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«ЗАПОВІТ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КИТАйСьКОМУ ПЕРЕКлАдІ: 
КОНцЕПТУАльНИй АНАлІЗ

Стаття присвячена дослідженню китайськомовних варіантів «метаперекладу» поезії Т. Шев-
ченка «Заповіт», здійснених Ґе Баоцюанем, Лань Манем, Фей Баєм, Ся Шуфанем, Чжан Цзюнем 
та Чжоу Сяофеєм. Мета статті – дослідження особливостей збереження і відтворення китай-
ськими перекладачами концептуальної основи поезії Т. Шевченка. У статті використана мето-
дика концептуального аналізу, яка передбачає виконання таких завдань: 1) ідентикувати систему 
концептів поезії «Заповіт»; 2) з’ясувати збереження чи втрату цих концептів у перекладах;  
3) оцінити доречність використаних перекладачами методів і прийомів.

Зроблено висновок, що «Заповіт» Т. Шевченка – складний текст для концептуального 
перекладу. Ця поезія є самовираженням поета як Пророка; вона ґрунтується на системі 
понять біблійної етики. Базовим у творі є метаконцепт ПРОРОК, пов’язаний із тексто-
вими концептами УКРАЇНА, БОЖИЙ СУД, ВОЛЯ, НАЩАДКИ, БІБЛІЙНІ ЗАПОВІДІ. Хрис-
тиянсько-біблійні ремінісценції не мають відображення в мовній картині світу китай-
ських перекладачів, тому вони виправдано активізували у своїх текстах загальний концепт  
ДУХОВНИЙ ЛІДЕР, який водночас співвідноситься з різними явищами китайської історії 
та культури. Сутнісні втрати у відтворенні концептуальної структури оригіналу зумовлені 
такими чинниками, як: ситуативна мотивація звернення до перекладу і його повнота (гло-
балізація концепту ДНІПРО Чжоу Сяофеєм); вираження політичних поглядів перекладача 
(актуалізація концептів НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРОЙ, ДЕРЖАВНИЙ ЛІДЕР Чжан Цзюнем); 
вплив китайських поетичних традицій (експлікація концепту РЕВОЛЮЦІОНЕР Ґе Баоцю-
анем); прагнення адаптувати текст до китайських етнокультурних реалій (використання 
етномаркованої лексики, з актуалізацією концептів ПРЕДОК, БАТЬКО Фей Баєм). 
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Вступ. Перекладацька рецепція поезії 
Тараса Шевченка у світі впродовж ХХ ст. стала 
невід’ємною складовою частиною комплексних 
досліджень творчості Кобзаря в Україна та за її 
межами. Не виняток і китайське шевченкознав-
ство (нині ми можемо впевнено констатувати роз-
маїття інтересів китайських літературознавців, 
перекладачів, письменників, музикантів, худож-
ників і скульпторів до постаті та творчості Вели-
кого українця). Поезія Т. Шевченка вже на початку 
ХХ ст. приміряла «шати китайської мови». Одним 
із перших до неї звернувся фундатор новітньої 
китайської літератури, письменник-реформатор 
Лу Сінь (鲁迅, 1881–1936 рр.). Саме він у 1921 р. 
опублікував у журналі «Сяошо юебао» (“小说月
报” / «Щомісячник прози») свій переклад Шев-
ченкового «Заповіту» під назвою (у дослівному 

відтворенні) – «Якщо я помру» (“倘若我死了”). 
Цей варіант перекладу був зроблений за посеред-
ництва німецької мови давньокитайською літе-
ратурною мовою веньянь, тому важко говорити 
про можливість наближення Лу Сіня до народно-
поетичної стихії шевченківського вірша. Вишу-
кана й рафінована мова веньянь радше вводила 
переклад до контексту традиційної китайської 
високої поезії меморіально-ритуальних жанрів 
(цьому сприяла і концептуальна лексема «смерть» 
у назві). Утім «піднесений стиль» і «ритмічна 
наспівність», характерні для відповідних жанрів, 
цілком відтворили загальний елегійно-епічний 
настрій Шевченкової поезії, яка привернула увагу 
китайських читачів. 

Відтоді Тарас Шевченко став одним із най-
більш шанованих українських митців у Китаї, 
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а його «Заповіт» – найширше представленим 
у розмаїтті китайських перекладів. Так, протягом 
1921–1998 рр. (подальша статистика, на жаль, не 
велася) цей вірш перевидавався понад 22 рази 
у 13-ти перекладацьких версіях. Нині найпоши-
ренішою з них стала версія відомого китайського 
письменника, слов’янознавця і перекладача Ґе 
Баоцюаня (戈宝权, 1913–2000 рр.), уперше помі-
щена в шанхайському виданні «Вибраних пое-
зій» Т. Шевченка в 1983 р. Цінність цього пере-
кладу визначається насамперед тим, що від був 
виконаний з оригінального українського тексту, 
тоді як інші варіанти здебільшого ґрунтувалися 
на посередництві російської мови. Переклад Ґе 
Баоцюаня перевидавався в 1990 р. [34] і нещо-
давно – у 2016 р. Він став репрезентативним тек-
стом програмної поезії Т. Шевченка, внесеної до 
підручників із зарубіжної літератури для китай-
ських школярів. 

Відомі також переклади «Заповіту», виконані 
Лань Манем [35], Фей Баєм [36] і Ся Шуфанем 
[33]. Останній з’явився у 2013 р. після того, як 
його автор письменник-емігрант Ся Шуфан від-
відав Україну. У газеті “Atlanta Chinese News” 
від 6 грудня 2013 р. вийшла його стаття «Перша 
подорож до Києва: Київський університет та Шев-
ченко», яку автор закінчив власним перекладом 
«Заповіту». Нині цей текст використовується на 
китайськомовних сторінках онлайн-енциклопе-
дій, де представлені матеріали про Т. Шевченка, 
зокрема у Вікіпедії. Усі наведені переклади 
можна умовно назвати академічними, оскільки 
вони мають офіційне визнання і досить широке 
використання. Саме вони (разом із перекладами 
інших віршів цих же перекладачів) стали під-
ґрунтям осмислення творчості українського Коб-
заря в Китаї, про що свідчать статті китайських 
дослідників, часто написані в рамках святку-
вання Шевченкових ювілеїв [22]. Водночас за 
межами інтересів китайських науковців залиши-
лися питання перекладу як такого, зокрема осо-
бливості перекладацьких стратегій і методів від-
творення національно маркованого українського 
поетичного тексту у віддаленій етнокультурній 
реальності. Винятком є лише стаття Ґе Баоцюаня 
«Моє ставлення до Т. Шевченка та як я перекладав 
«Кобзар»» [24, c. 434–446], яка містить лаконічні 
міркування автора про роль уяви й емоційного 
переживання у процесі його роботи над текстами 
Т. Шевченка. 

