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Переклад китаЙськоМовниХ каЗок 
англіЙськоЮ та українськоЮ МоваМи 

Стаття присвячена розгляду жанрових особливостей китайськомов-
них казок та відтворенню їхніх художніх характеристик при перекладі 
українською та англійською мовами. У роботі визначено когнітивно-лінг-
вістичні особливості китайськомовних казок у порівнянні з англійсько- та 
українськомовними казками; вказано перекладацькі операції, тактики 
та стратегії, що були застосовані під час перекладу. 

Ключові слова: художній переклад, китайськомовні казки, перекла-
дацькі операції, типологічно спільні характеристики, конкретно-мовні 
характеристики для неблизькоспоріднених мов. 

В статье рассматриваются жанровые особенности китайских ска-
зок и воспроизведение их художественных характеристик при переводе 
на украинский и английский языки. В работе определены когнитивно-
лингвистические особенности сказок на китайском языке по сравнению 
со сказками на украинском и английском языках; указаны переводческие 
операции, тактики и стратегии, которые были применены при переводе. 

Ключевые слова: художественный перевод, сказки на китайском 
языке, переводческие операции, типологически общие характеристики, 
конкретно-языковые характеристики для неблизкородственных языков. 

The article is devoted to the study of Chinese fairy tales genre peculiarities 
and fairy tales translation variants in Ukrainian and English. The cognitive and 
linguistic features of fairy tales in Chinese compared to fairy tales in Ukrainian 
and English are presented in the article; the translation operations, tactics and 
strategies are indicated. 

Key words: literary translation, Chinese fairy tales, translation operations, 
typologically general characteristics, specific characteristics in non-closely re-
lated languages. 

Дослідження присвячене перекладу китайськомовних дитячих ка-
зок англійською та українською мовами. Переклад творів для дітей 

вимагає від перекладача творчого таланту, начитаності, уяви, фонових 
знань стосовно особи автора і культури країни оригіналу, а також вра-
хування психології дитини певного віку, її світосприйняття, бачення 
природи, соціуму, моралі та внутрішнього “я”. усе це робить дитячі 
твори неймовірно вимогливими та складними у питанні перекладу. 

Багато праць лінгвістів та перекладознавців україни та інших кра-
їн Європи присвячено особливостям перекладу дитячої літератури. 
серед найбільш значущих авторів, які вплинули на теоретичне об-
ґрунтування нашої роботи, зазначимо роботи Бі Юе, Замілової р. М., 
козоріз о., Лєпухової н. і., репнякової н. н., тихонової е. Г., тихо-
нової Є. в., Хабдаєвої а. к. в українській науці проблемі дитячої літе-
ратури присвячені наукові розробки Булико Х. П., Потапової а. Є. та 
Щичко в. Ф. серед найбільш значущих авторів робіт, які багато в 
чому визначили нашу точку зору на теорію перекладу, хотілося б вка-
зати такі імена, як: Бархударов Л. с., казакова т. а., комісарів в. н., 
Попович а., рецкер Я. і., Федоров а. в., Чуковський к. і. 

актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом у світі 
до китайської мови та культури. Через розвиток зав’язків між краї-
нами Європи та китаєм виникає необхідність якісного перекладу не 
лише науково-технічної літератури, а й дитячих казок і оповідань, які 
є невід’ємною частиною світової художньої літератури. 

у зв’язку з цим мета дослідження полягає в аналізі особливостей 
художнього перекладу китайськомовних казок українською та англій-
ською мовами. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 
таких завдань: 1) охарактеризувати жанрові особливості китайсько-
мовних казок у зіставленні з англійсько- та українськомовними каз-
ками; 2) розкрити особливості застосованих перекладачами операцій 
у перекладі; 3) провести інтерпретаційний лінгвістичний аналіз пере-
кладацьких особливостей з точки зору адекватності перекладу. 

Матеріалом дослідження є чотири казки “老虎学艺”, “牛郎织女”, 
“神笔马良”, “守株待兔” та їх переклади українською і англійською 
мовами. Загалом 20 сторінок оригіналу та 43 сторінки перекладу, при 
цьому 21 сторінки англійського тексту та 22 сторінки українського 
тексту. Для аналізу було виокремлено 200 одиниць тексту оригіналу 
та їх відтворення у мовах перекладу. 

Дитяча література взагалі та казки зокрема мають численні специ-
фічні риси, що виділяють її з-поміж інших літературних підсистем, 
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вона виступає цінним та ефективним інструментом виховання та на-
вчання дитини, сприяє засвоєнню мови, прищеплює літературний 
смак та розвиває мовне відчуття, дарує естетичне задоволення. усе це 
зумовлює необхідність особливо дбайливого ставлення до перекладу 
творів, призначених для дітей. 

