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Специфіка художнього перекладу дитячої літератури. 

 

Художній переклад відіграє велику роль у розвитку мови і збагаченні 

національної культури. Саме завдяки письмовим перекладам художньої 

літератури людство має можливість ознайомитися з культурними 

надбаннями інших народів, виникає можливість взаємодії та 

взаємозбагачення літератур та культур. Художній переклад – це 

"відтворення тексту іншою мовою, перекодування його з мови оригіналу 

на мову сприймача" [2: 81]. 

У всьому розмаїтті художнього слова особливо виділяється дитяча 

література. Запропонована стаття присвячена окремим питанням, 

пов'язаним із специфікою перекладу дитячої літератури, чим і зумовлена 

її мета. 

Дитяча література і досі є недостатньо вивченою попри її істотну 

педагогічну, соціальну та ідеологічну роль у вихованні молодого 

покоління [6:  5]. Втім, за останні тридцять років у багатьох країнах світу 

велика кількість дослідників зосередили свою увагу на дослідженні 

феномену дитячої літератури через низку причин: 

1) перекладена дитяча література, як вважається, будує мости між 

різними культурами; 

2) для дитячої літератури характерні специфічні складнощі для 

перекладу; 



3) обмеження, пов’язані з віком читачів [12: 303]. 

Різні вчені розглядають дитячу літературу по-своєму. За З. Гриценко, 

дитяча література – це комплекс творів, написаних спеціально для дітей з 

урахуванням психофізіологічних особливостей їхнього розвитку [3: 8]. 

Фінська вчена Р. Ойттінен розглядає дитячу літературу як вид 

літератури, який читається дітьми про себе або вголос для них [10: 5]. 

Дитяча література враховує особливості інтелектуального та емоційного 

розвитку дитини, обсяг її знань та життєвого досвіду, і саме ці чинники 

важливі для перекладу. Це органічна частина загальної літератури, яка 

виступає засобом виховання, формування особистості дитини, а відтак 

має типові лише для неї ознаки [6: 5]. 

Переклад дитячої літератури є одним з важких завдань для 

перекладача, адже вона – особлива, бо розрахована на особливу публіку 

– дітей. Художній текст для дітей будується лінійно для кращого 

сприйняття і утримання у пам'яті. Універсальним єднальним засобом 

слугують повтори: контактні і дистантні, повні і часткові, такі, що 

супроводжуються синтаксичним паралелізмом. Повтори є досить 

поширені у дитячій літературі, повторювані елементи варіюються від 

окремого звуку до цілого епізоду. Повтор створює ритм, організовує 

процес сприйняття і також сприяє зниженню навантаження на ще слабко 

розвинену дитячу пам'ять [1]. 

Однією із центральних проблем перекладу дитячої літератури є 

дуальність "дорослий – дитина", яка стосується того, що  саме можна 

вважати дитячою літературою  – тексти, написані дорослими для дітей, 

тексти, написані для дорослих, але які читають діти, чи тексти, які 

читають як дорослі, так  і діти? Визначення дитячої літератури включає 

всі ці взаємодії. Але "присутність" дорослого захована у багатьох творах 

дитячої літератури [7]. 

 Р. Джоб стверджує, що переклад для дітей і молоді, є складним 

завданням, в якому перекладач стикається з дилемами, такими як:  

зробити буквальний або вільний переклад. Головне завдання для 

перекладача – це зберегти плинність тексту. Вибираючи той чи  інший 



тип перекладу, перекладачі беруть на себе  ризики, пов'язані з виборами, 

які вони роблять: надмірна наближеність до тексту оригіналу 

(буквальний переклад) може зробити його важкочитабельним, 

адаптований варіант, з іншого боку, може видалити з тексту елементи 

авторського задуму. Крім того, адаптація може привести до надмірного 

спрощення оповідання. [8: 513]. 