Досить однобічно розробляється зазначена 
проблема і у працях українських шевченкознавців. 
Зокрема до неї звертався відомий синолог і пере-

кладач І. Чирко (1922–2003 рр.) у статтях «Китай-
ська література і Т. Шевченко» [17, c. 295–296], 
««Кобзар» китайською мовою» [18, c. 158–160], 
«Українсько-китайські літературно-культурні вза-
ємини» [19, c. 563–570] тощо. Ці розвідки містять 
досить системну інформацію про зумовленість 
звернення китайських перекладачів до твор-
чості Т. Шевченка й основні етапи її освоєння 
в Китайській Народній Республіці (далі – КНР) 
у контексті розвитку українсько-китайських куль-
турних взаємин. Сучасні дослідники О. Дяченко 
[6, c. 89–92], В. Івашкін [8, c. 3–4] та ін. продо-
вжили дослідження в цьому напрямі, посутньо не 
заглиблюючись у проблеми та труднощі перекла-
дацьких практик. 

Особливості відтворення національної спе-
цифіки поезії Т. Шевченка в Китаї крізь призму 
теорій перекладацької рецепції стали на початку 
2000-х рр. предметом дослідження в моїй канди-
датській дисертації [9]. На той час я дійшла висно-
вків про те, що знайдені різні шляхи відтворення 
національної специфіки оригіналу в перекладі 
китайською мовою: «Насамперед – відтворення 
безеквівалентної лексики, а також залучення мето-
дів компенсації при відображенні лексико-морфо-
логічних засобів образності оригіналу» [9, c. 187]. 
Нині впадає в око трактування китайських текстів 
як зразків «лінгвістичного перекладу», тобто, 
за визначенням проф. А. Науменка [16, c. 114], 
таких, що концентруються на перекладі змісту 
та його лінгвістичного оформлення. Нині така 
позиція виявляється науково невиправданою, 
адже, за доказами того ж А. Науменка, лінгвістич-
ний переклад художнього тексту (як процес, і як 
результат) є «мікроперекладом», за межами якого 
найчастіше залишаються важливі сфери склад-
ної семантичної структури слова: конотативна, 
контекстуальна й авторська [15, c. 124]. Розма-
їття китайських варіантів перекладу «Заповіту» 
Т. Шевченка свідчить про зворотне, оскільки 
кожен перекладач неминуче концептуалізує 
український текст у ментальному просторі дале-
косхідного етносу, трансформуючи його у прин-
ципово іншій етнокультурній і мовній картинах 
світу. Тому постає питання не лише адекватності 
добору іншомовних лексем, які імплікують різні 
семантичні пласти національно маркованих 
понять першотвору, а й можливості відтворення 
«прагматики оригіналу, тобто задуму творця, його 
концепції» [15, c. 124]. Такий підхід до перекладу, 
за визначенням А. Науменка, є філософським, 
плюралістичним, концептуальним, національно 
забарвленим, тобто макроперекладом [15, c. 124]. 
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Отже, нині назріла необхідність переосмислення 
відомих китайськомовних варіантів поезії Т. Шев-
ченка (зокрема «Заповіту») як зразків макропере-
кладу, а також долучення до аналізу маловідомих 
т. зв. «ситуативних» перекладів, що й зумовлює 
актуальність представленої статті. 

До «ситуативних» текстів варто віднести фраг-
ментарний переклад «Заповіту», зроблений жур-
налістом інформаційного тижневика «Східний 
огляд» (“瞭望东方周刊”) Чжан Цзюнем і викорис-
таний у статті «Ситуація в Україні: Янукович був 
ув’язнений двічі», яка вийшла друком 3 березня 
2014 р/ [28]. До цього ж типу належить пере-
клад уривку із «Заповіту», виконаного колишнім 
послом КНР в Україні Чжоу Сяопеєм для його 
статті «Відвідини Чорнобиля» [30], яка з’явилась 
у 2018 р. в газеті «Вечірній Пекін» (“北京晚报”), 
а також на сайті міжнародних новин 国际网 . Оби-
два автори пов’язують Шевченкові поетичні запо-
віді із сучасними подіями в Україні, намагаючись 
осмислити їхню історичну й соціальну спричине-
ність.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей відтворення китайськими 
перекладачами концептуальної основи поезії 
Т. Шевченка «Заповіт». Зазначена мета передба-
чає виконання таких завдань: 1) визначити і проа-
налізувати систему концептів Шевченкової поезії; 
2) з’ясувати збереження чи втрату цих концептів 
у перекладах; 3) оцінити доречність використаних 
перекладачами методів і прийомів. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчать 
останні дослідження вітчизняних перекладознав-
ців, визначальною складовою частиною  «мета-
перекладу» є концептуальний аналіз першотвору. 
Такий аналіз розглядається як важливий критерій 
якості і точності художнього перекладу [7, c. 198]. 
Теоретичні засади концептуального аналізу були 
започатковані у працях представників когнітив-
ної лінгвістики Н. Арутюнової, М. Джонсона, 
О. Кубрякової, Дж. Лакоффа, О. Селіванової та ін. 
Нині він розвинувся в цілу низку «лінгвістич-
них методів дослідження структур репрезентації 
знань» [11, c. 122]. Концептуальний аналіз худож-
ніх текстів спрямовується на розкриття індивіду-
ально-авторського бачення світу та його констру-
ювання в художньо-семантичному просторі. Тому 
увага дослідників, за спостереженням А. Кощо-
вої, зміщується «від пошуку концепту до його 
аналізу, до встановлення його системної організа-
ції на базі тих знань про світ, які репрезентуються 
в тексті і сприяють більш точному та глибокому 
проникненню у природу мовного значення кон-

цепту, верифікації його в лінгвістичних описах» 
[11, c. 123]. 

