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Жовтий (sarı) мав неоднозначні смислові конотації в тюркській культурі. Як 

зазначає турецький дослідник Решат Генч, золотий відтінок жовтого кольору (altın sarısı) 

уособлював багатство, правління, вченість, центр світу (6, c. 32). За часів Ченгіз-хана 

жовтий став символом державності: ставка Бату-хана називалася Sarı Ordu (Жовта Орда), 

що згодом була перетворена на Altın Ordu (Золота Орда). Назва Алтайських гір, які 

вважаються священними серед шаманів, походить від двох слів: алтин (altın) - «золотий» 

і тай (tağ) – «гора». 

 З іншого боку, у тюркських епосах жовтий колір був символом хвороби та 

нещастя. У тюркських казках жовтий дракон уособлював підозру та погані почуття, а 

казковим героям, щоб довести свою силу та мужність, доводилось боротися з цією 

твариною. Однак жовтий часто використовувався в описах природи та весняних квітів. 

Ключовим культурним значенням жовтого кольору в Китаї є його імператорське 

призначення. Хуанді – так звали легендарного Жовтого імператора. А словосполучення 

huang pao jia shen – «носити жовтий одяг», означає визнати, що людина зійшла на трон. 

Китайські імператори жовтий колір використовували виключно для себе, а сторонніх, що 

наважувалися його носити, негайно засуджувати до смерті. У Японії жовтий колір теж є 

кольором золота і влади, тому тільки верховній знаті належало носити одяг подібних 

відтінків. Крім того, жовтий колір символізує щирість і відкритість людини, грім, 

блискавку і землю. 

Як бачимо, порівняльний аналіз шести основних кольорів в турецькій, японській і 

китайській мовах показує як загальні, так і специфічні риси в символіці цих давніх, 

самобутніх культур. Однак цей огляд не претендує на відображення всієї повноти 

проблем, пов‘язаних з вивченням символіки кольорів, але ще раз доводить, що колоративи 

можуть бути культурними маркерами. 
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Багато лінгвокультурних явищ традиційної і сучасної культури Китаю тісно 

пов‘язані з ієрогліфічною писемністю. Серед найбільш відомих та поширених можна 

навести ієрогліфічні загадки, парні написи з використанням прийому розбивання та 

з‘єднання ієрогліфа, акровірши та інше. В своїй роботі 汉字修辞研究  Цао Шичжу 

проаналізував 9 різних стилістичних прийомів, що зустрічаються в художній літературі, 

http://www.amazon.cn/mn/detailApp?qid=1243241058&ref=SR&sr=13-2&uid=478-3890408-2069767&prodid=zjbk488131
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або навіть будуються окремі жанри. До ієрогліфічних прийомів відносять такі стилістичні 

прийоми, як розбиття, складання ієрогліфів, додавання і скорочення рис, запозичення 

форми, використання ієрогліфів з однаковими графемами. У таких прийомах на перший 

план виходить саме форма, написання, структура ієрогліфа, його ж вимова, читання 

виконує другорядну роль [1, 8-9] . Особливістю цих прийомів є те, що для більшої 

виразності мовлення використовується написання і структура ієрогліфа. Такі стилістичні 

прийоми звичайно використовують саме написання знаку і не пов‘язані з семантикою 

слова. Характерною рисою прийомів є те, що, хоча вся фраза може бути вимовлена, 

прочитана, кожен ієрогліф зберігає своє читання, саме форма, написання ієрогліфа 

виконує провідну роль. 

Такі стилістичні прийоми, як розбиття, складання ієрогліфів, додавання і 

скорочення рис, запозичення форми, використання ієрогліфів з однаковими графемами 

вимагають від читача або слухача знання ієрогліфічної культури Китаю. Незнайомі з 

ієрогліфічною культурою люди, неграмотні люди, йдеться і про китайців і про іноземців 

не зможуть зрозуміти значення висловлювання. [1, 10-16]. Таке мислення дозволяє 

ієрогліфічним стилістичним прийомам використовуватися в усному мовленні.  

Прикладом є широке використання в повсякденному житті прийому розкладання 

ієрогліфа задля спрощення комунікації. Це уточнення написання прізвища 我姓李，木子

李, або знайоме всім, хто вивчає китайську, уточнення 白勺的，双人得，土也地 

Доказом існування ієрогліфічного мислення вважаємо описаний в творах процес 

пошуку необхідного для стилістичного прийому ієрогліфа. У таких випадках герой 

підбирає ієрогліф, щоб, наприклад, скласти загадку виключно виходячи із його структури 

та складових графем. Гарним прикладом пошуку потрібного ієрогліфу є анекдот про двох 

чоловіків з прізвищами 李 та 姜. У першого народжувалися лише доньки, а у другого 

лише сини. Другий часто називав першого 老木  (стара деревина) і той довго не міг 

зрозуміти чому. Проте згодом зрозумів: з його прізвища прибрали графему 子  (син). 

Наступного дня, коли зустрів свого друга, він привітався з ним 老羊，你好！(Добрий 

день, старий баран!), прибравши з прізвища опонента графему 女  (донька) а потім 

пояснив: «Ти сміявся, що в мене немає синів, а я посміявся, що в тебе немає доньок!». Як 

ми бачимо, другий чоловік довго шукав причину, чому ж його так називають, а потім 

знайшов спосіб помститися. Цей анекдот ілюструє і можливості ієрогліфічних прийомів, 

їх застосування у повсякденному житті, а також те, що ієрогліфічні стилістичні прийоми 

існують і в писемному і в усному мовленні.  

Слід зазначити, що на сьогодні далеко не всі крайові графеми можуть вживатися 

самостійно. В результаті реформи писемності в 20 ст змінилося написання деяких графем 

та ієрогліфів, що в деяких випадках ускладнює сприйняття навіть для китайців. 

Сприйняття ієрогліфічних стилістичних прийомів ускладнено для не носіїв мови, адже для 

них є неможливим мислення через ієрогліфи, а така мовна гра в більшості випадків не 

перекладається, за винятком художньої літератури де в примітках можуть бути надані 

коментар та роз‘яснення.  

Тож формування в специфічного «мислення через ієрогліфи», яке дозволить 

сприймати традиційну ієрогліфічну культуру Китаю вважаємо важливим завданням 

студенів, що вивчають китайську мову. 
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