злетіти»). З іншого боку, у 

молодіжному сегменті китайськомовного кіберпростору наявний шар 

сленгованих виразів негативного, викривального щодо дій урядовців характеру 

自干五  [zì gān wǔ] − «п’ятидесятицентова партія», 拆那  [chāi nà] – букв. 

‘зруйнуй те’). 

Перспективи подальшого дослідження пов’язані із поглибленим 

вивченням статусу сленгу як у молодіжній субкультурі Китаю, так і в рамках 

китайської національної культури в цілому; відстеженням нових модифікацій 

молодіжного мовлення в китайськомовному сегменті мережі Інтернет, 

встановленням чинників, що сприяють поширенню молодіжних сленгізмів та їх 

можливого проникнення до усної форми літературного мовлення у контексті 

змін традиційних культурних констант китайського соціуму.  

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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http://www.lz13.cn/jingdianyuduan/37616.html
http://www.zuilxy.com/reci/9525.html
http://i.mtime.com/tengs/blog/2511084/
http://i.mtime.com/guoxuan258/blog/2353346/2/
http://www.mc26.com/shuoshuo/784.html
http://www.mc26.com/shuoshuo/784.html
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279. 萌娘百科论坛. «不作死就不会死，为什么不明白！»， access mode 

https://zh.moegirl.org/zh-hans/%e4%b8%8d%e4%  

280. 萌 娘 百 科 论 坛 . « 画 面 太 美 我 不 敢 看 » ，  access mode 

https://zh.moegirl.org/hans/%E7%94%BB4%B8%8D%E6%95%A2%E7%9C%8B 

281. 萌 娘 百 科 论 坛 . « 画 面 太 美 我 不 敢 看 » ， access mode 

https://zh.moegirl.org/zh-hans/%E7%94%BB%E9%9D%A2%E%E6%88%91%E4 

282. 魔 镜 歌 词 网 . « 动 力 火 车 » ， access mode 

https://mojim.com/cny100256x14x4.htm 

283. Only lady 时尚论坛 . «路人模范模特拍大片那画面太美我不敢», 

access mode http://streetstyle.onlylady.com/2015/0915/3740452.shtml，登录时间：

2015-09-16 00:00:00 

284. 奇丽女性网. «不明觉厉是什么意思? 是成语吗?不明觉厉出处»， 

access mode http://lehuo.71lady.com/acrs/2013102178404.html，登录时间： 2013-

10-21 14:54  

285. 人人网博客 . «一直很想找一个很 man 的男人 », access mode 

http://blog.renren.com/share/240029661/13800552925  

286. 人 人 网 博 客 . « 男 人 你 够 man 吗 », access mode 

http://blog.renren.com/share/116263829/6021866074 

287. 人 人 网 博 . « 很 雷 ， 很 霹 雳 », access mode 

http://blog.renren.com/share/222001597/469789938 

288. 人人网博客. «人艰不拆, 不明觉厉,十动然拒,喜大普奔是啥意思» , 

access mode http://blog.renren.com/share/333511078/16259928553 

289. 人人网博客 . «如何鉴定绿茶婊奶茶婊红茶 »， access mode 

http://blog.renren.com/share/433281790/15623626773/1 

290. 十 万 个 为 什 么 问 答 网 站 . « 何 弃 治 疗 » ， access mode 

http://www.100000whys.com/fangqizhiliao.html，登录时间：2013-09-14 

https://zh.moegirl.org/hans/%E7%94%BB4%B8%8D%E6%95%A2%E7%9C%8B
https://zh.moegirl.org/zh-hans/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e5%a4%aa%e7%be%8e%e6%88%91%e4%b8%8d%e6%95%a2%e7%9c%8b
https://mojim.com/cny100256x14x4.htm
http://streetstyle.onlylady.com/2015/0915/3740452.shtml
http://lehuo.71lady.com/acrs/2013102178404.html
http://blog.renren.com/share/240029661/13800552925
http://blog.renren.com/share/116263829/6021866074
http://blog.renren.com/share/333511078/16259928553
http://blog.renren.com/share/433281790/15623626773/1
http://www.100000whys.com/fangqizhiliao.html
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291. 孙果哲.网络语言对中学语文教学影响的研究[d](河北师范大

学,2007 年) 244 页. 