Свої алгоритми концептуального аналізу пое-
тичного тексту запропонували українські лінгвісти 
Л. Бєлєхова, Т. Вільчинська, О. Копусь, О. Мазе-
пова й ін. Попри розбіжності в поглядах науков-
ців, усі запропоновані ними методи спрямовані на 
виявлення концептів, реалізованих у художньому 
тексті, та реконструкцію їхньої багатошарової 
структури. Остання передбачає, зокрема, вияв-
лення ключових слів – вербалізаторів концепту 
та характеристику пов’язаних із ними лексико-
семантичних комплексів [10, c. 97], встановлення 
семантичних особливостей концепту в науковому 
узусі й індивідуально-авторських інтерпретаціях 
[2, c. 103], виявлення лінгвокогнітивних меха-
нізмів формування словесних поетичних образів 
[1, c. 21–24], встановлення етнокультурних екс-
плікацій в авторській картині світу [2, c. 103], опис 
концептосфери всієї сукупності поетичних творів 
митця з метою реконструкції його художньої кар-
тини світу [13, c. 161] тощо. Перелічені методи, на 
мій погляд, можуть бути продуктивними для ана-
лізу першотвору у процесі концептуального пере-
кладу, водночас перекладознавчі завдання здатні 
суттєво відкоригувати їх у кожному конкретному 
випадку.

Метою концептуального підходу до перекладу, 
за словами О. Лук’янченко, є «збереження базо-
вих концептів художнього твору» [12, c. 85], тому 
увага перекладача переакцентовується з деталь-
ного аналізу структури основних концептів твору 
на особливості їхньої взаємодії та системності 
у творі. «Текстові концепти, – слушно зауважує 
дослідниця, – утворюють певну ієрархію і таким 
чином формують цілісний мегаконцепт худож-
нього твору», тому ідентицікація текстових кон-
цептів різних рівнів і є першочерговим завданням 
перекладача [12, c. 85]. Розвиваючи міркування 
О. Лук’янченко, О. Ємець запропонував власну 
методологію концептуального перекладу, яка 
включає чотири етапи: перший – визначення базо-
вого концепту (концептів) тексту; другий – вияв-
лення основних мініконцептів або концептуаль-
них метафор художнього тексту як складових 
базового концепту (концептів) і аналіз лексико-
стилістичних засобів вербалізації цих метафор; 
третій – здійснення традиційного перекладу тек-
сту (спочатку дослівного, потім – з відтворенням 
рими поетичного тексту за залучення перекла-
дацьких трансформацій); четвертий – виявлення 
ступеня збігу лексичних і стилістичних засобів 
вербалізації концептуальних метафор у текстах 
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оригіналу і перекладу, а також визначення доціль-
ності застосованих перекладацьких прийомів 
[7, c. 199–202]. Запропонована методологія буде 
застосована в моєму дослідженні для ідентифіка-
ції текстових концептів поезії Т. Шевченка «Запо-
віт» та з’ясування особливостей їх збереження 
та відтворення в китайськомовних перекладах, 
здійснених Ґе Баоцюанем [34, c. 55], Лань Манем 
[35, c. 39], Фей Баєм [36], Ся Шуфанем [31], Чжан 
Цзюнем [37] та Чжоу Сяопеєм [32].

Найважливішу роль в ідентифікації тексто-
вих концептів відіграють сильні позиції худож-
нього твору, насамперед його назва [12, c. 85]. 
Саме вона тісно пов’язана з основними концеп-
тами твору, які імплікують авторський задум. Як 
відомо, автограф вірша Т. Шевченка «Як умру, 
то поховайте <…>» не мав назви (тому й донині 
його інколи представляють за назвою першого 
рядка). З моменту написання (25 грудня 1845 р.) 
цей твір поширювався в різних списках і видан-
нях під різними назвами: «Завіщаніє», «Запо-
віт», «Думка», «Остання воля». Лише з 1867-го 
р. за ним закріпилася назва «Заповіт», яку можна 
вважати синтезом авторського задуму та читаць-
кої/редакторської перцепції. До того ж попередні 
назви активізують в остаточній відповідні лек-
сико-семантичні значення. Електронний тлумач-
ний словник української мови фіксує такі зна-
чення слова «заповіт»: 1) офіційний документ, 
який містить розпорядження певної особи щодо 
її майна на випадок смерті; передсмертна воля; 2) 
перенос. настанова, наказ, дані послідовникам або 
нащадкам; те, що увійшло у традицію, встанови-
лося з давніх часів; 3) те саме, що заповідь [20]. 
У поезії Т. Шевченка актуалізуються друге і третє 
значення, що підтверджують асоціативні зв’язки 
з попередніми варіантами «Завіщаніє», «Остання 
воля» у сенсі духовного волевиявлення. Канце-
лярське значення офіційного документа про роз-
порядження майном не реалізується в поетичному 
тексті. Т. Шевченко висловлює свою «останню 
волю» через духовні настанови нащадкам, при-
ховано апелюючи до заповідей Святого письма 
(імплікація третього значення). Семантичний лан-
цюжок «заповіт – остання воля – духовні наста-
нови – заповіти нащадкам – біблійні заповіді» 
засвідчує, що назва є вираженням базового тек-
стового концепту ПОЕТ-ПРОРОК, який водночас 
виступає метаконцептом всієї творчості Кобзаря. 
Як слушно зауважує І. Дзюба, у «Заповіті» Т. Шев-
ченко «чинив чесний ритуал прощання зі своїм 
народом і, вже відчуваючи себе його пророком 
(на рівні поетичного натхнення <…>), у стислій 

афористичній формі виклав квінтесенцію свого 
почування України та своїх заповідей землякам» 
[4, c. 288]. Отже, назва пов’язана і текстовим кон-
цептом – УКРАЇНА. 

