
Uppsala universitet 
Institutionen för lingvistik och filologi 
Kinesiska D2 
Självständigt arbete, 15 hp 
HT 2016 

   

  

  

  

  

  

  
 

“Q, old chap!” 

En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. 

Lyells och Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu 

Xuns Den sanna historien om Ah Q 

 

Amanda Lönngren 
  

  

  

  

  

  

  

 Handledare: Lena Rydholm 
 Examinator: Joakim Enwall   

 



 

 

2 

Innehållsförteckning	  

ABSTRACT ............................................................................................................................................................ 3	  
1	   INLEDNING .................................................................................................................................................... 4	  
2	   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................ 4	  
3	   MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................... 5	  
4	   BAKGRUND ................................................................................................................................................... 6	  

4.1	   DEN SANNA HISTORIEN OM AH Q OCH LU XUN ......................................................................................... 6	  
5	   TEORI .............................................................................................................................................................. 8	  

5.1	   ICKE-EKVIVALENS PÅ ORDNIVÅ (NON-EQUIVALENCE AT WORD LEVEL) .................................................... 9	  
5.2	   STRATEGIER FÖR ATT HANTERA OLIKA TYPER AV ICKE-EKVIVALENS PÅ ORDNIVÅ ................................. 12	  

6	   TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................................... 15	  
6.1	   ATT ÖVERSÄTTA MELLAN ENGELSKA OCH KINESISKA ............................................................................. 15	  
6.2	   ATT JÄMFÖRA ENGELSKA ÖVERSÄTTNINGAR AV ETT KINESISKT VERK .................................................... 16	  
6.3	   EN JÄMFÖRELSE AV ÖVERSÄTTNINGAR AV LU XUNS VERK ..................................................................... 17	  
6.4	   HARRYSONS FORSKNING .......................................................................................................................... 19	  
6.5	   ÖVERSÄTTNINGAR AV DEN SANNA HISTORIEN OM AH Q ......................................................................... 20	  

7	   METOD .......................................................................................................................................................... 21	  
8	   RESULTAT ................................................................................................................................................... 24	  

8.1	   STRATEGI A, ÖVERSÄTTNING TILL ETT MER VANLIGT/ALLMÄNT ORD (ÖVERORDNAT ORD) ..................... 25	  
8.2	   STRATEGI B, ÖVERSÄTTNING TILL ETT MER NEUTRALT/MINDRE UTTRYCKSFULLT ORD ........................... 26	  
8.3	   STRATEGI C, ÖVERSÄTTNING TILL ETT KULTURELLT SUBSTITUT ............................................................. 27	  
8.4	   STRATEGI D, ÖVERSÄTTNING GENOM ATT ANVÄNDA ETT LÅNEORD MED ELLER UTAN FÖRKLARING ...... 27	  
8.5	   STRATEGI E, ÖVERSÄTTNING TILL EN OMSKRIVNING GENOM ANVÄNDNING AV ETT RELATERAT ORD ..... 29	  
8.6	   STRATEGI F, ÖVERSÄTTNING TILL EN OMSKRIVNING GENOM ANVÄNDNING AV ORELATERADE ORD ....... 30	  
8.7	   STRATEGI G, ÖVERSÄTTNING GENOM ATT UTESLUTA ORD ....................................................................... 31	  
8.8	   STRATEGI H, ÖVERSÄTTNING GENOM BILD .............................................................................................. 31	  
8.9	   EGNA STRATEGIER ................................................................................................................................... 33	  

8.9.1	   Översättning genom tillägg ............................................................................................................. 33	  
8.9.2	   Översättning till ett mer specifikt ord ............................................................................................. 34	  

8.10	   SAMMANSTÄLLNING AV ALLA RESULTAT .............................................................................................. 35	  
9	   SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................ 36	  
10	   SLUTSATSER OCH DISKUSSION ......................................................................................................... 37	  
11	   VIDARE FORSKNING .............................................................................................................................. 40	  
12	   KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................. 41	  
BILAGA I ............................................................................................................................................................. 42	  



 

 

3 

Abstract	  
Att översätta är en konst. I den här uppsatsen undersöker jag William A. Lyells och Gladys 

och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns novell Den sanna historien om Ah Q. Med hjälp 

av Mona Bakers översättningsstrategier om icke-ekvivalens på ordnivå och med hjälp av två 

egna översättningsstrategier har jag jämfört de båda översättningarna i syfte att se vilka av 

översättningsstrategierna som används och hur frekvent de används i de olika 

översättningarna. Jag har även undersökt om det finns skillnader vad gäller användning av de 

olika översättningsstrategierna och slutligen jämfört mina resultat med resultaten från en 

liknande undersökning som gjorts, nämligen Evelina Harrysons undersökning från 2012. 

Mina resultat visar att alla Mona Bakers översättningsstrategier om icke-ekvivalens på 

ordnivå används i de båda jämförda översättningarna, men att William A. Lyell har varit mer 

generös med sin användning av dem. De översättningsstrategier som handlar om att göra 

omskrivningar, lägga till ord, ta bort ord och att översätta till kulturella ersättare är de fyra 

mest använda strategierna i båda översättningarna. Kanske är dessa de som används mest 

frekvent på grund av att kinesiska och engelska är så olika språk, och de enklaste sätten att 

hantera detta är för översättaren att göra omskrivningar, lägga till ord, ta bort ord eller ersätta 

ord med en kulturell motsvarighet. 

