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мовою її окремі розділи перекладали видатний український історик-сходознавець, 

письменник і перекладач Агатангел Кримський (вперше опубліковано в журналі Ольги 

Франко «Житє і слово» у 1895р.), видатний український поет і перекладач Василь Мисик 

(переклад кількох розділів поеми увійшов до книги його перекладів «Схід і Захід» у  

1990р.), видатний український літературознавець, критик, поет і перекладач Микола 

Ільницький (2017 р.) (4).  
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СТИЛІСТИЧНО-ЕМОЦІЙНА ЗАБАРВЛЕНІСТЬ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

Сєкіна Наталія Дмитрівна, викладач кафедри східних мов 

Харківський національній педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 

Експресивний потенціал, виразні можливості фразеологічного складу сучасної 

китайської мови широкі та різноманітні. Фразеологія китайської мови характеризується 

великою кількістю семантичних значень і функціональних особливостей. Тому 

фразеологізми широко використовуються як важливий засіб мовної виразності у 

китайській мові.  

Серед істотних ознак фразеологічних одиниць окрім номінативності особливо 

виділяється їх образність, емоційна виразність, експресивність і оцінний характер. При 

описанні фразеологічних одиниць слід зазначити основну особливість їх значення: 

«оцінка не існує без семантичної долі раціонального» [4]. 

Фразеологізми, що мають емоційно-оцінне значення, є засобом вираження 

суб'єктивного ставлення мовця до тих предметів, про які йде мова. Оцінка, а також емоція, 

якої супроводжується суб'єктивне ставлення до предмету думки, саме і створюють 

емоційно-оцінне значення. Емоційно-оцінне значення може бути двоякого роду: воно 

може бути позитивним і негативним (все залежить від того людина відноситься до 

предмету/іншої людини) [1]. 

Вживаючи фразеологізми чен‘юй відповідно до їх значення, слід враховувати 

емоційне забарвлення, притаманне даним виразам. Як і у звичайних словах, однією зі 

складових частин значення чен‘юй є його емоційно-оцінний компонент. Існують кілька 

причин, що можуть спричинити виникнення того чи іншого емоційного забарвлення 

чен‘юй. Так, у деяких чен‘юй їх емоційне забарвлення пов‘язане з джерелом походження, 

у деяких – з морфемами, що його складають (точніше – з емоційно-оцінним компонентом 

їх значення). Велика кількість фразеологізмів набуває того чи іншого емоційного 

забарвлення поступово, у процесі вживання. Однією з найважливіших умов правильного 

вживання чен‘юй є чітке розрізнення їх емоційного забарвлення [3]. 

Емоційне забарвлення притаманне й фразеологізмам з гендерними компонентами, 

зокрема фразеологізмам чен‘юй. Під час дослідження засобів вербалізації гендерних 
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стереотипів були виділені емоційно-забарвлені і нейтральні  гендерно марковані чен‘юй – 

тобто ті, що несуть або не несуть оцінку представника тієї чи іншої статі.  

Емоційно-забарвлені чен‘юй з гендерним компонентом можна об'єднати в наступні 

групи: 

1. Ті, що несуть в собі оцінний компонент та виражають загальне ставлення 

суспільства Китаю до маскулінного або фемінного (女大当嫁  – дівчині слід 

виходити заміж своєчасно; 牝鸡司晨 – дружина керує чоловіком; 夫人裙带 – 

чоловік робить кар‘єру завдяки дружині;重男轻女  – цінувати чоловіків та 

презирливо відноситись до жінок;夫唱妇随 – сімейна гармонія, благополуччя); 

2. Ті, що несуть в собі певні оцінні характеристики чоловіків або жінок для 

описання зовнішності чи характеру (姑息养奸 – вродлива дівчина; 美如冠玉 – 

чоловік-красень;  赳赳武夫  – доблесний, галантний чоловік; 血性男兒  – 

благородний чоловік, який завжди готовий допомогти слабшому).  

Нейтральні чен‘юй з гендерним компонентом зазвичай не несуть в собі емоційно-

оцінний компонент та позначають групу людей у певному середовищі: 男男女女  – 

чоловіки та жінки; 男欢女爱 – закохані один у одного; 红男绿女 – святково вдягнені 

молоді люди; 男女有别   – різниця між чоловіком і жінкою; 男女老小 – у значенні «всі 

люди». 

Отже, ми можемо дійти висновку, що гендерно марковані фразеологізми чен‘юй 

можна класифікувати як емоційно-забарвлені та нейтральні за наявністю емоційно-

оцінного компоненту. Перспективами дослідження є аналіз емоційного забарвлення 

китайських гендерно маркованих фразеологізмів, зокрема розрізнення емоційно-оцінного 

значення - позитивного чи негативного. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА КЛАССИЧЕСКИХ КИТАЙСКИХ ТЕКСТОВ НА ЯЗЫКИ 

СТРАН ЗАПАДА 

Ван Сяоцянь, старший преподаватель института русского языка  

Хэйлунцзянский университет, г. Харбин, КНР 

 

Огромная коллекция китайской классики является кристаллизацией древней 

китайской цивилизации и неотъемлемой частью мировой культуры, это богатство, 

которым следует делиться с жителями всех стран. Первыми классическими китайскими 

книгами, которые увидел Запад, были труды Конфуция и Лао Цзы. Слова и понятия из 

даосизма и конфуцианства уже давно прочно вошли в лексическую систему различных 

европейских языков. Но китайская классика – это нечто большее, чем только 

произведения конфуцианства и даосизма. Китайская классика – это обобщение древней 

китайской мудрости. Множество научных произведений (от социальных, естественных до 

бытовых), литературных произведений (романы, поэзия, проза и драматургия), 

заслуживают того, чтобы быть переведенными на разные языки [1]. 
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