292. 搜狐微博. «当莎翁译者朱生豪与哈姆雷特穿越时空»， access mode 

http://www.sohu.com/a/207748944_758106，登录时间：2017-11-30 16:20 

293. 搜狐微博. « 做人不能太 cnn 普利策奖得主炮制假新闻！»，access 

mode http://www.sohu.com/a/154029288_497278，登录时间：2017-07-03 15:14 

294. 搜狗微博. «最近好累，心都在累赘得快死掉，好难过？好难过？

»，access mode https://wenwen.sogou.com/z/q147092978.htm，登录时间：2009-

08-11 

295. 搜 狐 微 博 . « 感 觉 跟 年 轻 人 有 代 沟 ？ » ， access mode 

http://www.sohu.com/a/238479289_349270，登录时间：2018-06-29 17:47： 

296. 搜 狗 微 博 . « 小 说 “ 我 的 26 岁 女 房 客 ”» ，  access mode 

https://xs.sogou.com/chapter/6643234364_217683975037380/，登录时间， 2014-

02-24 22：57：07 

297. 搜狐微博. «盘点网络“黑话”：对中国足球“累觉不爱” 了»，access 

mode http://cul.sohu.com/20130712/n381406183.shtml，登录时间：2013 年，07

月，12 日 07：10 

298. 搜狐微博. «特朗普宣布美国将推出 tpp，中国或将成最大赢家»，

access mode http://www.sohu.com/a/119671790_461358，登录时间：2016-11-23 

10:20 

299. 搜狐微博. «扎心了！为什么你病了，却让我吃药？»，access mode 

http://www.sohu.com/a/195179396_99972527 ，登录时间：2017-09-28 17:16 

https://wenwen.sogou.com/z/q147092978.htm
http://www.sohu.com/a/238479289_349270%EF%BC%8C%E7%99%BB%E5%BD%95%E6%97%B6%E9%97%B4%EF%BC%9A2018-06-29%2017:47
https://xs.sogou.com/chapter/6643234364_217683975037380/
http://cul.sohu.com/20130712/n381406183.shtml%EF%BC%8C%E7%99%BB%E5%BD%95%E6%97%B6%E9%97%B4%EF%BC%9A2013
http://www.sohu.com/a/119671790_461358
http://www.sohu.com/a/195179396_99972527
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300. 搜狐微博. «我们的目标是：恶搞每一个人气明星，然后把自己变成

网红！»，access mode http://www.sohu.com/a/127536303_480013 登录时间：

2017-03-01 08:59 

301. 搜 狐 微 博 . « 你 行 你 上 啊 , 不 行 别 乱 喷 » ， access mode 

https://m.sohu.com/n/485286425/ 

302. 搜狐微博 . «中国人 “自创 ”英语，如此有才！ », access mode  

http://m.sohu.com/n/406594826/?pvid=000115_3w ，登录时间：12-02 19:18 

303. 搜狐微博 . «不动怒沷比十动然拒更揪（组图）»，  access mode 

http://roll.sohu.com/20131014/n388108287.shtml ，登录时间：2013 年 10 月 14 日

08:06 

304. 腾讯天天快报论坛. «人情：张国荣，一个很 man 的男人», access 

mode https://kuaibao.qq.com/s/20180418A0CQGR00?refer=spider 登录日期：2018-

04-18 09：54  

305. 腾讯微博. «les mills combat 狂汗！疯狂燃脂节奏搏击»，02: access 

mode http://v.qq.com/x/search/?q=%E7%8B%82%E6%B1%97&stag=txt.playpage. 

vppdesc]，登录时间：2017-05-25 

306. 腾讯微博 . «听我说，成长就是哪怕我难过的要死掉了»，access 

mode https://v.qq.com/x/page/c0633qfmwu3.html，登录时间：2018 年 04 月 20 日

发布 

307. 腾讯微博. «每夜能有这样的热舞会幸福的死掉吧»，access mode 

https://v.qq.com/x/page/h055192piva.html，登录时间：2018-年 02 月-12 日发布 

308. 腾讯微博 . «十动然拒：十分感动然后拒绝了 »， access mode 

https://xw.qq.com/cmsid/SHC2013101400889804，登录时间：2013-10-14 10:46 

https://m.sohu.com/n/485286425/
http://m.sohu.com/n/406594826/?pvid=000115_3w
http://roll.sohu.com/20131014/n388108287.shtml
https://kuaibao.qq.com/s/20180418a0cqgr00?refer=spider
http://v.qq.com/x/search/?q=%E7%8B%82%E6%B1%97&stag=txt.playpage.%20vppdesc
http://v.qq.com/x/search/?q=%E7%8B%82%E6%B1%97&stag=txt.playpage.%20vppdesc
https://v.qq.com/x/page/c0633qfmwu3.html
https://v.qq.com/x/page/h055192piva.html
https://xw.qq.com/cmsid/shc2013101400889804
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309. 腾讯微博. «所有交大学子，让我们一起为新时代打 call！» ，access 

mode https://new.qq.com/omn/20171106/20171106A03YIS，登录时间：2017-06-

11 10:12 

310. 腾讯微博. «所有交大学子，让我们一起为新时代打 call！»，access 

mode https://new.qq.com/omn/20171106/20171106A03YIS，登录时间：2017-06-

11 10:12 

 