 

 

 

Nyckelord:  

Översättning, kinesiska-engelska, Lu Xun, Den sanna historien om Ah Q, Mona Baker. 
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1 Inledning	  

”Translation is one of the few human activities in which the impossible occurs by principle.” 

Mariano Antolín Rato  

Citatet ovan illustrerar på ett bra sätt hur svårt det är att arbeta med översättning, att det är 

någonting som vi gör trots att det är näst intill omöjligt. I den här undersökningen har jag 

undersökt just översättningar. Jag har granskat två översättningar av samma kinesiska verk, 

nämligen Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q. Att jag har valt att göra en undersökning 

om just skillnader i översättningar grundar sig i att jag arbetar som översättare och dagligen 

ställs inför det faktum att samma text kan översättas på olika sätt, med resultatet att man får 

översättningar som skiljer sig mycket åt, trots att källtexten är densamma. När jag började 

fundera kring uppsatsämne visste jag därför redan att jag ville göra någonting om 

översättningar. När jag sedan läste Evelina Harrysons uppsats ”En jämförande studie av tre 

engelska översättningar av Lu Xuns En dåres dagbok” (2012) (se 6.4 för mer information om 

den) kom jag tillsammans med min handledare fram till att det skulle kunna vara intressant att 

se om hennes resultat går att tillämpa på en annan novell av Lu Xun och därmed ge mer tyngd 

åt både hennes undersökning och min egen. Jag bestämde mig därför för att undersöka 

skillnader (eller likheter) vad gäller användning av främst Mona Bakers 

översättningsstrategier som hon presenterar i sin bok In other words A coursebook on 

translation från år 2011 i två olika översättningar av samma källtext. Förutom detta ville jag 

även genom att genomföra denna undersökning lära mig mer om översättningsteori i 

allmänhet och översättningsstrategier i synnerhet.  

2 Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med min undersökning är att jämföra William A. Lyells översättning av Lu Xuns 鲁迅 

A Q zhengzhuan 阿 Q正传 (nedan kallad Den sanna historien om Ah Q) med Xianyi och 

Gladys Yangs översättning av samma verk. Genom att utgå ifrån Bakers 

översättningsstrategier (2011) vill jag undersöka vilka översättningsstrategier som används i 

de båda översättningarna och om det finns skillnader eller likheter emellan dessa, både vad 

gäller valet av översättningsstrategier och hur frekvent dessa används. Mina resultat skulle 

kunna säga någonting om huruvida vissa översättningsstrategier används mer frekvent än 
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andra och om det är så att vissa av Bakers strategier inte används alls i de texter som jag 

undersöker. Vidare ville jag se om det eventuellt var så att det fanns fall där ingen av Bakers 

strategier kunde tillämpas men som ändå var relevanta för undersökningen och i sådana fall ta 

fram egna översättningsstrategier. Evelina Harryson (2012) har gjort en liknande studie där 

hon jämförde tre översättningar av Lu Xuns En dåres dagbok (mer om hennes undersökning 

under avsnitt 6.4) och ett ytterligare syfte är att jämföra om hennes resultat och mina resultat 

har likheter (eller skillnader) och diskutera varför. Mina frågeställningar är följande:  

1. Vilka av Mona Bakers översättningsstrategier om icke-ekvivalens på ordnivå eller av 

mina egna översättningsstrategier används och hur frekvent används de i William A. 

Lyells och Xianyi och Gladys Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien 

om Ah Q? 

2. Vilka skillnader finns vad gäller de av Mona Bakers översättningsstrategier om icke-

ekvivalens på ordnivå eller mina egna översättningsstrategier som används i de båda 

översättningarna?  

3. Stämmer Harrysons resultat vad gäller översättningsstrategier om icke-ekvivalens på 

ordnivå överens med mina resultat? 

3 Material	  och	  avgränsningar	  

I denna undersökning har jag använt mig av Lu Xuns novell Den sanna historien om Ah Q 

(1921), samt två översättningar av denna novell. Den ena översättningen är gjord av William 

A. Lyell (1990) och den andra av Xianyi och Gladys Yang (1960). Anledningen till att jag har 

valt att undersöka just Den sanna historien om Ah Q är att den finns översatt ett flertal gånger, 

vilket är en förutsättning för att min undersökning ska vara genomförbar. Ytterligare 

anledningar till att jag valt denna novell är att jag sedan tidigare är bekant med Lu Xun samt 

för att novellen är översatt av två av de tre översättare hade översatt novellen som Evelina 

Harryson analyserade i sin undersökning från 2012 med titeln ”En jämförande studie av tre 

engelska översättningar av Lu Xuns En dåres dagbok”. Genom att välja dessa två översättare 

hoppas jag kunna få resultat som går att jämföra med hennes resultat. Dessutom lämpar sig en 

novell bra för min undersökning med tanke på att en kandidatuppsats är begränsad både vad 

gäller hur lång den får vara och, framförallt, hur lång tid man har på sig.  
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Vidare har jag använt mig av Mona Bakers bok In other words A coursebook on translation 

(2011) som utgångspunkt för min metod. Jag valt att utgå ifrån Mona Bakers strategier av 

olika anledningar, för det första för att hon är en av de största inom sitt område och för det 

andra för att Evelina Harryson (2012) utgick ifrån Bakers teorier och eftersom ett av mina 

syften är att jämföra min studie med hennes resultat så är det lämpligt att utgå ifrån samma 

metod som hon.  