Цікавим є висловлювання шведської дослідниці Л.-К. Персон про 

роботу перекладача дитячих книг. Вона вважає, що "книги повинні бути 

адаптовані до своєї нової країни" і додає, що завдання адаптації частково 

постає перед перекладачем, а частково –  перед редактором [11: 78]. Так, 

адаптація є  допустимою маніпуляцією у перекладі дитячої літератури. 

Але деякі дослідники і перекладачі виступають проти адаптації. 

Наприклад, Т. Некряч вважає цей прийом зайвим і не використовує його 

у своїй роботі, оскільки, на її думку, інтелектуальний рівень дітей досить 

часто недооцінюють [4: 40]. Прагматична адаптація у перекладі дитячої 

літератури неминуча, але її треба застосовувати помірковано. 

Неправильне застовування адаптації може призвести до негативних 

наслідків: постійне нівелювання міжкультурних розбіжностей може 

призвести до порушення принципів естетизму та дидактизму, а повсюдна 

експлікація та симпліфікація у тексті перекладу веде до зменшення 

художньої цінності оригінального тексту і переобтяження тексту 

перекладу власними додаваннями перекладача [6: 6]. 

Важливим є також культурний аспект. Діти зазвичай не 

усвідомлюють, що вони читають книгу іноземного автора. Твори для 

дітей повинні читатися так, наче вони написані на рідній мові дитини. 

Тому при перекладі лексики, пов’язаної з певним культурним 

середовищем, доводиться застосовувати такі стратегії, як доместикація 

та форенізація. Завдяки першій текст-переклад сприймається як оригінал. 

Друга покликана "доносити до свого читача відчуття іноземної 

культури" [13: 20].  Але є науковці, думки яких різняться. А. Потапова 

виступає проти надмірної доместикації тексту. За її словами, "переклад 

дитячої книги повинен доносити до свого читача відчуття чужоземної 



культури, виконувати не лише розважальні, а й дидактичні функції. 

Дитяча книга у перекладі виступає своєрідним "іноземцем", але таким, 

який вільно говорить мовою цільової аудиторії" [6: 6].  К. Ландерс 

зазначає, що дітям значно менше, ніж дорослим, цікаві звичаї інших 

культур. Їм значно комфортніше у звичних умовах, тому доместикація 

часом може бути виправданою. А от застосування вдалої форенізації 

вимагає більших зусиль від перекладача, бо чим менш знайомою є 

культура джерела, тим більш чарівним має бути твір, щоб зацікавити 

читача [9: 108]. 

Як ми бачимо, вище згадані аспекти дають нам зрозуміти, що текст 

під час перекладу зазнає численних перетворень, які ведуть до відхилень.  

Шведський дослідник Г. Клінберґ виділив чотири фактори, які 

впливають на присутність таких відхилень у перекладі дитячої 

літератури: 

1) недосконале володіння мовою дітьми; 

2) намагання перекладача не порушувати табу, які з точки зору 

педагогів слід було б підтримувати; 

3) обмежене знання світу, притаманне дітям; 

4) комерційний інтерес видавця [5: 175]. 

А. Є. Потапова зазначає, що типовими відхиленнями є скорочення, 

спрощення, модернізація, пурифікація (очищення), а також надмірна 

дидактизація для того щоб перекладений твір відповідав уявленням 

іншої культури про його значущість для молодого покоління [6:  6]. 

 Отже, можна зробити висновок, що головне для перекладача дитячої 

літератури – донести до цільової аудиторії ті ж почуття, які викликає 

оригінальний текст у свого читача. І на нашу думку, не слід остерігатися 

незнайомих для дитини образів під час перекладу, адже дитяча фантазія 

допоможе дитині ще яскравіше сприйняти текст та познайомитися з 

іншою культурою. І саме тому адаптація повинна мати місце у перекладі 

дитячої літератури. Оскільки у процесі нашого дослідження виявилося, 

що серед учених немає одностайної думки щодо загальних принципів 



перекладу дитячої літератури,  відкривається широке поле для 

подальших розвідок у цьому напрямку. 
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