Китайські перекладачі майже одностайно 
обрали для відтворення назви Шевченкового 
вірша слово “遗嘱” (yízhǔ). У словнику сучасної 
китайської мови воно має лише одне значення: 
усні або письмові (офіційні) розпорядження 
людини щодо владнання різних справ на випадок 
її смерті [26, c. 1608], тобто відповідає першому 
нереалізованому у вірші словниковому значенню 
«заповіту». Перекладний китайсько-російський 
словник за редакцією Чжу Байліня подає такі від-
повідники слова “遗嘱”: «1) заповіт (як офіцій-
ний документ); 2) заповідь (рос. завет) як лек-
сема високого стилю, яка виражає сенс духовного 
заповідання» [23, c. 2423]. Отже, китайська назва  
“遗嘱” лише частково відтворює семантичне напо-
внення слова «заповіт», виражаючи текстовий 
концепт ДУХОВНИЙ ЛІДЕР, чому сприяє кон-
текст китайських меморіально-ритаульних тради-
цій. З давніх часів (відповідно до настанов конфу-
ціанства) китайці вважали священними ритуали 
поклоніння предкам та вшанування видатних 
людей Піднебесної, які пішли із життя. Короткі 
заповіді нащадкам зрідка могли бути викарбу-
вані на меморіальній стелі як частина епітафії, 
але лише за умови, якщо прижиттєві досягнення 
померлого визнавалися непересічними (особливо 
на ниві державної діяльності). Отже, оприлюдне-
ний «поетичний заповіт» у китайській культурі 
визначає автора як ДУХОВНОГО ЛІДЕРА, але 
позбавленого релігійно-містичних характеристик 
пророка.

Існує ще один, менш вдалий варіант перекладу 
назви «Заповіт». Так, у 2014 р. на китайському 
інформаційному порталі «Європа – Культура» 
з’явилася стаття про життя і творчість Т. Шев-
ченка під назвою «Кров’ю тиранів окропити 
паростки свободи: сповідь поневоленого поета» 
[27]. Там же був розміщений переклад «Заповіту» 
Ся Шуфана під назвою “自白” (zìbái), що має зна-
чення: 1) пояснення своєї поведінки (зізнання);  
2) сповідь [23, c. 2735]. Автор статті трактує вірш 
Т. Шевченка у зв’язку з подіями в Україні 2014 р., 
підкреслюючи, що життєвий досвід поневоленого 
поета, який мріяв про свободу свого народу, має 
надихати сучасних українців. Журналіст прагне 
підкреслити відвертість Шевченкового поетич-
ного життєпису, але перелицьовуючи «заповіт» 
на «сповідь», він автоматично змінює і базовий 
концепт твору, яким стає ГРІШНИК, що, на мій 



93

Мови народів Азії, Африки

погляд, неприпустимо спотворює авторський 
задум.

Велике значення для ідентифікації текстових 
концептів «Заповіту» має його архітектоніка, 
побудована за принципами симфонії. У вірші 
виділяються чотири частини: перша – широка 
інтродукція, у якій відображається «квінтесен-
ція поетового почування України», друга – про-
рочі мотиви Страшного суду і повернення до 
Бога, третя – могутній заклик до боротьби за 
свободу, четверта – прохання-надія поета бути 
пом’янутим «незлим тихим словом». Базовим кон-
цептом першої частини виступає УКРАЇНА, що 
експлікується в зображенні етнокраєвиду, насиче-
ному фольклорними образами природи. Серед них 
вирізняються два – МОГИЛА і ДНІПРО-РЕВУ-
ЧИЙ, які можна трактувати як концепьуальні 
метафори. Перша з них – наскрізна метафора 
творчості Кобзаря. Як зазначає О. Дражньовський 
«Могили-гори в Шевченковій поезії – це символи 
колишньої слави і волі, вони – містерія України! 
Вони всі круглі, а круг у скитській символіці 
означав вічність – це неначе земляні печаті від-
вічних власників – автохтонів України» [5, c. 2]. 
Поховання НА МОГИЛІ для Т. Шевченка висту-
пає долученням до когорти «відвічних власників» 
і можливістю споглядати з висоти «могили-гори» 
рідної землі в очікуванні здійснення власного 
пророцтва. Китайські перекладачі по-різному 
відтворили цю метафору. Ґе Баоцюань і Фей Бай 
обрали лексему “坟墓” (fénmù), яка має широке 
значення «могила» [23, c. 620], «могильна яма 
і курган» [26, c. 402], і вербалізує лише концепт 
СМЕРТЬ (не базовий у вірші), не відтворюючи 
орієнтаційну метафору – «поховання як схо-
дження вверх, на гору». Ґе Баоцюань посилює 
цей незбіг рядком “把我在坟墓里深深埋葬” – 
«поховайте мене глибоко в могилі» (рух донизу). 
Лань Мань пішов тим же шляхом, дібравши лек-
сему “墓穴” (mùxué) із значенням «могильна 
яма, склеп» [23, c. 1455]. Більш вдалим видається 
варіант, запропонований Ся Шуфанем, який вико-
ристав описовий переклад “墓碑高高竖立” – 
«надмогильна плита, що височіє». Тут втрачений 
зв’язок з образом могили-кургану, однак дуже 
чітко виражене спрямування вгору (підкреслене 
редуплікованим означенням “高高” – «високо-
високо»). Окрім того, лексема “墓碑” (mùbēi) зі 
значенням «надмогильний пам’ятник, надгробок» 
[23, c. 1455] апелює до пам’яті та виражає зв’язок 
поета з історією рідного народу. Натомість Чжан 
Цзюню вдалося відтворити образ могили-гори, 
утім у досить вільній інтерпретації: “请把我葬在 

<…>如坟堆 – 样的土山旁边” – «поховайте мене 
<…> біля пагорба, схожого на могильний насип». 
Тобто перекладачем збережено образ могильних 
пагорбів, які виступають важливими складовими 
частинами українського етнокраєвиду й вира-
жають концепт УКРАЇНА (для китайців – іншо-
культурний простір). Утім символічний останній 
прихисток поета відмежовується від історичних 
курганів, а значить, втрачається зв’язок із концеп-
том ДУХОВНИЙ ЛІДЕР, чи ПРОРОК. 