серед характерних рис дитячих казок було виділено наявність ве-
ликої кількості художніх засобів, які повинні збагачувати мову твору, 
звертати увагу дітей та викликати певні почуття у маленьких чита-
чів. водночас текст твору повинен залишатися зрозумілим для дітей, 
адже функція казок є не тільки естетична, а й повчальна-виховна. 
саме тому під час перекладу дитячих творів необхідно враховувати 
особливості реципієнтів, їх вік та країну походження [2: 112]. 

недостатня мовна компетенція дітей та обмежені знання та досвід 
юних читачів іноді заважають їм сприймати текст перекладу. саме 
тому перекладач дитячих казок повинен враховувати вік дітей та їх фо-
нові знання як носіїв певної культури. Більшість авторів схильні на-
зивати переклад казок “адаптацією”, а не рівноцінним відтворенням. 

Зрозуміло, що у деяких випадках адаптація необхідна, адже голо-
вна мета казки — це чомусь навчити дитину [12: 20]. За допомогою 
персонажів, самої історії казок дитина зможе познайомитись з новою 
для себе культурою, навіть якщо при цьому під час перекладу було 
опущено певні лексичні одиниці, що викликали б складність сприй-
няття [10: 133]. найбільш перспективним вважаємо роботи Лєпухо-
ва н. і. і Потапової а. Є., які стверджують, що текст перекладу по-
винен зберігати особливості культури, атмосфери та стилю вихідного 
твору, щоб діти мали можливість познайомитись з особливостями 
інших країн [5: 85–86]. 

варто зауважити, що основним джерелом дитячої літератури ки-
таю слугують саме народні казки міфологічного характеру, які були 
написані багато століть тому. слід також враховувати той факт, що 
через політичний та соціальний устрій кнр та історичні події довгий 
час дитячої літератури, що мала б розважальні функції, не існувало 
взагалі. тому характер китайських казок більш повчальний та серйоз-
ний, ніж у європейських. Персонажі казок це правителі та імперато-
ри, а другорядні персонажі — сановники та чиновники [4]. 

велику роль грали тотемістичне уявлення, значення гороско-
пу, наявність певних характерних рис для кожної тварини та їх 

об’єднання у певну систему художніх персонажів. одним з головних 
елементів поетики китайських казок є міфологічний образ [13]. Про-
те повчальні елементи, мораль творів збігається з уявленням казок у 
слов’янській та західній літературі: добро перемагає зло, любов пере-
магає ненависть, оспівується любов до батьків, батьківщини, вір ність 
друзям та інше. 

все вищезазначене дає підстави вважати, що проблемою для пе-
рекладача залишається лексична система китайської мови, яка зна-
чно відрізняється від англійської та української мов і тісно пов’язана 
з культурологічним аспектом. казки китаю сповнені неповторними 
образами героїв, яскравими фразеологізмами та ідіомами, словами-
реаліями [15: 534–535]. Багато елементів китайського світу не тільки 
нелегко передати українськими та англійськими мовними одиниця-
ми, але навіть важко пояснити через звичні українському (англій-
ському) читачеві казкові реалії. Перекладачу необхідно відтворити 
єдність форми і змісту художнього твору. 

конкретно-мовною особливістю китайської мови є ієрогліфіч-
на система. саме завдяки ієрогліфічній писемності зафіксовані, 
збережені і через тисячоліття донесені до нас скарби китайської ду-
ховної культури, твори античної цивілізації, багатющі літературні 
пам’ятники і пам’ятники стародавньої філософської думки. З точки 
зору перекладу китайськомовних дитячих творів українською та ан-
глійською мовами основні труднощі для перекладача складають фра-
зеологічні вирази (横扫千钧, 忘恩负义) власні назви, імена героїв, що 
були вигадані автором та іноді мають прихований смисл (王母娘娘, 
牛郎, 织女), побутові та суспільно-політичні, етнографічні слова-ре-
алії (罗衫, 碧莲池), а також труднощі, що пов’язані зі стилістичними 
компонентами китайських художніх творів, такі як повтори та зву-
конаслідування, що є характерними лише для східних мов та майже 
відсутні в українській та англійській мовах (呸, 嗷嗷, 哈哈). 

