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А. А. Коваленко, С. Ю. Юхимець 

відтвореннЯ ЖанровиХ осоБливостеЙ 
китаЙськоМовниХ ХудоЖніХ творів 

англіЙськоЮ та українськоЮ МоваМи 

У статті досліджується проблема адекватного відтворення у пере-
кладі стародавньої китайської поезії “ши” засобами української та ан-
глійської мов. Окрему увагу приділено особливостям перекладу культурно 
специфічної лексики, а саме реалій. Здійснено аналіз перекладацьких опе-
рацій, що застосовуються з метою відтворення семантики та прагмати-
ки художнього твору засобами типологічно неспоріднених мов. 

Ключові слова: китайська поезія “ши”, реалія, перекладацькі операції. 

В статье исследуется проблема адекватного воспроизведения в пере-
воде древней поэзии “ши” средствами украинского и английского языков. 
Отдельное внимание уделено особенностям перевода культурно специфи-
ческой лексики — реалий. Проведен анализ переводческих операций, при-
меняемых с целью воссоздания семантики и прагматики художественного 
произведения средствами типологически неродственных языков. 

Ключевые слова: китайская поэзия “ши”, реалия, переводческие опе-
рации. 

The article deals with the problem of rendering the Chinese poetry ’shi’ in 
English and Ukrainian translation. Special attention is paid to the peculiarities of 
translating realia. The translation operations employed to render the semantics 
and pragmatics of the Chinese belles-lettres literature by means of typologically 
distant languages have also been analyzed. 

Key words: Chinese poetry ’shi’, realia, translation operations 

Постановка проблеми. китай — країна з багатою культурою та істо-
рією. китайська художня література завжди була предметом зацікав-
леності іноземних перекладачів, вражаючи своєю екзотичністю. од-
ним із найцікавіших жанрів китайської літератури продовж багатьох 
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століть є давньокитайська поезія “ши”. англійською мовою вірші 
“ши” перекладають вже близько двох століть, а з появою та розвитком 
синології на території україни стали перекладати й українською. 

оскільки переклад здійснюється не просто з однієї мови на іншу, 
а з культури на культуру, багато труднощів, які виникають в проце-
сі перекладу, пов’язані з відмінностями в мовних картинах світу. Це 
яскраво відображається у художніх творах. За національну специфі-
ку у них відповідає окремий клас безеквівалентної лексики — реалії. 
З того часу, як було написано вірші “ши”, було зроблено багато пере-
кладів різнми мовами світу, однак питання способів відтворення реа-
лій у них розглянуто не було. 

актуальність роботи зумовлена необхідністю поглибленого аналізу 
відтворення реалій у китайськомовних художніх творах англійською 
та українською мовами. китайська мова стає все більш популярною 
у наш час, а давньокитайська поезія є культурним багатством китаю, 
яке передає національний колорит та світогляд народу. Покращення 
якості перекладів буде мати значний вплив на рівень обізнаності та 
розуміння китайської культури та літератури серед україномовного та 
англомовного населення. у зв’язку з цим мета статті полягає у визна-
ченні способів адекватного відтворення реалій у віршах “ши” укра-
їнською та англійською мовами. реалізація поставленої мети перед-
бачає розв’язання таких завдань: 

– визначити загальну лінгвістичну характеристику віршів “ши” та 
уточнити зміст поняття “реалія”; 

– розглянути та проаналізувати способи відтворення реалій у вір-
шах “ши” при перекладі англійською та українською мовами. 

Матеріалом дослідження є вірші давньокитайських поетів Лі Бо та 
Ду Фу “Печаль на яшмовому ґанку”, “осіннє повітря”, “При міся-
ці згадую брата”, “роздуми в тиху ніч”, “Проводжаю друга”, “рано 
вранці виїжджаю з міста Боді”, “Пригощаю вином”, “розважаю 
себе”, “весняної ночі в Лояні чую флейту”, “Дивлюсь на водоспад 
в горах Лушань”, “Пісня про місяць над горою емей”, “струмуючі 
води”, “Ходжу по чистій річці” та переклад цих віршів англійською 
та українською мовами. 