Концептуальна метафора ДНІПРО-РЕВУЧИЙ 
пов’язана з текстовим концептом ГОЛОВНА 
РІЧКА КРАЇНИ, що є частиною базового концепту 
УКРАЇНА. За спостереженням Л. Масенко, Дні-
про посідає особливе місце в Шевченковій поезії: 
«З опису його розбурханої стихії починається 
«Кобзар», спогадом про нього він завершується, 
причому в передсмертній художній візії далекої 
батьківщини поет згадує Дніпро в одному кон-
тексті з Україною («Дніпро, Україну згадаєм»)» 
[14, c. 54]. У «Заповіті» Дніпро виступає онтологіч-
ною метафорою, набуваючи ознак неприборканої 
сильної і могутньої істоти. Найяскравішим вира-
женням цієї метафори є тавтологічний вираз «реве 
ревучий». Жодному з китайських перекладачів не 
вдалося відтворити його, однак вони досить вдало 
скористалися компенсаторними прийомами. Усі 
перекладачі зберегли гідронім Дніпро – 第聂伯  
(Dìnièbó), пов’язаний із концептом УКРАЇНА.  
Ґе Баоцюань і Чжоу Сяопей вдало додали до 
нього редупліковане означення “滚滚” (gǔngǔn) – 
«клекочучий; вируючий», що, на мій погляд, від-
творює концептуальну ознаку водяної стихії. До 
виразу «реве ревучий» кожен перекладач дібрав 
свій описовий варіант: “奔腾的河水 <…> 喧吼流
荡” – «бурхлива річка <…> розливається з ревом 
і гарчанням» (Ґе Баоцюань), “奔腾的河水喧响” – 
«бурхливі води річки ревуть» (Чжоу Сяопей), “
汹涌的大河在喧吼” – «вируюча велетенська ріка 
реве» (Лань Мань), “河水在陡岸下咆哮” – «води 
річки ревуть під стрімкими берегами» (Фей Бай), 
“她气势汹汹的号” – «вона [річка] грізно реве» 
(Ся Шуфан). Дуже вдало перекладачі відчули 
концептуальну ознаку «ревіння», вербалізувавши 
її звуконаслідувальними дієсловами, що можуть 
описувати крики живих істот: “喧 (叫)” – «голо-
сно кричати, горланити», “吼” – «ревти, ричати 
(про тварин); гаркати, волати (про людей)»; “咆
哮” – «ричати, ревти (про тварин)» [23, c. 2319, 
860, 1524]. Ся Шуфан залучив також прийом лек-
сико-граматичної персоніфікації, використавши 
на позначення річки особовий займенник “她” – 
«вона», який зазвичай вказує на осіб жіночої статі 
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(граматичний рід китайській мові не властивий). 
У китайській картині світу водяна стихія річки 
є втіленням жіночої субстанції Інь із притаман-
ними їй ознаками неприборканості, мінливості, 
містицизму. Такою в перекладі виступає і головна 
річка України. З одного боку – це відхід від Шев-
ченкового образу Дніпра, наділеного в оригіналі 
маскулінними рисами сили, могутності, натиску 
і персоніфікованого в істоту чоловічої статі («реве 
ревучий»). З іншого – досить влучне відтворення 
образу неприборканої містичної стихії, яка асоці-
юється з концептом САКРАЛЬНА РІКА.

Текстовим концептом другої частини «Запо-
віту» є БОЖИЙ СУД, що розкривається в онтоло-
гічній метафорі СПРАВЕДЛИВОЇ КАРИ. Остання 
вербалізується у виразі «<…> понесе з Укра-
їни / У синєє море / Кров ворожу <…>». Як слушно 
зазначає І. Дзюба, «поетичні метафори апока-
ліптичного виміру» у поезії Т. Шевченка варто 
трактувати як «максималізацію почуттів і заклик 
до боротьби» [4, c. 288]. Вони тісно пов’язані 
з біблійними заповідями, оскільки «справедлива 
кара – поняття суто біблійне. І Божий суд  – Страш-
ний суд» [4, c. 288]. Тому слова поета «<…> а до 
того / Я не знаю Бога <…>» не варто розуміти як 
богоборчі. Тут Господь виступає в метафорич-
ному сенсі, не лише як християнський Бог, а як 
вища сакральна сутність, втілення справедливості 
й правди, до якої завжди прагнув Т. Шевченко-
Пророк. 

Розгорнуту апокаліптичну метафору китайські 
перекладачі відтворили досить точно, н-д, “当河
水把敌人的污血，/ 从乌克兰冲向蔚蓝的海洋 
<…>” – «коли води ріки винесуть ворожу брудну 
кров / з України у синє море-океан» (Ґе Баоцю-
ань), або “待到滚滚河水洗净 / 乌克兰的地面，/ 
把仇敌的全部污血 / 冲进大海碧蓝” – «дочека-
юсь, поки бурхливі води ріки очистять / україн-
ську землю / і виплеснуть цілком брудну ворожу 
кров / у темну синяву моря» (Фей Бай). У дру-
гому варіанті вдало активізується концептуальна 
ознака кари як очищення через протиставлення 
понять «чиста вода – брудна кров». Відтак зміст 
метафори асоціативно пов’язується з дією вищих 
сакральних сил, що виражаються в концепті 
БОЖИЙ СУД. Помітним у двох наведених при-
кладах є збереження образу бурхливої ріки (який 
у першотворі опускається), що однак не пору-
шує концептуальної відповідності перекладених 
текстів. У варіанті Чжоу Сяопея образ Дніпра 
набуває особливого значення, зумовленого моти-
вацією авторського звернення до поезії Т. Шев-
ченка. Як уже зазначалось, Чжоу Сяопей викорис-

тав свій варіант перекладу першої і другої частин 
«Заповіту» у статті «Відвідини Чорнобиля», щоби 
показати велич і могутність Дніпра як головної 
річки України (“母亲河”), що викликає безмежну 
гордість і любов українців [30]. Отже, ДНІПРО 
стає базовим концептом китайськомовного тексту 
і максимально вербалізується в обох його части-
нах. Для посилення візуального фокуса на образі 
річки Чжоу Сяопей вилучає з першої частини 
надважливий образ могили, а із другої – Бога. 
Такий підхід до перекладу я вважаю виправда-
ним у заданому контексті, однак недоречним для 
відтворення концептосфери Шевченкової поезії, 
оскільки він значно спрощує її.