311. 天 涯 社 会 论 坛 . « 很 小 和 非 常 小 的 区 别 » ， access mode 

http://wenda.tianya.cn/question/30567f859d7d0dff，登录日期：10-01-27 

312. 天 涯 论 坛 . « 情 感 天 地 ： “ 很 傻 很 天 真 ”», access mode 

http://www.tianya.cn/publicforum/content/feeling/1/1194770.shtml# ，登录时间：

2010-03-21 

313. 天涯论坛. «时尚资讯：宅了一年，痛苦无处诉说，有没有相似经历

已 经 走 出 来 的 姐 妹 给 我 一 个 安  慰 苦 », access mode 

http://www.tianya.cn/publicforum/content/no11/1/717500.shtml#，登录时间：2010-

03-21 

314. 天 涯 社 会 论 坛 . « 被 霹 雳 雷 了 » ， access mode 

http://bbs.tianya.cn/m/post-funinfo-1449756-1.shtml,登录时间：2009:05-01 16：45 

315. 天涯社会论坛. «晕，还真有所谓的网托啊，这里的斑竹没收过他们

的黑钱», access mode http://bbs.tianya.cn/post-develop-642-1.shtml，登录时间：

2009-05-31 10:43:00  

316. 天 涯 社 会 论 坛 « 汗 一 把 ， 天 涯 法 盲 还 真 多 », access mode 

http://bbs.tianya.cn/post-develop-642-1.shtml，登录时间：2000-12-19 14:07:00 

https://new.qq.com/omn/20171106/20171106a03yis.html
https://new.qq.com/omn/20171106/20171106a03yis
https://new.qq.com/omn/20171106/20171106a03yis.html
https://new.qq.com/omn/20171106/20171106a03yis
http://wenda.tianya.cn/question/30567f859d7d0dff
http://bbs.tianya.cn/m/post-funinfo-1449756-1.shtml
http://bbs.tianya.cn/post-develop-642-1.shtml
http://bbs.tianya.cn/post-develop-642-1.shtml
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317. 天涯社会论坛. «汗！汗！汗！进错厕所，居然还不知道是女»，access 

mode http://blog.tianya.cn/post-1814431-16490056-1.shtml，登录时间：2009-02-

14 15:59 

318. 天涯社会论坛 . «靠，  中国邮政， і 服了  you»， access mode 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_ 49cda15b01000744.html，登录时间：2010-06-06 

00:36:30  

319. 天 涯 社 区 论 坛 .« 伤 心 透 了 ， 难 过 想 死 掉 » ， access mode 

http://bbs.tianya.cn/post-1095-202149-1.shtml，登录时间：2016-07-18 19:47:56 

320. 天 涯 社 会 论 坛 . «2013 下 半 年 网 络 新 词 » ， access mode 

http://bbs.tianya.cn/post-free-3678885-1.shtml，登录时间：2013-09-23-15:44：00 

321. 天涯社会论坛. «英国脱欧成功 中国或成最大赢家»，access mode 

http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1687400-1.shtml ， 登 录 时 间 ： 2016-06-24 

14:12:00 

322. 天涯社会论坛. «老婆是心机婊!!!她想离婚，我该怎么离?!», access 

mode http://bbs.tianya.cn/post-feeling-4325191-1.shtml，登录时间： 2016-04-13 

13：18：25 

323. 天涯社会论坛. «扒一扒身边的心机婊，愤怒值爆表，求破解»，

access mode http://bbs.tianya.cn/post-funinfo-6078745-1.shtml，登录时间：2014-

12-27 09 00：54 

324. 天涯社会论坛. «我的男友是直男癌吗？如何应对？»，access mode 

https://www.zhihu.com/question/50142098/answer/119650810，登录时间：2016-

08-30  

325. 天涯社会论坛 . «直男老公是一种怎样的经验？»，access mode 

http://bbs.tianya.cn/post-feeling-4325191-1.shtml，登录时间： 2018-01-03 14：

08：35 

http://blog.tianya.cn/post-1814431-16490056-1.shtml
http://blog.sina.com.cn/s/blog_%2049cda15b01000744.html
http://bbs.tianya.cn/post-1095-202149-1.shtml
http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1687400-1.shtml
http://bbs.tianya.cn/post-feeling-4325191-1.shtml
https://www.zhihu.com/question/50142098/answer/119650810


246 

326. 天涯社会论坛. «继续让利其实我也没意见，我只是很讨厌那些自干

五»，access mode http://bbs.tianya.cn/post-333-901890-1.shtml，登录时间：2016-

05-20 16：55：11 

327. 天 涯 社 会 论 坛 .« 拆 哪 ？ 别 拆 文 化 宫 !» ， access mode 

http://bbs.tianya.cn/post-256-82202-1.shtml，登录时间：2015-07-16 21:48:39 

328. 铁血博客. «云南：违章妇女交不起罚款下跪 交警自掏腰包»，access 

mode http://bbs.tiexue.net/post_6662016_1.html，登录时间：2013/4/12 14:03:51 

329. 贴 吧 百 度 问 答 网 站 . « 困 得 快 死 掉 了 » ， access mode 

https://tieba.baidu.com/p/2285234533?red_tag=2694937978  

330. 土槽街网站. «啊痛悟蜡什么意思，啊痛悟蜡出处»，access mode 

http://wap.tucaojie.com/lxy/32373.html 

331. 推特社交网络. «#不过都还挺好看的说»，access mode #不过都还挺

好看的说 hashtag on twitter，登录时间：2017-07-31 

332. 推 特 社 交 网 络 . «# 这 很 你 国 » ， access mode 

https://twitter.com/search?q=%23%e4%bd%a0%e5%9b%bd，登录时间： 2017-10-

22 10：54 

333. 王力. 汉语史稿，北京，1958 年. 