För att denna undersökning ska vara genomförbar behöver jag göra några avgränsningar vad 

gäller mitt material. En avgränsning som jag har gjort är att jag kommer att jämföra två 

översättningar, till skillnad från Harryson (2012) som jämförde tre översättningar i sin studie. 

Detta beror både på kandidatuppsatsens korta natur och på att den tredje översättaren (Grigg) 

som Harryson hade med i sin uppsats inte har översatt min novell. Eftersom jag vill ha ett 

jämförbart resultat med Harryson så föll det sig naturligt att välja samma två översättare som 

hon.  

Ett problem med metoden är att det är författaren själv som gör analysen och bedömningen av 

huruvida en viss övesättningsstrategi har använts eller inte. Dock har metoden använts i 

tidigare forskning med framgångsrika resultat vilket tyder på att den ändå lämpar sig för den 

undersökning som ska göras. För att ge mer transparens åt undersökningen bifogas alla 

resultat i bilaga I. 

4 Bakgrund	  

4.1 Den	  sanna	  historien	  om	  Ah	  Q	  och	  Lu	  Xun	  

I efterskriften till Den sanna historien om Ah Q och andra berättelser skriver Reidar Ekner 

(1963) om Kinas historia och placerar Lu Xun i ett historiskt perspektiv. Lu Xun föddes år 

1881 i Shaoxing i provinsen Zhejiang strax söder om Shanghai. När han började studera 

gjorde han det i en munkskola där han fick lära sig de konfucianska klassikerna. Han 

tillbringade sina sommarlov på landsbygden i sin mammas hemtrakt och enligt Ekner var det 

där han lärde känna den kinesiska landsbygdsbefolkningen och de förhållanden som bönderna 

levde under. Med hjälp av ett stipendium tog han sig till Japan där han började studera 

medicin (s. 179). Dock avbröt han sina studier eftersom han tyckte att den medicinska 
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vetenskapen inte var så viktig där och då, att det var viktigare att ”väcka det kinesiska folket 

ur dess apati och lära det att ta sitt öde i egna händer” (s. 180). Han anslöt sig därför till de 

radikala studenter som var i Tokyo och började intressera sig för litteratur. Bland annat 

översatte han ryska böcker och revolutionär litteratur (s. 180). Lu Xun var alltså inte enbart 

författare, han var även översättare. Enligt Xu Xiaomin slutade han aldrig översätta (2011, s. 

324). Han översatte bland annat verk från Ryssland, Japan och Östeuropa till kinesiska i syfte 

att utbilda det kinesiska folket (s. 325). Ekner skriver vidare att när revolutionen bröt ut år 

1911 hade Lu Xun varit tillbaka i Kina sedan 2 år och i Den sanna historien om Ah Q skildrar 

han hur det gick till när revolutionen nådde en kinesisk stad på landsbygden (1963, s. 180). 

Hallie Stebbins skriver i förordet till sin artikel A translation of Lu Xun’s 啊 Q正传 att Lu 

Xun på många sätt föddes ur revolutionen 1911. Hon skriver vidare att Lu Xun från början 

skrev på klassisk kinesiska (wenyuan), men att han blev sedermera den första att skriva på det 

vanliga vardagsspråket (baihua). År 1918 publicerades hans första novell som var skriven på 

baihua, detta var novellen En dåres dagbok (狂人日记). Den sanna historien om Ah Q kom ut 

år 1921 (2009, s. 41). Att Lu Xun hade en bakgrund i den klassiska kinesiskan märks inte 

minst på hans sätt att skriva. William A. Lyell skriver i förordet till Diary of a Madman and 

other stories (1990) att det är svårt att översätta Lu Xun eftersom han har sin egen mycket 

speciella författarstil (s. xxxix). Ett av Lu Xuns kännetecken är att han leker med språket och 

ömsom skriver på klassisk kinesiska, wenyan, och ömsom på det vardagliga talspråket baihua. 

Historierna är skrivna på baihua, men Lu Xun använder även många ord, uttryck och citat 

från wenyan, någonting som enligt Lyell inte är helt enkelt att översätta (s. xl). Enligt Lyell är 

den mest välkända och omtyckta av Lu Xuns historier Den sanna historien om Ah Q (xxxvi).  

Den sanna historien om Ah Q är historien om Ah Q. Han är en person som inte riktigt vill 

hantera sin egen verklighet och därför flyr in i sin egen fantasivärld där hans förfäder var rika 

och mäktiga och där hans barn kommer att vara framgångsrika och välmående. När det går 

dåligt för honom hittar han på ett sätt att vända det till någonting positivt. Ett exempel på detta 

är när han har hamnat i slagsmål med en bybo och har förlorat slagsmålet i fråga. Han 

funderar en stund på det för sig själv och kommer slutligen fram till att det är som om han har 

blivit slagen av sina söner. Han tycker att det är någonting märkligt när en son slår sin pappa, 

men eftersom det är hans söner som slagit honom så är ändå segern hans egen också, och 

därmed vänder han det fysiska nederlaget till en psykisk vinst (1921, s. 5). Vi får i novellen 
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följa Ah Q genom olika episoder i hans liv. Han blir bland annat av med sin inkomst, gör 

inbrott i ett tempel och arbetar som assisterande tjuv i den närliggande staden. När 

revolutionen kommer till hans hembygd vill han så gärna gå med och göra revolution, även 

om han inte helt har klart för sig vad revolutionen i sig har för syfte. I hans värld är det en bra 

idé att göra revolution för att vinna respekt och kanske få en ny fin säng. Dock är hans enda 

möjlighet att få bli medlem i revolutionspartiet att en man som han har en konflikt med 

godkänner honom. Han stängs därmed ute från revolutionen till sin stora förtret och ilska. I 

slutet av novellen hamnar han ändå i onåd hos myndigheterna och avrättas för att ha varit i 

samröre med revolutionärerna.  