До конкретно-мовних особливостей китайської мови можна від-
нести також вживання великої кількості нехарактерних за формою 
або змістом для англійськомовних чи українськомовних творів по-
вторів та ономатопії [16: 536]. також народні казки багаті на фразе-
ологізми, побутовими реаліями та назвами які часто є зрозумілими 
лише для жителів китаю. кількість епітетів та порівнянь незначна 
порівняно з казками на українській чи англійській мовах. 
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іншою особливістю китайськомовних казок є вживання фразео-
логізмів у назвах. Через це перед перекладачем особливо гостро по-
стає питання передачі національного колориту та авторського задуму 
таким чином, щоб привернути увагу дитини, яка раніше не зустрі-
чалась з азіатською культурою. Перекладачі застосовували тактику 
лінгво-культурної адаптації [17: 25], при якій смислова або жанрова 
неможливість дослівного перекладу компенсується заміною або до-
даванням лексичних елементів, які пов’язані з сюжетом казки. на-
приклад, назву “老虎学艺” дослівно можна перекласти як “тигрова 
наука та мистецтво”, проте перекладач обирає назву “Cat teaches tiger 
a lesson”, що описує головну подію твору, як кіт повчає тигра. 

аналіз тактик і операцій, які були застосовані в перекладах дитя-
чих китайськомовних казок, продемонстрував, що перекладачі здій-
снювали переклад у рамках стратегії комунікативно рівноцінного пе-
рекладу. Більше всього перекладачі звертались до тактик відтворення 
стилістичних особливостей вихідного тексту, збереження національ-
ного колориту тексту та лінгво-культурної адаптації [12: 33]. 

вищезазначені тактики було реалізовано за допомогою наступних 
перекладацьких операцій: 

– Фонетичні засоби передачі лексичних одиниць: транскрибу-
вання. 

– Лексичні засоби передачі лексичних одиниць: калькування, 
опущення, лексичне додавання, контекстуальна заміна, генераліза-
ція, конкретизація, пошук відповідника. 

– Лексико-граматичні засоби: антонімічний переклад, модуляція, 
цілісне перетворення, описовий переклад. 

– Граматичні засоби: перестановки, членування речення, функці-
ональна заміна. 

Під час аналізу перекладу українською мовою було виокремлено 
наступну кількість перекладацьких операцій: серед фонетичних засо-
бів: 0,5 % транскрибування; серед лексичних засобів: 47,5 % пошук від-
повідника, 6,5 % опущення, 6,5 % генералізація, 5 % контекстуальна 
заміна, 4 % конкретизації, 3 % додавання, 0,5 % калькування; серед 
лексико-граматичних засобів: 8,5 % модуляції, 8,5 % цілісного пере-
творення, 6 % описового перекладу, 1,5 % антонімічного перекладу; 
серед граматичних засобів: 1,5 % членування речення та 0,5 % функ-
ціональної заміни. 

Під час аналізу перекладу англійською мовою було виокремлено 
наступну кількість перекладацьких операцій: серед фонетичних засо-
бів: 2 % транскрибування; серед лексичних засобів: 45,5 % пошук від-
повідника, 7 % опущення, 7 % контекстуальна заміна, 6 % генералі-
зація, 3,5 % додавання, 3 % конкретизації, 0,5 % калькування; серед 
лексико-граматичних засобів: 9 % цілісного перетворення, 9 % опи-
сового перекладу, 5 % модуляції, 1 % антонімічного перекладу; серед 
граматичних засобів: 1 % членування речення та 1 % функціональної 
заміни. 

Під час аналізу перекладів українською та англійською мовами 
було встановлено, що різниця між використанням операцій незна-
чна. Можна стверджувати, що тексти перекладів є адекватними і 
цілком виконують основну функцію художнього тексту — функцію 
справлення естетичного враження на читача. 

основними типологічно спільними для неблизько споріднених 
мов, англійської та української, засобами відтворення лінгвістичних 
особливостей тексту оригіналу, що під час перекладу використову-
валися у більшості випадків, є операції пошуку відповідника (укра-
їнська мова 47,5 %, англійська мова 45,5 %), опущення (українська 
6,5 %, англійська 7 %) та контекстуальної заміни (українська 5 %, ан-
глійська 7 %). в обох перекладах найбільше застосовувалась операція 
пошуку відповідника, приблизно 46 %. наприклад, переклад висло-
ву “晕了过去” (втратити свідомість), як “впав без тями” українською 
мовою та “immediately collapsed” англійською або приклад реалії “ 仙
女” — “свята діва”, яка пов’язана з даоською релігією. у цьому ви-
падку перекладачі використали операцію пошуку відповідника: об-
раз “феї” або “fairy”, який знайомий кожній дитині з багатьох казок. 
Це свідчить про те, що перекладачі намагалися знайти максимально 
еквівалентний варіант, обираючи необхідну лексичну одиницю у мові 
перекладу. такі результати вказують на адекватність перекладів та їх 
можливість максимально відтворити зміст оригіналу. 

