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СЛЕНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ
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Поміляйко Вікторія Олександрівна, студентка 3 курсу
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Науковий керівник: викладач кафедри східних мов Ю.В. Андреєва
Сленг, або жаргон, визначається як різновид мови, що використовується переважно
в усному спілкуванні окремою відносно стійкою соціальною групою, яка об’єднує людей
за професією, положенням в суспільстві або віком. У даній роботі мова піде про
молодіжний сленг.
У китайській мові термін “сленг” lĭyǔ (俚语) має кілька значень. Зазвичай, першою
асоціацією у носіїв мови стосовно сленгу є діалектна лексика, яка не належить до
літературної частини мови; таке значення терміну lĭyǔ в китайській мові є
найпоширенішим і зафіксованим у словниках. Якщо ж уточнити поняття, а саме – згадати
про молодіжний сленг, то наступним, що спадає на думку китайців, є Інтернет-мова. Ця
асоціація є невипадковою, оскільки більшість характерних ознак Інтернет-мови та
молодіжного сленгу збігаються: емоційна забарвленість, фамільярність, неофіційність,
оригінальність тощо. До того ж, носіями обох мовних груп є молодь [1].
Прикладом lĭyǔ в Пекіні є gèsè (各色). У стандартній китайській мові цей термін
означає усіх видів, найрізноманітніший, але на пекінському сленгу метафорично описує
дивну особистість, особливо того, хто має непривабливий вигляд або викликає
заперечення. Ще один жаргонний вираз, виник у Пекіні, але зараз уже більше широко
відомий: hùnqiúr (混 球 儿). У стандартній мові перший символ означає “змішаний” або
“заплутаний”, тоді як другий означає “м’яч”. Його жаргонне значення означає
“розбишака” або “поганий хлопчик” [2].
Розглянемо ще декілька розмовних слів. 拜拜 bái bái (або “88” bā bā) дуже легко
зрозуміти, що це з’явилось в китайській мові з англійської и означає “Бувай!”. 蹭车 cèng
chē – ця фраза еквівалент до нашої “проїхати зайцем”, тобто скористатися транспортом не
заплативши за проїзд. 低能儿 dī néngr – цей термін використовують коли хочуть сказати,
що людина зовсім не готова до життя. 灌水 guàn shuǐ – писати багато не потрібного (лити
воду). 老 来 俏 lǎo lái qiào – цей вираз позначає людину похилого віку, яка носить
молодіжний одяг.
Також цікавими сленговими фразами є іноземні запозичення. 娃 [wáwa] – baby
(pretty girl) – лялька, гарна дівчина; 甜 [tián] – sweet –приємний, класний; 兽 [shòu] –
пускати пил в очі, рисуватись (від англ. show off); 得体 [détǐ] – непристойний (від англ.
dirty).
Виникнення сленгізмів є результатом не лише експансії інших мов, а й
результатом популяризації західного способу життя, бажання молодих людей бути
схожими на популярних зірок музики та кіно, бажання уподібнюватись їм у стилі життя та
мовлення, звідки як наслідок виникає лексична інтерференція. З швидким розвитком усіх
сфер життя відбуваються зміни практично в кожній мові світу і китайська мова не є
винятком – в ній також відбуваються зміни. Запозичення слів з інших мов це нормальне
явище. Тому сленг стає невід’ємною складовою сучасної китайської мови.
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