Rent stilmässigt är Den sanna historien om Ah Q skriven på baihua, men den innehåller 

mängder av citat och instick från klassisk kinesiska, ibland riktat som kängor till de som 

förespråkade att wenyan skulle fortsätta användas som standardspråket, och inte baihua som 

Lu Xun förespråkade.  

5 Teori	  

Mona Baker presenterar i boken In other words A coursebook on translation (2011) olika 

översättningsstrategier för att uppnå ekvivalens (eller likvärdighet) mellan källtexten (texten 

som översättaren översätter från) och måltexten (texten som översättaren skapar). En av 

ekvivalenstyperna som presenteras är ekvivalens på ordnivå (equivalence at word level). Här 

diskuteras översättningsproblem som kan uppstå när det inte finns ett likvärdigt ord på 

målspråket för ett ord som används i källspråket (2011, s. 9). Baker menar att det inte finns ett 

”ett-till-ett”-förhållande mellan ortografiska ord och betydelseenheter mellan olika språk och 

ger exemplet tennis player som på engelska är två ord, men på turkiska motsvaras av ett enda 

ord (s. 10).  

Baker skriver att det ”ibland kan vara användbart att se ett språks vokabulär som en 

uppsättning ord som hänvisar till en rad olika konceptuella fält” (s. 16, min översättning). 

Hon skriver att dessa fält inom lingvistiken kallas för semantiska fält och att de kan delas in i 

ytterligare underavdelningar. Hon ger exemplet speech vars underavdelningar exempelvis kan 

vara ”verb för tal”, exempelvis tala och säga samt mer specifika sådana som att mumla, 

muttra och viska. Ju mer specifikt ett semantiskt fält är i ett visst språk, desto mer annorlunda 
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kan man således anta att det kommer vara från relaterade semantiska fält i andra språk 

eftersom språk i allmänhet har högre grad av överensstämmelse vad gäller de mer generella, 

övergripande semantiska fälten, men ju mer specifikt ett semantiskt fält är, desto mindre 

överensstämmelse verkar finnas mellan olika språk (s. 16).  

Baker diskuterar vidare problem som kan uppstå på ordnivå vid översättning samt strategier 

som översättare använder sig av. Nedan (avsnitten 5.1 och 5.2) presenteras de av Bakers 

översättningsstrategier som är relevanta för min undersökning, det vill säga de som handlar 

om icke-ekvivalens på ordnivå samt problem som kan uppstå vid översättning. Dessa är 

endast ett urval av de strategier som Baker presenterar i sin bok; förutom icke-ekvivalens på 

ordnivå diskuterar hon även strategier för hur översättare kan uppnå ekvivalens ovan ordnivå 

(equivalence above word level), grammatisk ekvivalens (grammatical equivalence), 

textekvivalens (textual equivalence) och pragmatisk ekvivalens (pragmatic equivalence). 

Eftersom dessa strategier inte är relevanta för min undersökning hänvisas den intresserade 

läsaren till Bakers bok för mer information avseende dessa. Nedan följer först en presentation 

av problem som kan uppstå vid översättning då det råder icke-ekvivalens på ordnivå mellan 

källspråket och målspråket. Därefter presenteras Bakers översättningsstrategier för att hantera 

denna icke-ekvivalens. 

5.1 	  Icke-‐ekvivalens	  på	  ordnivå	  (non-‐equivalence	  at	  word	  level)	  

Baker skriver att icke-ekvivalens på ordnivå innebär att det på målspråket inte finns en exakt 

motsvarighet för ett ord som används på källspråket. Hon menar att olika typer av icke-

ekvivalens kräver olika typer av strategier (s. 18).  Nedan är en lista över olika problem som 

kan uppstå vid översättning då det rör sig om icke-ekvivalens på ordnivå: 

a) Kulturspecifika koncept (culture-specific concept) 

Det kan enligt Baker förekomma ord i källspråket som beskriver ett koncept som är 

helt okänt i målkulturen. Detta kan handla om exempelvis religion, seder eller 

maträtter. Dessa koncept benämns som kulturspecifika. Baker ger exemplet speaker 

(talman) i house of commons (det brittiska underhuset) som inte har någon 

motsvarighet på ryska, kinesiska eller arabiska. Detta översätts enligt henne ofta till 

motsvarigheten till chairman (ordförande) vilket inte har samma betydelse (s. 18). 
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b) Källspråkets koncept är inte lexikaliserat i målspråket (the source-language 

concept is not lexicalized in the target language) 

Ordet i källspråket kan uttrycka ett koncept som finns i målspråkskulturen, men som 

inte har ett eget ord.  Baker ger som exempel ordet standard som betyder ”vanlig, 

ingenting speciellt” som på många språk inte motsvaras av ett ord, men som ändå är 

ett koncept som existerar (s. 19).  

c) Ordet på källspråket är semantiskt komplext (the source-language word is 

semantically complex) 