334. 网易 netease 博客 . «乐毅：把一年的收入都消费，太雷了 !», 

access mode http://money.163.com/09/0115/05/4VM3NL1300251RJ2.html，登录时

间：2009-01-15 05:02:19 

335. 网 易 netease 微 博 . « 你 说 话 很 克 林 顿 » ， access mode 

http://kids.163.com/edit/000803/000803_56867.htm， 登录时间：8 月 8 日 15:9 

336. 维 基 百 科 . « 很 黄 很 暴 力 », access mode 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%88%E9%BB%84%E5%BE%88%E6%9A%

B4%E5%8A%9B 

http://bbs.tianya.cn/post-333-901890-1.shtml
http://bbs.tianya.cn/post-256-82202-1.shtml
https://tieba.baidu.com/p/2285234533?red_tag=2694937978
http://wap.tucaojie.com/lxy/32373.html
http://money.163.com/09/0115/05/4vm3nl1300251rj2.html
http://kids.163.com/edit/000803/000803_56867.htm
https://zh.wikipedia.org/wiki/%e5%be%88%e9%bb%84%e5%be%88%e6%9a%b4%e5%8a%9b
https://zh.wikipedia.org/wiki/%e5%be%88%e9%bb%84%e5%be%88%e6%9a%b4%e5%8a%9b
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337. 维 基 百 科 . « 七 夕 », access mode 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%e4%b8%83%e5%a4%95 

338. 微众圈论坛. «厉害了 word 总书记！团团带你看世界舞台上的习近

平！»， access mode https://m.v4.cc/News-3496039.html，登录时间： 2017/02/03  

339. 文学城论坛 . « 怎么会 有这么霹雳的消息嘛？»， access mode 

http://bbs.wenxuecity.com/bbs/na/1013548.html，登录时间：2009-11-19 22:20:19 

340. 文 学 城 论 坛 .« 超 一 流 比 一 流 还 一 流 ？ », access mode 

http://bbs.wenxuecity.com/znjy/3380799.html ，登录时间：2016-12-01 06:30:59 

341. 现代汉语频率词典. 北京, 北京语言学院出版社，2003 年. 

342. 笑 话 8 博 客 .« 我 汗 ， 是 ｃ 还 是 ｂ » ，  access mode: 

http://www.joke8.com/xiaohua/chengren/17988.html]，登录时间：2006-8-18 

343. . 小 故 事 网 .« 后 网 络 时 代 大 学 生 的 家 书 » ， access mode  

http://www.xiaogushi.com/diy/renwu/98079.htm 

344. 新华网 .«习近平强调，坚持一国两制，推进祖国统一”»，access 

mode http://www.xinhuanet.com/2017-10/18/c_1121820960.htm，登录时间：2017-

10-18 11:54:40 

345. 新浪微博. «地铁三号线今日开通 市民热情等待 ing»，access mode 

https://s.weibo.com/weibo?q=%E5%9C%B0%E9%93%81%E4%B8%89%E5%80%9

A&wvr=6&b=1&Refer=SWeibo_box，登录时间：2016 年 11 月 08 日  

346. 新浪微博 . 4 集电视连续剧《三国演义》第 3 集剧本 1994，

access modehttps://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=23135010000141321216974

68915，登录时间：发布于 2017-07-22-01：27：26 

347. 新 浪 微 博 . «# 好 爸 爸 再 不 回 来 » ，  access mode 

https://m.weibo.cn/status/3725386389088933，登录时间：2014-06-25 来自微博 

https://m.v4.cc/news-3496039.html
http://bbs.wenxuecity.com/bbs/na/1013548.html
http://www.joke8.com/xiaohua/chengren/17988.html
http://www.xinhuanet.com/2017-10/18/c_1121820960.htm
https://s.weibo.com/weibo?q=%e5%9c%b0%e9%93%81%e4%b8%89%e5%80%9a&wvr=6&b=1&refer=sweibo_box
https://s.weibo.com/weibo?q=%e5%9c%b0%e9%93%81%e4%b8%89%e5%80%9a&wvr=6&b=1&refer=sweibo_box
https://weibo.com/2202896360/egcqnn8uk?refer_flag=1001030103_
https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2313501000014132121697468915%EF%BC%8C%E7%99%BB%E5%BD%95%E6%97%B6%E9%97%B4%EF%BC%9A%E5%8F%91%E5%B8%83%E4%BA%8E2017-07-22-01%EF%BC%9A27
https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2313501000014132121697468915%EF%BC%8C%E7%99%BB%E5%BD%95%E6%97%B6%E9%97%B4%EF%BC%9A%E5%8F%91%E5%B8%83%E4%BA%8E2017-07-22-01%EF%BC%9A27
https://m.weibo.cn/status/3725386389088933
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348. 新 浪 微 博 . « 社 病 我 药 », access 

modehttps://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351000654035925356248793

