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Китайський інтернет-сленг – це неформальна мова. Сленг, який вперше з’являється 

в мережі, часто становиться актуальним у повсякденному житті. Інтернет-сленг, можливо, 

є найбільш швидко змінюваним аспектом мови, створеним рядом різних впливів – 

технологіями, засобами масової інформації та іноземної культури.  

Зазвичай користувачі заміняють буквеними скороченнями терміни спорідненості, 

які використовуються не тільки для родичів, але і просто знайомих з найближчого 

оточення:gg замість 哥哥 ge  ge (букв. «старший брат») «хлопець, брат», mm замість 妹妹
mèimei (букв. «молодша сестра») «сестра, дівчина (звернення до співрозмовниці, 

молодшою за віком)», sg замість帅哥 shuàige  (букв. «вродливий чоловік) «красунчик», tx 

замість同学 tóngxué «однокласник, одногрупник» [2]. 

Аналогічним образом буквеним способом заміщаються стійкі вирази і 

словосполучення, які часто зустрічаються: pf замість佩服 pèifú (букв. «захоплюватися») 

«респект», yyxx замість衣衣鞋鞋 yi  yi   xiéxié «одяг та взуття, шмотки», bxcm замість冰雪

聪明 bi  ngxue  co  ngmíng «розумний, прошарений». 

З метою прискорення введення повідомлення користувачі інтернету активно 

використовують і цифрову розкладку клавіатури, заміщаючи цифрами часто повторювані в 

висловленнях лексичні одиниці і граматичні показники:0 líng замість 你 ni  «ти», 6 liù 

замість аспектного суфікса або модальної частки 了 le, 88 ba ba   замість 拜拜 báibái 

«Бувай!» (від англ. Bye-bye!) [3].  

Звуковий збіг при такому заміщенні досить умовне, цифри лише по звучанню 

віддалено нагадують замінні мовні одиниці. В цифрових комбінаціях, які поширені в 

онлайн-сфері, кожна цифра позначає співзвучне слово, аж до заміни цифрами цілих 

фраз:53880wǔsānliùliùlíngзамість 我想抱抱你 Wǒ xiǎngbàobào nǐ «я хочу обійняти тебе», 

53782 wǔsānqībā'èr замість我心情不好 wǒ xīnqíng bù hǎo «В мене поганий настрій»,  596 

wu  jiu liù замість我走了 Wo zo ule «Я йду», 1798 yi   qi   jiu   ba   замість — 起走吧 Yìqi  zo u ba 

«Давай підемо разом», 201314 èrlíngyi  sa nyi  sì замість 爱你一生一世 ài ni   yìshe ngyíshì «я 
буду кохати тебе вічно» [1]. 
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В категорію змішаного типу входять комбінації різних графічних елементів-

ієрогліфів, англійських букв, цифр:3Q sa  n-q замість «Thank you»， P9 p-jiu   замість啤酒

píjiu  «пиво», B4 b-sì замість鄙视 bi  shì «презирство». 
В комбінації літер з ієрогліфами слова зазвичай починається з першої букви складу, 

записаного в транскрипції піньїнь: l 公 замість老公 la ogo  ng «чоловік», l 婆 замість 老婆

la opó «дружина» [5]. 
Можливий і зворотній порядок, коли англійські букви доповнюються ієрогліфом: E 

化   huà (от англ. electronic) 'компьютеризацiя'. 

Зустрічаються також приклади у вигляді поєднань букв з символами і символів з 

цифрами:+U jia   U співзвучно 加油 jia  yóu «Давай!», -7 fùqi  співзвучно слову 夫妻 fu  qi   
«чоловік та дружина, подружжя».  

В демократичному Інтернет-співтоваристві існує також ієрархія класів і статусу. 

Ступінь різноманітності стилізованих різновидів Інтернет-комунікації вказує на 

віртуальний або соціальний статус його учасників в Інтернет-співтоваристві: чим більш 

різноманітна мова Інтернету, тим вище його/її віртуальний або соціальний статус [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що інтернет-сленг є окремим дуже цікавим явищем 

китайської лексики та потребує окремого більш детального вивчення.  
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Поняття «краса» завжди було найважливішою категорією світової культури та 

відігравало важливу роль у формуванні будь-якого культурного простору. Естетична 

категорія краси загалом означає досконалість, гармонійне поєднання характеристик 

об’єкта, який викликає у спостерігача естетичну насолоду [1]. Людина постійно відчувала 

внутрішню потребу осягання, створення та споглядання краси, пошуки ідеальних форм – 

це головна ідея античних поетів, скульпторів Середньовіччя, художників Ренесансу, 

композиторів, письменників Нового часу, артистів і дизайнерів сучасності. Недарма дане 

поняття все частіше можна помітити у ролі предмета дослідження у таких наукових 

дисциплінах, як філософія, естетика, етика, психологія, культурологія, етнографія, 

мистецтвознавство, антропологія тощо.  

У цьому дослідженні нами було розглянуто концепт «краси» та його сприйняття 

китайським суспільством з точки зору лінгвістики. Концепти як джерело історично 