Detta innebär att ord som består av ett enda morfem kan uttrycka en mer komplicerad 

betydelse än en hel mening. Ett exempel är det portugisiska ordet arruacao som i 

Brasilien är ett verb som betyder ungefär ”att ta bort skräp från marken under 

kaffeträd och lägga det i mitten av raden för att underlätta att ta upp bönor som tappats 

under skörden” (s. 19).  

d) Källspråket och målspråket har olika betydelseavgränsningar (the source and 

target languages make different distinctions in meaning) 

En betydelseavgränsning som görs i målspråket är inte nödvändigtvis en 

betydelseavgränsning som görs i källspråket och vice versa. Baker ger som exempel 

indonesiska. I indonesiska görs det skillnad på om en person går ut i regnet och vet om 

att det regnar och om denna någon går ut i regnet och inte vet om det. Eftersom denna 

skillnad inte görs på engelska skriver Baker att det därmed kan vara svårt för en 

indonesisk översättare att veta hur det engelska verbet ska översättas, om det inte 

framgår av kontexten vad det är som gäller (s. 19).  

e) Målspråket saknar överordnat ord (the target language lacks a superordinate) 

Baker menar att det i målspråket kan finnas specifika ord för saker, men att det saknar 

ett generellt ord (överordnat ord eller hyperonym) för ett semantiskt fält (s. 19). Ett 

exempel på detta är brittiskt teckenspråk. I den talade brittiska engelskan används ofta 

generella ord såsom hit medan teckenspråket ofta specificerar hur någon slås eller var 

någon blir slagen. Teckenspråket saknar i detta fall ett mer generellt, överordnat ord 

för ”att slå” (s. 19-20). 

f) Målspråket saknar en specifik term (hyponym) (the target language lacks a 

specific term [hyponym]) 
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Det är vanligt att språk har generella ord, överordnade ord (hyperonymer) men att de 

saknar en mer specifik term (hyponym), detta eftersom varje språk gör de 

avgränsningar som är relevanta för sina respektive språkmiljöer. Hon ger som exempel 

engelskans ord house som har många hyponymer som inte har någon motsvarighet i 

vissa språk, t.ex. bungalow, cottage, croft, chalet, lodge, hut, mansion, manor, villa 

och hall (s. 20).  

g) Olikheter vad gäller fysiskt eller interpersonellt perspektiv (differences in physical 

or interpersonal perspective) 

Det fysiska perspektivet kan vara viktigare i vissa språk än i andra. Fysiskt perspektiv 

har att göra med var saker eller personer befinner sig i förhållande till varandra eller 

till en plats. Baker tar japanska som exempel och förklarar att japanskan har sex 

motsvarigheter till verbet ”att ge” beroende på vem som ger någonting till vem (s. 20). 

h) Olikheter vad gäller expressiv betydelse (differences in expressive meaning) 
I vissa fall kan det finnas ett ord på målspråket som har samma propositionella 

betydelse som ordet i källspråket, men det kan uttrycka en annan expressiv betydelse. 

I dessa fall är det ofta lättare att lägga till expressiv betydelse än att ta bort den (s. 20). 

Ett exempel på detta är homosexualitet som både på svenska och engelska är ett 

neutralt ord men vars motsvarighet på arabiska betyder ungefär ”sexuell perversion” 

vilket är betydligt mycket mer pejorativt och därför är mycket svårt att använda i ett 

neutralt sammanhang utan att visa starkt ogillande (s. 20). 

i) Skillnader i form (differences in form) 
Ofta kan det vara så att det inte finns en motsvarighet i målspråket för en särskild form 

i källspråket. Vissa prefix eller suffix i källspråket kanske inte går att översätta till 

motsvarande prefix eller suffix i målspråket. Då får översättaren översätta dessa med 

en lämplig omskrivning för att återge meningen som ordet har på källspråket (s. 21). 

j) Skillnader i hur ofta och till vilket syfte olika former används (differences in 

frequencly and purpose of using specific forms) 

Även om en särskild form har en färdig motsvarighet i målspråket så kan det vara så 

att formen på målspråket används mer eller mindre frekvent än formen på källspråket, 

eller att den används för andra syften, ett exempel på detta är den så kallade ing-

formen på engelska som finns på svenska (-ande) men som varken används på samma 

sätt eller lika frekvent som engelskans ing-form (s. 22).  
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k) Användning av låneord i källtexten (the use of loan words in the source text) 
Användning av låneord i källtexten kan ställa till särskilda problem vid översättning. 

Förutom dessas respektive betydelse används låneord även ibland för att förmedla att 

någonting är sofistikerat, enligt Baker. Detta är ofta svårt att förmedla som översättare 

eftersom det inte alltid finns låneord i källspråket som uttrycker en lika sofistikerad 

betydelse (s. 22). 

Dessa problem, menar Baker, är några av de vanligaste problemen vad gäller icke-ekvivalens 

på ordnivå. Det är viktigt att översättaren bedömer hur viktig icke-ekvivalensen är och vad 

den kan få för konsekvenser i sitt sammanhang. All icke-ekvivalens på ordnivå kommer 

nämligen inte att vara viktig för översättningen. Vidare skriver hon att det varken är möjligt 

eller önskvärt att översätta alla aspekter av ett ords betydelse för varje ord i källtexten. 

Översättaren måste överföra betydelsen så nära originalet som möjligt, men samtidigt ska inte 

läsaren distraheras med en fullständig lingvistisk lista över varje ords individuella betydelse 

(s. 23).  