，登录时间：2016-10-29 14:37:21 

349. 新浪博客 . 苍井空解释  «雅蠛蝶»网友：早知道啦 , access mode 

http://ent.sina.com.cn/y/w/2013-11-07/11114038413.shtml 

350. 新 浪 博 客 . 赵 冬 « 哭 笑 不 得 的 网 络 语 言 » ，  access mode 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ff2e6a30102x1j1.html 

351. 新浪乐居博客, access http://bj.bbs.house.sina.com.cn/thread-1259892-

1.html，登录日期：2010-03-27 

352. 新 浪 博 客 . « 很 女 人 的 女 人 最 有 女 人 味 !» ，  access mode 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_add963da01018w7j.html, 登 录 日 期 ： 2012-10-06 

06:56:56  

353. 新 浪 博 客 . « 近 期 替 伏 ， 有 事 短 我 ， 刺 激 大了 » ，  access 

modehttp://blog.sina.com.cn/s/blog_4addf5930100kk9y.html，登录时间：2009-08-

19-22：10：05  

354. 新浪网. «美式英语添新词 “克林顿”沦为谎言代号»， access mode 

http://news.sina.com.cn/world/1999-10-21/24085.html，登录时间：1999 年 10 月

21 日 08:25 

355. 新浪博客 . «做人不能太 cnn ，做人不能太 cctv» ，  access 

modehttp://blog.sina.com.cn/s/blog_48e78a630100ak8y.html，登录时间：2008-04-

21 00:00:00 

356. 新 浪 博 客 . « 我 倒 ”», access mode 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4aaae9be010006z2.html ， 登 录 时 间： 2007-03-12 

10:33:10 

https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351000654035925356248793
https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351000654035925356248793
http://ent.sina.com.cn/y/w/2013-11-07/11114038413.shtml
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ff2e6a30102x1j1.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_add963da01018w7j.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4addf5930100kk9y.html
http://news.sina.com.cn/world/1999-10-21/24085.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_48e78a630100ak8y.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4aaae9be010006z2.html
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357. 新浪博客. «blassreiter 挺好看的说！恶魔华丽啊！»， access mode 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e0651d90100asko.html ，登录时间： 2008-09-21 

10:32:36 

358. 新 浪 博 客 .« 给 一 个 理 由 先 » ， access mode 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5549ff41010006c6.html，登录时间：2018 年 03 月

05 日 

359. 新 浪 博 客 . « 累 得 要 死 掉 » ，  access 

modehttp://blog.sina.com.cn/s/blog_718f58dc0102vm4t.html，登录时间：2015-06-

14 23:39:56 

360. 新唐人论坛 . «颱风天不歇息  这些人都在工作 ing»，  access 

modehttp://www.ntdtv.com/xtr/gb/2015/07/11/a1209688.html，登录时间：  2015-

07-10 06:25 

361. 星座秀博客. «趣味测试：测测你最近的欠扁指数»， access mode: 

https://www.8s8s.com/xingzuo/xingzuoxiu9646.htm，登录时间：2006-08-26  

362. 邢福义.汉语语法学 (长春,吉林东北师范大学，1996 年)，488 页. 

363. 许锦妹, 当下网络流行语入侵汉语现象严重《 中国青年报 》, 05 日  

02 月 07 版, 2015 年. 

364. 言志峰.�英汉网络语言及其文化差异［ｊ］�(长江大学学报，

2013 年),106-108 页. 

365. 杨明星，网络语言对传统汉语的影响 《百度文库》, 03 月 06 日 03 

月  10 版，2013 年. 

366. 优酷网站. «亲子玩也是很累的，我现在在休息 ing！»， access mode 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjkzNjYzNTQ4.html?spm=a2h0j.11185381.listitem

_page1.5!10~A&f=12280034 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e0651d90100asko.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5549ff41010006c6.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_718f58dc0102vm4t.html
https://www.8s8s.com/xingzuo/xingzuoxiu9646.htm
http://v.youku.com/v_show/id_xmjkznjyzntq4.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!10%7Ea&f=12280034
http://v.youku.com/v_show/id_xmjkznjyzntq4.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!10%7Ea&f=12280034
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367. 游 戏 论 坛 . «2008 网 络 流 行 词 盘 点 ： 很 雷 , 很 霹 雳

»,  access mode  http://bbs.17173.com/topics/875/200812/15/2447857,1.html，登录

时间：2008-12-15 13:37:19 

368. 雨 露 文 章 网 . «今天心情不好说的说，供大家欣赏借鉴» ， access mode 

https://www.vipyl.com/article/205/353844.html，登录时间：2017-07-22 

369. 余松.新词. 新义 语文学习. 1953年，56-59 页. 