Показовим у китайських перекладах другої 
частини «Заповіту» є відтворення метафоричного 
образу Бога в лаконічній фразі «а до того / Я не 
знаю Бога». Усі перекладачі вдаються до досить 
багатослівних відповідників із різним тракту-
ванням стосунків поета з Богом і самого образу 
Бога: “在这个日子来到以前，/ 我决不会祈祷上
苍” – «до того, як настане цей день, / я ніяк не 
зможу молитися небу/богові» (Ґе Баоцюань); “在
这 – 天来到之前 / 我不承认上帝” – «до того, 
як настане цей день / я зрікаюся бога» (Фей Бай); 
“直到那 – 刻 / 我仍然是不了解神” – «до цієї 
миті / я не розумітиму бога» (Ся Шуфан); “<…> 
不，我不知道谁是上帝” – «<…> ні, я не знаю, хто 
такий бог» (Мань Лань). Усі перекладачі знайшли 
різні відповідники слову «Бог», однак жоден із 
них не має семантичного наповнення, відповід-
ного християнській телеології. У китайських 
традиційних релігійних ученнях відсутній антро-
поморфний образ єдиного Бога, як і в запозиче-
ному з Індії буддизмі, де образ Будди не єдиний 
і проявляється в різних іпостасях. Тому в мовній 
картині світу китайців лексеми на позначення 
«Бога» об’єднують низку значень, які відобража-
ють особливості їхніх уявлень про природу вті-
лення сакрального, а саме: “上苍” (shàngcāng) –  
«1) небо, небеса; 2) небожителі; 3) вища сила;  
4) бог»; “上帝” (shàngdì) – «1) верховний владика 
Неба; небесний цар; 2) божество, бог, Господь 
(у християнстві)»; “神” (shén) – «1) “神灵” – бог, 
божество, дух; 2) “神仙” – святий дух, святі, небо-
житель; 3) “精神” – дух, енергія, сили» [23, c. 1780, 
1781, 1809]. Сема «бог, Господь у християнському 
світі» актуалізується переважно в периферійних 
значеннях аналізованих лексем, що значно посла-
блює зв’язок перекладу з біблійними поняттями. 
Загалом же вони зберігають узгодження поето-
вого пророцтва з діями сакральних сил і зако-
нів. Водночас Ґе Баоцюань і Ся Шуфан не став-
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лять під сумнів віру поета в Бога й відтворюють 
його очікування справедливої божої кари, тим 
самим актуалізуючи базовий концепт БОЖИЙ 
СУД. Натомість Фей Бай і Лань Мань постулю-
ють у перекладі зречення і заперечення Бога, що 
не відповідає Шевченковій картині світу і перено-
сить асоціативні зв’язки з концепту БОЖИЙ СУД 
на СУД ЛЮДСЬКИЙ. 

Третя частина «Заповіту» є концептуальним 
продовженням попередньої, оскільки в ній проро-
цтво Божого суду переходить у заклик до боротьби 
нащадків за звільнення від імперського (воро-
жого) гніту. Тут варто зважити на думку Г. Грабо-
вича, який застерігає від політичного трактування 
поезії Кобзаря. Він зазначає, що Шевченкова візія 
«була набагато ширшою і глибшою, ніж яке-небудь 
політичне мислення; їй же притаманні й універ-
сальне бачення людини та людської спільності, 
і глибинний емоціоналізм та посилена чутливість 
до добра і зла» [3, c. 113]. Саме таке «універсальне 
бачення» уможливило, на мій погляд, збереження 
базового концепту цієї частини «Заповіту», яким 
стає ВОЛЯ, у китайських перекладах, за досить 
вільного відтворення образно-лексичної системи. 

Отже, концепт ВОЛЯ реалізується в поезії 
через метафори «кайдани порвіте», «вражою злою 
кров’ю / волю окропіте». Китайські перекладачі 
загалом знайшли їм досить точні відповідники, 
н-д: “砸断身上铁链” – «розбийте ланцюги, що на 
[вашому] тілі», “用凶残的敌人之血 / 去把自由
浇灌” – «кров’ю лютого ворога / волю оросіть» 
(Фей Бай); “冲破那枷锁” – «розбийте кайдани», 
“以暴君们的鲜血/ 喷洒在你们自由的种子上” – 
«кров’ю тиранів / окропіть сім’я вашої свободи» 
(Ся Шуфан). Незначні лексичні заміни й допо-
внення в останньому перекладі жодним чином не 
послаблюють зав’язків із концептом ВОЛЯ, який 
постає в тексті. Однак деякі перекладачі сутнісно 
розширили текст першотвору новими образами, 
посиливши його пафосне звучання, зокрема Ґе 
Баоцюань:
将我埋葬以后，
大家就奋身起来，
把奴役的锁链粉碎精
光，
并且用敌人的乌血
来浇灌自由的花朵.

Поховайте мене, а потім
У спільному пориві 
повстаньте,
Рабські кайдани розбийте 
дощенту,
Й ворожою чорною кров’ю
Полийте квіти свободи.

Епітети й метафори, додані в тексті перекладу 
(«у пориві повстаньте», «рабські кайдани», «чорна 
кров», «квіти свободи»), на мій погляд, суголосні 
художньому світу китайських поетів-романти-
ків періоду «4 травня». Картина революційної 
боротьби часто відтворювалась ними через під-

несено-метафоричні образи. Наприклад, у поезії 
Ґо Можо «Здобуте в боротьбі» (郭沫若, “战取”) 
читаємо: «Мій келих черленого вина наготові, / 
Друзі, це серце моє, сповнене гарячої крові. / Зді-
йметься уночі кривавий вихор, / У борні онов-
ляться і Сонце, й Всесвіт (підрядник мій – Н. І.). 
Таке романтично-піднесене звучання китайські 
дослідники простежують і в поезії Т. Шевченка. 
Так, Чжан Лей зазначає, що «Заповіт» у зачині 
сповнений сумними романтичними мріями поета 
про волю, які далі розчиняються в героїчному 
пафосі, і зрештою «мале Я» поета вливається 
в загальну справу визволення українців [29]. Такі 
міркування пояснюють прагнення Ґе Баоцюаня 
посилити романтично-героїчний пафос поезії, 
додавши в перекладі відповідні образи. Утім, для 
концептуального перекладу цей недолік не надто 
суттєвий, оскільки текстовий концепт ВОЛЯ не 
лише відтворюється, але й увиразнюється. Але 
заміна лаконічних заповідей Кобзаря пафос-
ними закликами актуалізує не концепт ПРОРОК, 
а радше ДУХОВНИЙ ЛІДЕР, РЕВОЛЮЦІОНЕР, 
що не відповідає першотвору.

Ще далі в перекладацькій інтерпретації пішов 
Чжан Цзюнь. Його текст у третій частині набли-
жається до переспіву:
醒来吧，
把锁链砸碎埋葬.
穿过敌人的血海，
迎接自由的光降！

Просинайтесь!
Розбийте вщент і поховайте 
кайдани.
Перетнувши море ворожої 
крові,
Вітайте прихід свободи!