5.2 Strategier	  för	  att	  hantera	  olika	  typer	  av	  icke-‐ekvivalens	  på	  ordnivå	  

Nedan presenteras en lista över strategier som översättare använder sig av vid olika typer av 

icke-ekvivalens på ordnivå. Dessa strategier kommer jag att utgå ifrån i min metod, mer om 

det i avsnitt 7 metod.  

a) Översättning till ett mer vanligt/allmänt ord (överordnat ord) (translation to a 

more general word [superordinate]) 

Denna strategi är enligt Baker en av de vanligaste strategierna för att hantera många 

olika typer av icke-ekvivalens. Det innebär att ett specifikt ord som t.ex. schamponera 

översätts till ett mer övergripande ord såsom tvätta (s. 23-25). 

b) Översättning till ett mer neutralt/mindre uttrycksfullt ord (translation by a more 

neutral/less expressive word)  

Ett exempel på detta är ordet exotiskt som på svenska och många andra västerländska 

språk används för att prata om ovanliga intressanta saker som kommer från länder 

långt borta. I kinesiska finns dock inte detta koncept och därmed måste det översättas 

till ett annat ord. (s. 27). 

c) Översättning till ett kulturellt substitut (translation by cultural substitution) 
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Denna strategi innebär att översättaren ersätter någonting kulturspecifikt med ett ord 

på målspråket som inte betyder samma sak men som kommer att ha en likvärdig 

inverkan på målspråksläsaren. Baker hävdar att fördelen med denna strategi är att 

läsaren får ett koncept som hen kan identifiera och någonting som verkar bekant (s. 

29). Hon ger ett exempel på en italiensk text där ordet porca används och som 

översättaren har översatt till bitch med en fotnot. Det italienska ordet betyder sugga, 

men när det används om kvinnor (som översättaren förklarar i fotnoten) är det en 

förolämpning. Här har alltså översättaren valt att översätta den italienska 

förolämpningen med en engelsk förolämpning som närmast motsvarar den italienska 

svordomen (s. 32).  

d) Översättning genom att använda ett låneord med eller utan förklaring 
(translation using a loan word or loan word plus explanation) 

Denna strategi är vanlig när det kommer till att hantera kulturspecifika saker, moderna 

koncept och modeord. Att låta låneordet följas av en förklaring är mycket användbart 

om ordet återkommer i texten. När det förklarats kan ordet sedan användas för sig 

självt utan förklaring (s. 33). Baker ger ett exempel på detta där det på engelska står 

cover the hair with a plastic cap och den arabiska översättaren har översatt det till the 

hair is covered by means of a ”cap” that is a plastic hat which covers the hair. Cap 

har lånats in i den arabiska måltexten och sedan har översättaren lagt till en 

förklarande fras för att förklara låneordet innan texten fortsätter (s. 35).  

e) Översättning till en omskrivning genom användning av ett relaterat ord 

(translation by paraphrase using a related word) 

Denna strategi används vanligtvis när konceptet som uttryckts i källspråket finns 

lexikaliserat i målspråket men i en annan form (s.36). Hon ger bland annat ett exempel 

det på engelska står the rich and creamy men den arabiska översättaren har översatt 

det till motsvarande that resembles cream vilket är en omskrivning där en jämförelse 

används som strategi för att hantera icke-ekvivalensen (s. 37). 

f) Översättning till en omskrivning genom användning av orelaterade ord 

(translation by paraphrase using unrelated words) 
Om konceptet som uttrycks i källspråket inte finns lexikaliserat i målspråket kan en 

omskrivning användas i vissa sammanhang. I stället för att använda ett liknande ord 

kan en omskrivning göras genom att modifiera ett överordnat ord eller genom att föra 
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över originalbetydelsen till översättningen (s. 38). Hon ger ett exempel på detta där det 

i den engelska källtexten står dine ”alfresco” och den tyska översättaren valt att 

översätta det till motsvarande in the open. På engelska är alfresco ett låneord. I den 

tyska texten skrivs ordets betydelse ut genom andra ord. Orden som den tyska 

översättaren använder betyder samma sak men är inte relaterade till ursprungsordet (s. 

40).  

g) Översättning genom att utesluta ord (translation by omission) 

Detta, menar Baker, kan låta något drastiskt (s. 42) men i vissa sammanhang skadar 

det inte att undvika att översätta ett ord eller uttryck. Om betydelsen av ett visst ord 

eller uttryck inte är viktig nog för utvecklingen av texten för att motivera att distrahera 

läsaren med långa förklaringar så kan översättare utesluta ett ord eller uttryck som 

vållar problem. Hon ger följande exempel:  

Källtext: This is your chance to remember the way things were, and for younger 

visitors to see in real-life detail the way their parents, and their parents before them 

lived and travelled.  

Måltext: Voici l’occasion de retrouver votre jeunesse (qui sait?) et pour les plus jeunes 

de voir comment leurs parents et grands-parents vivaient et voyageaient. 

Back-translation: Here is the chance to rediscover your youth (who knows?) and for 

the younger ones to see how their parents and grandparents used to live and travel (s. 

42). 