370. 语言文字网. «长莎晚报» 周和平：普通话为什么越 «写» 越难懂, 

access mode http://www.yywzw.com/n2230c164.aspx 

371. 张斌.新编现代汉语[m](上海复旦大学出版社,2002 年)，270 页. 

372. 张世禄.普通话词汇.上海，1957 年，270 页. 

373. 张颖炜.网络语言研究 ［ｍ］ 广州：暨南大学出版社， 2015 年. 

374. 张云辉.�网络语言语法与语用研究［ｍ］.上海, 学林出版社， 

2010 年. 

375. 知 道 百 度 .« 很 » 和 « 非 常 » 的 区 别 , access mode 

https://zhidao.baidu.com/question/30446541.html 

376. 知道百度. «太菜了»， access mode https://zhidao.baidu.com/question/ 

112146891.html 

377. 知乎问答网站 . «如何让娘炮变得更男人一点？ », access mode 

https://www.zhihu.com/question/22002983  

378. 知乎问答网站 . «那画面太美我不敢看”是怎么流行起来的？»， 

access mode https://www.zhihu.com/question/23702919 

379. 知乎问答网站. «当有人对你说「为什么放弃治疗」该怎么反驳»，

access mode https://www.zhihu.com/question/21408865/answer/18526340，登录时

间：发布于 2013-08-21 

http://bbs.17173.com/topics/875/200812/15/2447857,1.html
https://www.vipyl.com/article/205/353844.html
http://www.yywzw.com/n2230c164.aspx
https://www.zhihu.com/question/22002983
https://www.zhihu.com/question/23702919
https://www.zhihu.com/question/21408865/answer/18526340
https://www.zhihu.com/question/21408865/answer/18481286
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380. 知乎问答网站. «当别人说「土豪我们做朋友吧」时应怎样回答？»,  

access mode https://www.zhihu.com/question/21793647 

381. 知乎问答网站. «网上常能看到“老司机” 一词，不知什么意思»? 

»access mode https://zhidao.baidu.com/question/620717338120732212.html ， 登 录

时间： 2016-11-13 

382. 知乎问答网站. «不要说什么她摆架子什么的 …那就不会叫我买这个

那 个 了 … 这 明 显 利 用 » ，  access mode 

https://zhidao.baidu.com/question/537364275.html 

383. 知 乎 问 答 网 站 . « 什 么 是 “ 观 音 婊 ？ » ，  access mode 

https://zhidao.baidu.com/question/567662393.html 

384. 知乎问 答网 站 . «那 些一 口一 个 你 国 的 人 到 底 什么 心 理

»!，access mode https://www.zhihu.com/question/40097820/answer/247719334 

385. 中 国 传 统 节 日 « 七 夕 的 由 来 与 传 说 » ，  access mode 

http://www1.china.com.cn/ch-jieri/qixi/2.htm 

386. 中国交通论坛 . access mode : http://www.jttv.net/bbs/archiver/tid-

5699.html 

387. 中 国 数 字 空 间 . « 捂 产 阶 级 »，  access mode 

https://chinadigitaltimes.net/space/%e6%8d%82%e4%ba%a7%e9%98%b6%e7%ba 

388. 中 文 博 客 . « 啊 痛 悟 蜡 » ， access mode 

http://zhongwen.blog.shinobi.jp/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E/%E5

%95%8A%E7%97%9B%E6%82%9F%E8%9C%A1，登录时间：2013/07/21 [Sun] 

15:56:44 

389. 中文书面语频率词典. 中央研究院. 资讯科学研究所. 中文词知识

库小组, 1994 年. 

https://www.zhihu.com/question/21793647
https://zhidao.baidu.com/question/537364275.html
https://zhidao.baidu.com/question/567662393.html
https://www.zhihu.com/question/40097820/answer/247719334
http://www1.china.com.cn/ch-jieri/qixi/2.htm
http://zhongwen.blog.shinobi.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e/%e5%95%8a%e7%97%9b%e6%82%9f%e8%9c%a1
http://zhongwen.blog.shinobi.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e/%e5%95%8a%e7%97%9b%e6%82%9f%e8%9c%a1
http://zhongwen.blog.shinobi.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e/%e5%95%8a%e7%97%9b%e6%82%9f%e8%9c%a1
http://zhongwen.blog.shinobi.jp/date/20130721/
http://zhongwen.blog.shinobi.jp/date/20130721/
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390. 咨询定制 . «这种面相的女人多半是绿茶婊，小心被骗了！