Заклик «Просинайтесь!», без попереднього – 
«поховайте», апелює до сьогодення, вказуючи не 
на момент виголошення пророцтва, а час його 
здійснення. Чжан Цзюнь цитує Кобзаря у своїй 
статті, присвяченій подіям Революції гідності 
2014 р., які символічно відбувалися в період від-
значення 200-ї річниці від народження поета. 
Метафорична деталізація картини кривавого 
повстання в перекладі є художнім віддзеркален-
ням подій на майдані Незалежності, які автор 
коментує так: «<…> Жорстокою реальністю сьо-
годення є те, що внаслідок загострення політич-
них конфліктів на головній прощі столиці України 
ллється кров – і це кров своїх людей, які прагнуть 
побачити світло свободи» [28]. Суб’єктивна пози-
ція Чжан Цзюня зумовила гіперболізацію крово-
пролиття в перекладі і посилення його трагічного 
звучання. Утім однозначно оцінити цей переклад 
важко. Якщо враховувати наведений коментар 
автора, то простежується недоречне протистав-
лення «справедливого покарання ворогів» у Шев-
ченковому вірші – «самопожертві» українців на 
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майдані у 2014 р. Якщо ж аналізувати лише текст 
перекладу, то важливим, на мій погляд, є часткове 
збереження в ньому ідеї Шевченкового проро-
цтва, яке, за словами Г. Грабовича, у символічному 
ключі «фокусує колективну пам’ять і колективну 
надію, поєднує минуле, сучасне і майбутнє <…>» 
[3, c. 114]. Отже, у перекладі відтворюється як 
текстовий концепт ВОЛЯ, так і метаконцепт  
ПРОРОК.

Остання частина «Заповіту» виражає заспоко-
єння й умиротворення поета в його сподіваннях 
бути пом’янутим нащадками «незлим тихим сло-
вом». Ця частина найтісніше пов’язана з біблій-
ними (апостольськими) заповідями. Як відомо, 
Т. Шевченко написав свій «Заповіт» майже одно-
часно із «Псалмами Давидовими», у яких відтво-
рив основні мотиви біблійних псалмів. У «Запо-
віті» простежуються майже прямі цитати з його 
ж переспівів: «В сім’ї вольній, новій» – із псалма 
132; «Незлим тихим словом» – із псалма 53. 
І. Дзюба слушно зауважив, що за цими перегу-
ками ховається «глибока відповідність соціальної 
етики й соціального пафосу Шевченка – соціаль-
ній етиці й соціальному пафосу біблійних проро-
ків» [4, c. 289]. Окрім того, за словами Г. Грабо-
вича, прийняття поетом тягаря свого покликання 
найяскравіше проявляється в його «подражаніях» 
біблійним пророкам [3, c. 112]. Це найперше 
стосується поезії, написаної в період Трьох літ 
(до якої належить і «Заповіт») і останніх років 
життя, тобто є наскрізним і визначальним для 
всієї творчості Кобзаря. Таким чином, в останній 
частині «Заповіту» в інтертекстуальних зв’язках 
актуалізується метаконцепт ПРОРОК (із проєк-
цією на БІБЛІЙНИЙ ПРОРОК), що виражається 
в текстових концептах НАЩАДКИ й БІБЛІЙНІ  
ЗАПОВІДІ.

Християнські ремінісценції, звісна річ, не зна-
йшли відображення в етнонаціональній і мовній 
картині світу китайських перекладачів, тому вони 
здебільшого відтворили поверхневий соціальний 
зміст заключної частини «Заповіту». Китайські 
тексти засвідчують реалізацію двох перекладаць-
ких стратегій: перша – нейтральний переклад 
з уникненням національно маркованих виразів; 
друга – адаптація до китайських обрядових тради-
цій. Першою стратегією скористалися Ґе Баоцю-
ань і Ся Шуфан. Вони майже дослівно переклали 
концептуальну метафору «сім’я вольна нова», 
водночас Ся Шуфан додав до неї визначення “新
生自由的家庭” – «новонароджена вільна сім’я», 
підкресливши зв’язок із концептом НАЩАДКИ 
в соціально-історичному сенсі. Поетове заповіда-

ння пом’янути його «незлим тихим словом» пере-
кладачі відтворили описово з використанням засо-
бів лексико-стилістичної інтимізації: “不要把我
遗忘，/ 常用亲切温和的话语来将我回想” – «не 
забувайте мене / і часто згадуйте щиросердними 
теплими словами» (Ґе Баоцюань); “以善良温柔
的言语 / 请不要忘记我” – «добрими теплими 
словами / будь ласка не забувайте мене». У пере-
кладах, на мій погляд, змодельована тональність 
поваги, пошани і любові, яка вповні відповідає 
поминальній комунікації і збуджує асоціації з кон-
цептом ДУХОВНИЙ БАТЬКО за межами релігій-
ної обрядовості.

Другу стратегію використали Фей Бай та Чжан 
Цзюнь. Фей Бай майже дослівно зберіг концепту-
альну метафору «сім’я вольна нова», тоді як Чжан 
Цзюнь замінив її прямою вербалізацією концепту 
НАЩАДКИ: “后代子子孙孙” – «прийдешні поко-
ління синів і онуків». Найбільших інтерпретацій-
них змін зазнав опис споминів. Чжан Цзюнь від-
творив останні рядки вірша так: “用几句同情的话
语，/ 安慰我泉下的忠魂” – «Кількома словами 
співчуття / заспокійте мою віддану душу у загроб-
ному світі», тобто з’являється образ поневіряння 
душі поета в потойбіччі, що викликає асоціації 
з його гріховністю. Окрім того, перекладач вико-
ристовує етномарковані лексеми “泉下” та “忠
魂”. Перша з них “泉下” (quánxià), яка буквально 
перекладається «під джерелами», має лише один 
словниковий відповідник – «загробний (потойбіч-
ний) світ» [23, c. 1685]. Етимологія цього поняття 
пов’язана з образом Жовтих джерел (黄泉), які за 
даоськими віруваннями є підземними ріками, що 
омивають пекло і символічно позначають «царство 
мороку». У сучасній китайській мові даоська ети-
мологія зазвичай не прочитується, однак яскравий 
образ Жовтих джерел уводить перекладний текст 
у систему координат китайської етнокультури, 
послаблюючи асоціації з концептом УКРАЇНА. 