Här har alltså frasen in real-life detail uteslutits i den franska översättningen.  

h) Översättning genom bild (translation by illustration) 

Detta är ett användbart alternativ om ordet som saknar motsvarighet i målspråket är 

någonting som kan illustreras. Ett exempel på när detta har använts är för Lipton 

Yellow Lable tea när de skulle ut på den arabiska marknaden. Baker skriver att det 

inte finns något enkelt sätt att översätta tagged teabags på arabiska utan att använda 

jättelånga förklaringar. Därför används i stället en bild på en märkt tepåse och inte en 

lång omskrivning (s. 43). 
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6 Tidigare	  forskning	  

6.1 Att	  översätta	  mellan	  engelska	  och	  kinesiska	  

Baker skriver att den största skillnaden mellan grammatiska och lexikala val, när det kommer 

till översättning, är att grammatiska val till största del är obligatoriska medan lexikala val är 

valfria. Hon menar att det i språk där numerus är en grammatisk kategori går att välja mellan 

singular och plural, medan språk som saknar numerus endast anger om det är singular eller 

plural om antalet är det som är relevant i satsen. I kinesiska är exempelvis numerus inte en 

grammatisk kategori utan uttrycks med ett extra ord. Om inte kontexten kräver att numerus 

uttrycks behöver därmed inte en kinesisk talare specificera om det rör sig om singular eller 

plural. För en person med engelska som modersmål är detta inte ett val som kan göras, i 

engelska måste antingen singular eller plural uttryckas (s. 94).  

Vidare skriver Baker att kinesiska inte har en grammatisk kategori för tempus eller aspekt, 

hon skriver att tempus kan indikeras medelst adverbial eller genom att lägga in partiklar, men 

att det inte finns något inneboende i själva verbformen som indikerar vilket tempus verbet 

har. Därför menar Baker att kinesiska översättare som översätter från engelska (ett språk där 

tempus anges) blir tvungna att göra ett val om tempus ska skrivas ut explicit i den kinesiska 

översättningen eller om det ska utelämnas. Hon ger följande exempel: ”他现在在北京工作 

(lit. He now in Peking work”, i.e he is working in Peking).” (s. 108-109). Eftersom tempus 

inte är obligatoriskt på kinesiska är det därmed, enligt Baker, valfritt för den kinesiska 

översättaren att skriva ut det. Vid översättning från kinesiska till engelska blir situationen i 

stället den omvända, översättaren måste i många fall tolka vilket tempus måltexten ska skrivas 

i eftersom det i många fall inte skrivs ut i den kinesiska källtexten. 

Baker hävdar att en viss grammatisk struktur eller funktion inte nödvändigtvis används på 

samma sätt i målspråket som i källspråket. Hon ger exempel på passivum i engelska som 

främst används för att skribenten vill undvika att ange vem som är agenten i satsen och för att 

förmedla neutralitet. I kinesiska är detta däremot inte fallet. Hon skriver att passiv i kinesiska 

framförallt används för att uttrycka motgång eller otur. Därför kan det enligt Baker vara så att 

fraser som normalt sett aldrig skulle vara passiva på engelska blir passiva på japanska eller 

kinesiska eftersom betydelsen är att det var otrevliga saker som hände någon (s. 116).   
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Chuanmao Tian presenterar i en artikel från år 2005 några av de största svårigheterna vid 

översättning mellan kinesiska och engelska och föreslår därefter några lösningar. Han skriver 

att ett problem som kan uppstå vid översättning mellan engelska och kinesiska är att den 

översatta texten måste bli logisk för läsaren på målspråket. Han menar att om ett ord eller 

uttryck upplevs som ologiskt på målspråket måste översättaren därför anpassa sin 

översättning så att det blir logiskt. En annan svårighet är enligt honom ellips, d.v.s. att vissa 

ord utelämnas i en sats. Detta drag finns både i kinesiska och engelska, men det används inte 

på samma sätt och kan därmed orsaka problem vid översättning. Översättaren måste därför 

vara uppmärksam på detta och lösa eventuella problem med ellips under översättningsarbetet, 

skriver han.  

Vidare menar han att betydelse inte alltid är så enkelt, det kan i vissa fall vara så att ett ord på 

ett språk inte exakt motsvarar betydelsen av samma ord på ett annat språk, eller att det har 

andra konnotationer. Detta kan också ställa till problem vid översättning. En ytterligare 

svårighet är så kallade lexikala luckor vilket innebär att vissa ord eller koncept är unika för ett 

särskilt språk eller en särskild kultur och helt enkelt inte finns i andra språk eller kulturer. 

Detta kan därmed orsaka problem vid översättning mellan ett språk där det finns ett sådant 

ord och ett annat där detta ord saknas. Dessutom är det enligt honom så att ord inte endast har 

sin betydelse och definition, utan de kan även medföra olika associationer på olika språk. Han 

tar exemplet hund på engelska som uppfattas som ett neutralt ganska positivt ord och används 

i uttryck som lucky dog, top dog, love me love my dog men som på kinesiska nästan enbart 

används i negativa uttryck och därmed har mycket negativa konnotationer, exempelvis 狗娘

养的(gou niang yang de) som han översätter till son of a bitch. Slutligen presenterar han 

några lösningar till ovanstående problem. För det första anser han att de som lär ut 

översättning ska forma sina studenter till att bli bra på att sätta sig in i både källspråkets kultur 

och sin egen kultur och till att bli bra på att byta mellan de båda språken som de översätter 

mellan. En annan strategi kan vara att mynta nya ord eller uttryck om det är så att det inte 

finns en motsvarighet för det problematiska ordet på målspråket. Ytterligare strategier är att 

göra omskrivningar, bokstavliga översättningar, fria översättningar, använda fotnoter osv. 