аналіз останніх досліджень. способи відтворення реалій роз-
глядають в. виноградов, т. казакова, о. Федоров, Л. Бархударов, 
с. Флорін та с. влахов. в. Щичко у роботі “китайська мова. теорія 

і практика перекладу” розглядає відтворення реалій власне китай-
ської мови. 

виклад основного матеріалу. Поезія “ши” має строгий метр та 
строгий порядок чергування тонів, ієрогліфи можуть задавати пев-
ний асоціативний малюнок вірша, за кількістю ієрогліфів у рядку за-
звичай бувають чотори-, п’яти- та семислівні. вірші писали на теми 
життя народу, туги за рідними краями, кохання, веселих гулянь тощо. 
Через тісний зв’язок письменників із природою та навколишнім се-
редовищем часто застосовувалися образи, що базувалися на явищах 
природи, що в більшості випадків розкривалося через загальну ієро-
гліфічну картину [5; 6]. 

розглянемо підходи до тлумачення поняття “реалія”. Проаналізу-
вавши довідкову та енциклопедичну літературу, ми виокремили такі 
тлумачення цього поняття: 1) предмет, явище, поняття (також міфо-
логічне), що належить історії, культурі, побутовому устрою того або 
іншого народу, держави, згадка якої в тексті художнього твору дозво-
ляє підкреслити специфіку і самобутність життя і свідомості цього 
народу; 2) лексичні одиниці, що пов’язані зі стилем життя громади, 
яка користується певною мовою з метою самовираження; 3) слова, 
що слугують для вираження понять, відсутніх в іншій культурі і в ін-
шій мові, слова, що відносяться до культурних елементів, характер-
них тільки для однієї культури і відсутні в другій, а також слова, що не 
мають перекладу на іншу мову одним словом, не мають еквівалентів 
за межами мови, до якої вони належать; 4) слова (і словосполучен-
ня), що називають об’єкти, характерні для життя (побуту, культури, 
соціального та історичного розвитку) одного народу і чужі для іншо-
го; будучи носіями національного і / або історичного колориту, вони, 
як правило, не мають точних відповідників (еквівалентів) в інших 
мовах, а отже, не піддаються перекладу “на загальних засадах” і ви-
магають особливого підходу; 5) моно- і полілексичні одиниці, осно-
вне лексичне значення яких вміщає традиційно закріплений за ними 
комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності 
мови-сприймача [1: 27; 3: 47]. 

Проаналізувавши теоретичні джерела, ми обрали класифікацію 
в. виноградова, у якій зазначено три види реалій, що часто трапля-
ються у стародавній китайській поезії: етнографічні, реалії світу при-
роди та ономастичні [2: 111]. 
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Щодо їхнього відтворення вони також мають власні класифі-
кації способів. Більшість з поданих способів співпадають. у ме-
тодології перекладознавчого аналізу не існує усталених пере-
кладацьких трафаретів для відтворення реалій. Це стосується не 
тільки локальних, а й широко відомих культурно специфічних по-
нять. Будь-яка реалія може бути перекладена різними способами, 
які адекватно передають її семантику та прагматику. До того ж для 
оптимального відтворення культурної інформації можуть знадо-
битися не окремі процедури, а їхнє поєднання. Проаналізував-
ши дібраний у перекладах англійською та українською матеріал, 
ми виявили застосування таких способів відтворення культурно 
специфічної лексики: транскрибування, калькування, описовий 
переклад, контекстуальна заміна, функціональний аналог, зміша-
ний спосіб [4; 2]. 

у ході проведення аналізу перекладів зазначених віршів було зро-
блено кількісну інтерпретацію застосування кожного способу серед 
реалій трьох видів та виявлено домінуючі способи відтворення для 
кожного з них. За отриманими результатами загалом серед трьох 
видів домінантним способом є калькування. Його застосовували у 
43,5 % випадків при перекладі українською та у 49,4 % англійською. 
Другим за частотністю застосування є спосіб контекстуальної замі-
ни. Частіше він з’являвся в українських перекладах (25,9 %), ніж в 
англійських (20 %). третім є спосіб функціонального аналогу. До ньо-
го частіше вдавалися англійські перекладачі (15,3 %), ніж українські 
(13 %). Змішаний спосіб в основному застосовувався при відтворенні 
ономастичних реалій. ним частіше користувалися при перекладі ан-
глійською (10,6 %), ніж українською (8,2 %). Протилежна ситуація із 
застосуванням транскрибування. в українських варіантах перекладу 
їх трохи більше (7,1 %), ніж в англійських (4,7 %). Що стосується опи-
сового перекладу, то він траплявся тільки в українських перекладах 
(2,3 %). 

