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Зміна статусу та прав жінок у Китаї є актуальною темою, адже з 

давніх часів становище жінки змінилось у кращу сторону. Вітчизняні 

лінгвісти досліджують дану тему через призму стереотипів на матеріалі 

мовних одиниць. Так, Дарбанова і Ільїн, аналізуючи тему «Гендерні 

стереотипи у фразеологізмах російської та китайської мов: порівняльний 

аналіз», дійшли висновку, що жінки у давнину знаходились і зазначили, 

що соціокультурна роль жінки у Китаї пройшла трансформацію: зараз 

жінка має багато прав, займає політичні посади і можуть бути на високих 

посадах у компаніях. [1] 

     Жінка у Китаї з давних часів володіла такими якостями: 

покірність, стриманість, пристосовність. Дівчина у ті часи мала 
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дотримуватися трьох правил:  у дитинстві підкорятися батькові, у шлюбі – 

чоловікові, а після його смерті – синові. Дружина не мала права на спадок. 

Жителі Китаю дуже боялися, що на тому світі вони залишаться самі, тому 

вони і заручали дівчинку і хлопчика з самого дитинства. Якщо у дитинстві 

наречений помирав, дівчина була оголошена вдовою – до кінця життя 

залишалася жила разом із батьками нареченого, узявши його прізвище. 

Представляємо вашій увазі розповідь китаянки у 1956 р.: «Народилася я у 

провінції Гуансі. Наша родина займалася землеробством. У три роки мене 

заручили з сином одного багатого селянина з далекого села…він помер, 

свекруха сказала мені, що я до кінця життя маю залишатися вдовою, або 

оскверню дух покійного чоловіка та порушу закон предків» [4]. 

Чоловік мав право одночасно одружуватись з декількома жінками. 

Також чоловік мав права на розведення з дружиною без шлюборозлучного 

процесу за таких умовах: жінка не живе у злагоді зі свекрухою та свекром;  

не може мати дітей; через зраду;  без дозволу чоловіка привласнює собі 

домашнє майно. 

Китайський письменник-сатирик XVIIIст. Цзін-цзи у романі 

"Неофіційна історія конфунціанців" висміяв звичай самогубства жінок 

через загибель чоловіка. У романі розповідається, як у родині Ван Юйхузя 

його дочка після смерті свого чоловіка померла від голоду і реакція батька 

на цю новину: "Дочка стала безсмертною. Гарна смерть!". [4] 

Поважали, коли в домі народжувався хлопчик. Навіть в іменах 

можна побачити нерівноправність між дівчинкою і хлопчиком, які їм 

давали: Да-цо (Велика помилка), Сань-до (Третя лишня) і т.д. Цим 

підкреслювали, що народжені дівчатка – це тягар для родини.   

Після революції 1949 року відбулась трансформація соціокультурної 

ролі жінка. Вона може працювати, розлучатися із чоловіком, володіти 

землею. Але ця революція була націоналістичною, а не соціалістичною. 

Потрібні були робочі руки. Треба було будувати сильну та незалежну 

економіку, яка може бути конкурентом для усього світу. Багато жінок 

працювали на державне підприємство, де робота розподілялася на тяжку і 

легку сфери. Більшою частиною тяжкої праці займалися чоловіки, жінки 

працювали за копійки. Хоча 39% робочої сили були жінки, вони становили 

63% від кількості звільнених.  

З середини 90-х років минулого століття китайський уряд прийняв і 

оприлюднив п'ятирічну і десятирічну програми під назвою «Основи 

розвитку китайських жінок». Ці положення дієво захистили законні права і 
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інтереси жінок і оптимізували соціальну обстановку для розвитку 

китайських жінок, забезпечивши всебічний прогрес справи жінок. 

Китайські жінки не лише мають рівні з чоловіками права в політиці, 

економіці, культурі, суспільстві і сім'ї, але мають і особливі права. Ці 

особливі права також є важливою складовою в справі захисту і 

забезпечення основних прав людини. У Китаї цьому приділяють все 

більшу увагу уряд і суспільство. Завдяки спільним зусиллям китайського 

уряду і різних громадських кіл становище китайських жінок явно 

поліпшилося. Загальний культурний рівень жінок всебічно покращився. 

Розвиток і прогрес жінок вступили до нового сприятливого періоду. 

Китайську жінку у 21 сторіччі поважають, вона користується сильним 

авторитетом. 
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У китайській мові слово «колір» складається з двох ієрогліфів: 颜 

(yán) і 色 (sè). У давнину, однак, використовувався тільки один ієрогліф - 

色 . Проте, вже при династії Тан, 颜色  став використовуватися для 

позначення кольору в цілому. 

Китайці ще з давніх часів шукали різноманітні глибинні смисли в 

усьому, що оточувало їх. Вони й зараз надають велике значення традиціям, 

пов’язаними з кольорами, які приховують різні символи.[1] Стародавні 

люди Китаю пов’язували барви з теорією світобудови, де посередині 

центр, а навколо нього сторони світу, та визначали п’ять стихій: вогонь, 

дерево, метал, землю, воду, які в свою чергу перегукувались із явищами 

природи і життям народу.[2] 

Центр - це Китай, йому відповідає жовтий колір (黄色), адже ґрунт 

цієї держави жовтуватий (складається з дрібних частин піску, які приніс 
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