Смислотворчою в перекладі Чжан Цзюня 
є також лексема (а точніше, ідіома) “忠魂” 
(zhōngyīng), яка має значення «віддана Батьків-
щині душа загиблого героя» [21]. Витоки цієї 
ідіоми сягають давніх часів, однак вона досить 
активно вживалась як у класичній поезії, так 
і в політичних промовах державних лідерів 
Китаю у ХХ ст., зокрема й Мао Цзедуна. Отже, 
у перекладі вона вербалізує концепти НАЦІО-
НАЛЬНИЙ ГЕРОЙ, ДЕРЖАВНИЙ ЛІДЕР. Такі 
асоціації, на мій погляд, недоречні в «Заповіті», 
оскільки вводять образ автора в політичний дис-
курс, від якого категорично застерігає Г. Грабович:  
«Такі критерії та ярлики, як «революціонер-демо-
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крат» чи «державник», застосовані [до поезії 
Шевченка] у прямому розумінні, абсурдні <…> 
У непрямому розумінні вони звучать грубо при-
близно та спрощено, і, ясна річ, більше кажуть 
про коментатора, <…> ніж про об’єкт аналізу» 
[3, c. 114]. Чжан Цзюнь власне й виглядає таким 
коментатором, який намагається скерувати Шев-
ченковий текст у русло власного бачення політич-
них подій в сучасній Україні.

Фей Бай також пішов шляхом адаптації і пере-
клав останні рядки «Заповіту» з лексичними змі-
нами: “别忘了用告慰的话 / 轻声向我奠祭” – «не 
забудьте зі словами заспокоєння / тихо вшану-
вати пам’ять про мене». Використаний Фей Баєм 
усталений вираз “奠祭” (diànjì), який може озна-
чати «вшанування пам’яті» [23, c. 471], водночас 
виражає значення традиційного обряду «жертво-
принесення душам померлих» [26, c. 311]. Цей 
обряд має давнє походження (згадки про нього 
з’являються в китайській меморіальній прозі VІ 
ст.) і ґрунтується на вірі китайців, що принесення 
жертв духам предків є запорукою їхньої при-
хильності і покровительства. До того ж конфу-
ціанський імператив сяо (孝) – «синівська шана» 
сприяв неуникному виконанню цього обряду про-
тягом багатьох століть. У сучасному Китаї обряд 
набув символічного значення, водночас залишив-
шись важливим складником китайської етнонаці-
ональної картини світу. Тому в тексті перекладу 
Фей Бая яскравий вираз “奠祭” актуалізує кон-
цепти ПРЕДОК, БАТЬКО (ДУХОВНИЙ ЛІДЕР).

Висновки. Проведене дослідження дає під-
стави зробити висновок, що «Заповіт» Т. Шев-

ченка є доволі складним текстом для концепту-
ального перекладу. Ця поезія імплікує глибокі 
смисли біблійної етики в поєднанні із самови-
раженням поета як Пророка свого народу. Тож 
метаконцептом твору є ПРОРОК, який есплі-
кується через текстові концепти УКРАЇНА, 
БОЖИЙ СУД, ВОЛЯ, НАЩАДКИ, БІБЛІЙНІ 
ЗАПОВІДІ. Християнсько-біблійні ремінісценції 
не знайшли відображення в мовній картині світу 
китайських перекладачів, тому вони виправдано 
апелюють у своїх текстах до більш загального 
концепту ДУХОВНИЙ ЛІДЕР, який водночас 
співвідноситься з різними явищами китайської 
історії та культури. Сутнісні втрати у відтворенні 
концептуальної структури оригіналу зумовлені, 
на мій погляд, такими чинниками, як: ситуативна 
мотивація звернення до перекладу і його повнота 
(глобалізація концепту ДНІПРО Чжоу Сяопеєм); 
маніфестація політичних поглядів перекла-
дача (актуалізація концептів НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ГЕРОЙ, ДЕРЖАВНИЙ ЛІДЕР Чжан Цзюнем); 
вплив китайських поетичних традицій (експліка-
ція концепту РЕВОЛЮЦІОНЕР Ґе Баоцюанем); 
прагнення адаптувати текст до китайських етно-
культурних реалій (використання етномаркова-
ниї лексики, з актуалізацією концептів ПРЕДОК, 
БАТЬКО Фей Баєм). 

Методика концептуального аналізу, залучена 
в цій розвідці, розкриває подальші перспективи 
дослідження китайськомовних перекладів Шев-
ченкової поезії, зокрема опису концептосфери 
всієї сукупності творів митця й особливості її 
відображення в перекладних текстах.
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Isaieva N. S. taraS SheVcheNkO’S POeM “teStaMeNt” IN chINeSe traNSLatIONS: 
cONcePtuaL aNaLySIS

The article is devoted to the study of the Chinese-language variants of “meta-translation” of T. Shevchenko’s 
poetry “Testament” by Ge Baoquan, Lan Man, Fei Bai, Xia Shufan, Zhang Jun and Zhou Xiaofei. The purpose 
of the article is to study the reproduction specifics of the conceptual basis of T. Shevchenko’s poetry by Chinese 
translators. The article uses the conceptual analysis technique, which involves the following tasks: 1) identify 
the system of concepts of poetry “Testament”; 2) find out whether these concepts are being conserved or lost; 
3) evaluate the appropriateness of the methods and techniques used by translators.

The conclusion is made that T. Shevchenko’s “Testament” is rather complicated for the conceptual 
translation. In this poetry the poet acts as a Prophet; it is based on a system of biblical ethics. The basic 
concept in the work is the meta-concept PROPHET, which is related to the textual concepts of UKRAINE, 
LORD’S JUSTICE, WILL, OFFSPRINGS, BIBLE, and COMMANDMENTS. Christian-biblical reminiscences 
are not reflected in the linguistic picture of the world of the Chinese translators, so in their texts they intensified 
the general concept SPIRITUAL LEADER, which simultaneously correlates with various phenomena of Chinese 
history and culture. The substantial losses in the reproduction of the conceptual structure of the original are 
due to such factors as: situational motivation and completeness of the translation (globalization of the concept 
DNIPRO by Zhou Xiaofei); expressing the political views of the translator (actualization of the concepts 
NATIONAL HERO, STATE LEADER by Zhang Jun); the influence of Chinese poetic traditions (explaining 
the concept of REVOLUTIONER by Ge Baoquan); the desire to adapt the text to the Chinese ethno-cultural 
realities (use of ethno-labeled vocabulary, with the actualization of the concepts ANCESTER, FATHER).

Key words: Shevchenko, poetry, translation, conceptual analysis, Chinese.