наведемо приклади найбільш вдалого відтворення кожного зі 
способів на обидві мови перекладу. 

калькування:

浮云游子意 Пливучі хмари — то твої 
думки

A drifting cloud: the mind of 
a traveler 

Хмари у китаї здавна були образом людини вільної і духом, і ті-
лом, постійного мандрівника, відлюдника. тому обидва перекладачі 
зберігають цю реалію у вигляді образу пливучих хмар, застосовуючи 
калькування [7]. 

контекстуальна заміна:

清溪 Йдучи по чистій річці These rivers so clear

ієрогліф 溪 власне позначає невеликий струмок, але оскільки в 
китайській культурі річки відіграють значну роль, то заради збере-
ження національного колориту було використано контекстуальну за-
міну в обох перекладах [6]. 

Функціональний аналог:

青山横北郭 на північ гори над стіною 
височать

Beyond the north wall dark 
green mountains stretch 

郭 у стародавньому китаї називали зовнішні оборонні стіни міст. 
у наш час це поняття можна вважати архаїзмом, та єдине близьке за 
значенням слово, яке б пояснювало це поняття є “стіна/a wall” [8]. 

Змішаний спосіб:

峨眉山月半轮秋 Половина місяця над 
горою емей

Autumn moon over emei 
Mountain

Як вже зазначалося, більшість ономастичних реалій відтворюють-
ся саме змішаним способом. ось яскравий приклад такого перекладу, 
де назва гори транскрибується, а саме слово “гора” калькується на 
обидві мови. 

транскрибування:

下渝州 спустився на Юджоу Now, nearing yuzhou…

транскрибування перекладачі застосовували лише у відтворенні 
ономастичних реалій. наприклад, назва міста Юджоу перекладається 
саме транскрибуванням піньїну 渝州.

愁杀荡舟人 Мучив дівчину, що йшла на човні

описовий спосіб було застосовано лише у перекладі українською. 
саме поняття舟人 означає човняр, проте у вірші йшлося про дівчину, 
що збирала квітки лотоса на воді. тому, щоб зберегти персонаж, звер-
нулися саме до описового способу. 
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Загалом можна сказати, що відібрані реалії було передано до-
статньо точно. в більшості випадків культурний колорит було 
збережено. Завдяки обраним способам відтворення читачі мають 
змогу не тільки зануритися в атмосферу стародавнього китаю, а й 
зрозуміти значення реалій. Значної важкості до процесу перекладу 
додає строгий метр віршів “ши”. Якщо ж китайська мова дає змо-
гу поетам іноді опускати частини понять (один склад) без втрати 
закладеного автором значення, то іншими мовами це зробити не-
можливо. 

висновки. вибір способів передачі реалій при перекладі є досить 
суб’єктивним та здебільшого залежить від перекладача, але у розгля-
нутих відтворених іноземними мовами одиницях ксЛ найчастіше за-
стосовувався спосіб калькування. успішність використання певного 
способу перекладу залежить від реалії, стилю тексту, аудиторії, на яку 
він розрахований, тощо. Головне — якомога точніше передати її ко-
лорит та значення. Хоча, звичайно, не вийде передати ієрогліфічне 
тонування та загальний ієрогліфічний малюнок віршів “ши”, задача 
перекладачів — прагнути відтворити у читача мовою перекладу схожі 
з читачем мовою оригіналу асоціативні відповідники. 

Перспективним вважаємо подальше дослідження відтворення ре-
алій та інших жанрових особливостей українською та англійською 
мовами на матеріалі давньокитайської поезії. 
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