Поширеною операцією було опущення, приблизно 7 %. найбіль-
ше опущення використовували при перекладі слів-реалій, фразеоло-
гічних зворотів, прислів’їв та повторів. наприклад, під час перекладу 
було опущено слово-реалію “天蚕” (тутовий шовкопряд) або реалію, 
що пов’язана з національною кухнею китаю: “饼子” — коржик з 
кукурудзяної муки овальної форми. в українському перекладі пере-
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дана, як “коржики”, застосовано операцію генералізації. в англій-
ському перекладі ця одиниця взагалі опущена. операцію опущення 
також застосовували при перекладі ономатопії, яка відсутня у мовах 
перекладу: “呸” (звук незадоволення), та повторах, таких як “气呼
呼”, що означає “тяжко дихати від подиву чи злості”. ієрогліф “呼
呼”(hūhū) наслідує звук глибокого вдиху, а одним із значень “气” є 
гнів. саме тому в українському перекладі знайшли вдалий відпо-
відник-фразеологізм: “Злющий, мов сто чортів”. в англійському 
перекладі цей вислів опущено. така велика кількість опущень мо-
тивована саме дитячою аудиторією, що є реципієнтом перекладу. 
китайські казки містять багато лексичних одиниць, що можуть бути 
незрозумілі дітям. саме тому перекладачі спрощували оригінальний 
твір, опускаючи інформацію, що кардинально не впливає на перебіг 
подій. 

операції модуляції або семантичного розвитку та описового пе-
рекладу (приблизно 9 %) було застосовано у разі виникнення труд-
нощів з перекладом одиниці оригіналу, коли перекладачу самостійно 
потрібно було проаналізувати певний уривок тексту та зробити його 
більш доступним для дитячої аудиторії. такі дії перекладача були за-
вжди виправдані, адже китайські народні казки сповнені образності, 
яку важко зрозуміти без попередньої підготовки. 

наприклад, реалію “男耕女织” (чоловіки пашуть, а жінки ткуть) 
в українському та англійському перекладах передано за допомогою 
описового перекладу: “Щодня Пастух працював на полі, а ткаля в 
будинку ткала полотно і займалася господарством”; “Niulang worked 
hard in the farm and Zhinu weaved beautiful clothes” або вираз “天河” у 
словнику перекладається як “чумацький шлях”, хоча дослівно позна-
чає небесну річку. саме описовим перекладом цієї реалії переклада-
но речення в англійському варіанті казки: “A heavenly river with rolling 
waves”. Перекладач залишає образ божественного, небесного пейза-
жу. Приклад застосування модуляції можна побачити у казці “вчи-
тель тигра”, де використано повтор прислівнику“高” — “високо”: “突
然高高跳起来 ”. кіт несподівано високо підстрибує, через подвоєння 
слова “високо” підкреслюється спритність його рухів. в українській 
версії казки перекладач використовує модуляцію, додавши багато 
рухів кота, яких не було в оригіналі: “тигр роззявив пащу, розпустив 
кігті і кинувся на нього”. 

інші фонетичні, лексичні та лексико-граматичні операції були 
менш поширеними у перекладі (менше 5 %). При аналізі перекладів 
не було знайдено невиправданого або хибного застосування більшос-
ті операцій. 

отже аналіз перекладу казок українською та англійською мовою 
продемонстрував, що під час перекладу китайськомовних творів для 
дітей особливо гостро постає питання передачі національного коло-
риту та авторського задуму таким чином, щоб привернути увагу ди-
тини, яка раніше не зустрічалась з азіатською культурою. слід також 
звернути увагу на роль перекладача, який є творчим посередником 
між двома культурами. саме перекладач надає перевагу тим чи іншим 
тактикам та операціям у процесі перекладу і цей вибір визначає адек-
ватність тексту перекладу. 

При аналізі перекладів не було знайдено невиправданого або хиб-
ного застосування більшості операцій. Було встановлено, що різниця 
між використанням операцій незначна. Перекладачі аналізували кон-
текст творів та особливості реципієнтів тексту перекладу, відповідно 
до цього перекладали казки, завдяки чому твори легко сприймати не-
залежно від віку та культури читача. Можна стверджувати, що тексти 
перекладів є адекватними і цілком виконують основну функцію худож-
нього тексту — функцію справлення естетичного враження на читача. 

тема перекладу китайськомовних казок потребує подальшого 
опрацювання, інтерес до дитячої літератури китаю зростає через по-
пуляризацію китайської мови та культури у всьому світі. 
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