»,access mode:https://www.zixundingzhi.com/mingli/e96e69e466885bf4.html ， 登

录时间：2017-06-16 

391. 自由微博 . «刘金滨_律师：转 :刚听到一个新词»，  access mode 

https://freeweibo.com/weibo/3762975574031986，登录时间：2014 年 10 月 07 日 

09:52   

392. 自由亚洲电台普通话. «中国全面压制反性骚扰运动 警告是“外国势», 

access mode https://www.rfa.org/mandarin/Xinwen/XQL-01252018032907.html，登

录时间：2018-01-25 

 

https://freeweibo.com/weibo/3762975574031986
https://freeweibo.com/weibo/3762975574031986
https://freeweibo.com/weibo/3762975574031986
https://www.rfa.org/mandarin/xinwen/xql-01252018032907.html
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇЇ 
 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

 

1. Кравченко, О. «Роль мережі Інтернет у формуванні молодіжного 

китайського сленгу». Одеський лінгвістичний вісник, Серія «Східні мови» 7 

(Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2016): 207–210.  

2. Кравченко, О. «Функціональний ресурс числових знаків у китайській 

Інтернет-комунікації». Вісник Київського університету, Серія «Східні мови та 

літератури» 1 (23) (Київ, ВПЦ «Київський університет», 2017): 28–33.  

3. Кравченко, О. «Функціонування абревіатур в китайськомовній 

Інтернет-комунікації». Вісник Київського університету, Серія «Східні мови та 

літератури» 1 (24) (Київ, ВПЦ «Київський університет», 2018): 30–33.  

4. Кравченко, О. «Особливості реалізації мовленнєвих актів у молодіжних 

китайськомовних Інтернет -текстах: гендерний аспект». Мовні і концептуальні 

картини світу 2 (64) (Київ, ВПЦ «Київський університет», 2019): 95–102. 
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Статті у наукових фахових виданнях України,  

які входять до міжнародних наукометричних баз даних 

 

5. Кравченко, О. «Особливості функціонування сленгізмів у сучасному 

китайськомовному Інтернет-просторі». Науковий журнал «Молодий вчений», 

Серія «Філологічні науки» 7 (34) (2016): 347‒352 (Index Copernicus, Google 

Scholar, Cite Factor, Research Bible).  

6. Кравченко, О. «Семантична трансформація китайських 

лінгвокультурних констант та порушення норм китайської літературної мови в 

Інтернет-текстах». Науковий журнал «Молодий вчений», Серія «Філологічні 

науки» 8 (35) (2016): 289‒294 (Index Copernicus, Google Scholar, Cite Factor, 

Research Bible). 

7. Кравченко, О. «Особливості реалізації директивів, промісивів та 

констативів у суспільно-політичних текстах китайськомовного політичного 

Інтернет-дискурсу». Південний архів (філологічні наки) LXXV (2018): 124‒129 

(Index Copernicus). 
 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
 

8. Кравченко, О. О. «Роль мережі Інтернет у формуванні сленгових лексем 

сучасною китайською молоддю». Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(Одеса, Південноукраїнська організація «Центр філогічних досліджень», 2016): 

56–59. 

9. Кравченко, О. «Класифікація молодіжного Інтернет-сленгу сучасної 

китайської мови». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Мова та література у полікультурному просторі» (Львів, ГО «Наукова 

філологічна організація «ЛОГОС», 2016): 165–167.  

 

http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
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ДОДАТОК Б.  

ВІДОМІСТЬ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Участь у Міжнародних наукових та Міжнародних науково-

практичних конференціях 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: 

Сучасні тенденції та фактори розвитку» ( Одеса, січень 2016 р., безпосередня 

участь). 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література у 

полікультурному просторі» ( Львів, лютий 2016 р., дистанційна участь). 

3. Міжнародна наукова конференція «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» ( Київ, жовтень 2016 р., безпосередня 

участь). 

4. Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в 

глоболізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 18 жовтня 2012р., 

безосередня участь). 

5. Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність у 

контексті філологічних студій» (Київ, жовтень 2017 р, безпосередня участь). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в 

умовах сучасних трансформаційних процесів» ( Львів, листопад 2018 р., 

дистанційна участь). 

 
Участь у Всеукраїнських наукових читаннях 

7. Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Мова і 

література в глобальному і локальному просторі» (.Київ, квітень 2016 р., 

безпосередня участь). 
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8. Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Філологія 

початку ХХ сторіччя: традиції та новаторство» (м. Київ, квітень 2017 р., 

безпосередня участь).  

9. II Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених 

«Філологія початку ХХ сторіччя: традиції та новаторство» (м. Київ, 

квітень 2017 р., безпосередня участь). 
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ДОДАТОК В. 

ПЕРЕЛІК СЛЕНГІЗМІВ КИТАЙСЬКОМОВНОГО СЕГМЕНТУ 

ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ФОРМІ АБРЕВІАТУР 

 

SF – від норм. 沙发[shāfā] – букв. ‘софа; диван’, вживається на позначення 

користувачів Інтернет-мережі, які, «неначе не полишаючи своїх диванів», 

відстежують нові повідомлення, аби встигнути залишити перші коментарі під 

ними; 

FB − від норм. 腐败  [fǔbài] – букв. ‘гниття, мерзенний, деградований’, 

вживається на позначення користувачів Інтернет-мережі з низьким рівнем 

інтелекту; 

ssgg – від норм. 帅哥 [shuàigē] – букв. ‘красунчик’, вживається на позначення 

вродливої особи чоловічої статі; 

ccg – від норм.丑男 [chǒunán] – букв. ‘бридкий, потворний чоловік’, вживається 

на позначення особи чоловічої статі з негарною зовнішністю; 

xdjm – від норм. 兄弟姐妹 [xiōngdì jiěmèi] − букв. ‘(рідні) брати та сестри’, 

вживається як звернення до користувачів молодої Інтернет-спільноти; 

pfpf – від норм. 佩 服  [pèifú] – букв. ‘захоплюватися, схилятися перед 

кимось/чимось’, вживається задля позначення позитивної реакції адресатів на 

публікації авторів повідомлень в Інтернет-мережі; 

mj – від норм. 马甲[mǎjiǎ] – букв. ‘річкова устриця’, вживається на позначення 

користувачів кіберпростору, які публікують повідомлення під різними логінами, 

з несправжніх, «лівих» акаунтів; 

mpj – від норм. 马屁精 [mǎpìjīng] – букв. ‘підлабузник’, вживається Інтернет-

спільнотою задля позначення людини, чиї дії в кіберпросторі трактуються як 

підлещування до певних осіб, авторів публікацій; 
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pp – від норм. 片片[piàn pian] – букв. ‘шматочок, фрагмент’, в Інтернет-просторі 

вживається на позначення лексеми 照片[zhàopiàn] − фотокартка. Якщо попереду 

абревіатури pp вживано ієрогліф 打 [dǎ] – бити, вдарити, то вираз 打 pp набуває 

емоційно-експресивного значення «надерти комусь сідниці»; 

Jjww − від норм. 唧唧歪歪 [jījī wāiwāi] – букв. ‘ходити коло та навколо, крутити, 

багатослівний’, вживається на позначення тих користувачів, які приділяють 

багато уваги певній темі або проблемі в Інтернет-мережі; 

rpwt – від норм. 人品问题 [rénpǐnwèntí] – букв. ‘питання моральної поведінки 

людини’, вживається Інтернет-користувачами щодо питань, на які не можна 

дати відповідь, керуючись загальноприйнятими нормами; 

x，xxx – використовується для позначення тем та проблем в Інтернет-мережі, 

які не є рекомендованими для дитячої аудиторії; 

e – від норм. 恶心  [ěxīn] – букв. ‘нудота, нудити, нудотний, огидний’, 

вживається як реакція читачів на ті повідомлення, які є неприємними для ока 

останніх та не заслуговують уваги; 

zt – від норм. 转帖  [zhu ǎ nti ē ] – букв. ‘передрук, перепост’, вказівка на 

поширення певного контенту в Інтернет-просторі; 

yc – від норм. 原创 [yuánchuàng] – букв. ‘оригінал, початковий; оригінальний, 

справжній’, вказівка на першоджерело певної публікації в мережі Інтернет; 

FQ – від норм. 愤青  [fènqīng] – букв. ‘сердита молодь’, вживається на 

позначення націоналістично налаштованої молоді китайськомовного сегменту 

Інтернет-мережі (цей сленгізм має відтінок знущання щодо означуваних осіб); 

bl – від норм. 玻璃 [bōli] – букв. ‘скло, скляний’, вживається на позначення осіб 

чоловічої статі, які пов'язують свою психоемоційну і сексуальну сферу з 

особами своєї статі; 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%BD%AC%E5%B8%96


259 

lm – від норм. 流氓 [liúmáng] – пейоративно забарвлений сленгізм молодіжної 

частини Інтернет-мережі з буквальним значенням ‘хуліган, шпана; бродячий 

люд, бродяга’; 

js – від норм 奸商 [jiānshāng] – пейоративно забарвлений сленгізм молодіжного 

сегменту Інтернет-мережі з буквальним значенням ‘спекулянт, торговець-

грабіжник, мародер’; 

hj – від норм. 汉奸 [hànjiān] – пейоративно забарвлений сленгізм молодіжної 

частини Інтернет-мережі з буквальним значенням ‘зрадник; шпигун, іноземний 

агент (про китайця)’; 

cs – скорочена назва відомої молодіжної онлайн-гри 反恐精英 [fǎnkǒng 

jīngyīng] – «контр страйк» （Counter-Strike у перекладі з англ. «контрудар»); 

YY – від норм. 意淫 [yìyín] – букв. ‘нездійсненна мрія’, вживається як реакція 

читачів на інформацію в кіберпросторі, вірогідність якої є малореалістичною. 
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