6.2 Att	  jämföra	  engelska	  översättningar	  av	  ett	  kinesiskt	  verk	  

I en artikel publicerad i Journal of Hulunbeier College gör Sana 萨娜 en jämförelse och 

analys av engelska översättningar av Li Bais dikt 静夜思, en dikt som enligt författaren är ”en 
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av tidernas mest välkända” (2011, s. 59). Även om detta är en dikt och inte en novell, och 

trots att den är skriven på klassisk kinesiska och inte på modern kinesiska är denna forskning 

relevant för min uppsats. För det första för att Sana på ett mycket metodiskt sätt jämför olika 

engelska översättningar av samma kinesiska verk, vilket även är syftet med denna 

undersökning, men framförallt för att många av de problem som hon beskriver vid 

översättning från kinesiska till engelska fortfarande är relevanta, oberoende av genre och trots 

att det finns stora skillnader mellan klassisk och modern kinesiska. En novell är förvisso inte 

beroende av versfötter eller andra karaktäristiska drag som kännetecknar en dikt, men 

svårigheterna som uppstår på grund av skillnader mellan språken vid översättning finns både 

vid översättning av poesi och noveller. 

Dikten som Sana utgår ifrån i sin undersökning är endast 20 tecken lång och består av 4 rader 

med 5 tecken i varje rad. Sana menar att de 10 översättningar som hon har undersökt har 

många olikheter, trots det faktum att de är översatta till samma språk. Hon skriver att en 

översättare djupgående måste studera både verkets men även författarens historia och 

sammanhang, författarens avsikt och stil samt noga sätta sig in i originalverket för att kunna 

göra en bra översättning av detsamma. Hon ger några exempel på varför det uppstår problem 

vid översättning av kinesiska till engelska, bland annat nämner hon att engelska och kinesiska 

tillhör olika språkfamiljer, och att det är därmed inte är särskilt märkligt att det finns stora 

olikheter mellan språken. Hon skriver vidare att ”det i synnerhet är på mikronivå där det till 

exempel är så att varken subjekt eller verbtempus, aktiv/passiv form osv. behövs” (i kinesiska, 

mitt tillägg).  Dessutom skriver hon ”det är inte enkelt att göra engelska diktstandarder så att 

de blir likadana som de kinesiska på ett regelbundet, koncist sätt eftersom prepositioner, 

konjunktioner och artiklar vanligtvis är absolut nödvändiga.” (på engelska, mitt tillägg) (s. 60, 

mina översättningar). 

6.3 En	  jämförelse	  av	  översättningar	  av	  Lu	  Xuns	  verk	  

Xu Xiaomin skriver i artikeln A comparative study of English translations of Lu Xun’s works 

(2011) att Lu Xuns stil är unik, vilket gör honom svåröversatt. Hon menar vidare att denna stil 

kännetecknas av att Lu Xun skrev på en kinesiska fylld av slang men även använder bland 

annat citat från klassisk kinesiska för att uppnå ironiska effekter (s. 325). I Xu Xiaomins 

artikel jämförs översättningar av tre översättare, nämligen Chi-chen Wang, Yang Xianyi och 

Gladys Yang samt William A. Lyell (s. 326).  Hon ger en detaljerad bakgrund för de tre 
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översättarna. Först presenterar hon Wang som föddes i Kina men gick i skolan i USA. Han 

gav ut en samling av Lu Xuns verk år 1941. Paret Yang, fortsätter hon, är de enda som 

översatt Lu Xun medan de bodde i Kina. De har systematiskt översatt nästan alla Lu Xuns 

verk och var anställda av Foreign Language Press. Deras uppdrag var att översätta de 

viktigaste kinesiska verken till engelska (s. 326). William A. Lyell var, enligt Xu Xiaomin, 

inte enbart översättare utan också forskare (s. 327). Xu Xiaomin skriver att dessa tre 

översättare hade mycket olika bakgrund och därmed kan man även anta att deras 

översättningar kommer att vara mycket olika varandra (s. 327).  

Hon skriver att översättningarna kom till under olika tidsepoker. Enligt henne var Lu Xun 

fortfarande relativt okänd i väst när Wang gjorde sina översättningar, och även om han var 

berömd in Kina, så hade han ännu inte uppnått den närmast legendariska ställning som han 

har idag. Hon menar därför att Wang hade mycket stor frihet att tolka Lu Xun såsom han 

förstod honom (s. 372). Paret Yang å sin sida översatte Lu Xun något senare och efter att Lu 

Xun mer eller minde blivit okränkbar och därmed hade de mycket mer press på sig än vad 

Wang hade, särskilt med tanke på att de jobbade för Foreign Language press d.v.s. ett statligt 

ägt förlag i Kina (s. 328). Paret Yangs uppgift var att översätta kulturellt viktiga verk som 

skulle forma den allmänna uppfattningen av kinesisk litteratur och sprida propaganda runt om 

i världen. Eftersom paret Yang bodde i Kina när det begav sig hade de inte mycket kontakt 

med sina läsare, och de upplevde enligt Xu Xiaomin att de inte visste om vilken målgrupp de 

hade och hade inte heller någon kontakt med läsare som kunde reagera på deras verk (s. 329). 

Slutligen översatte Lyell Lu Xun senare än paret Yang och vid en tid då Lu Xun var relativt 

välkänd i väst. Han översatte för en amerikansk målgrupp och ville göra en översättning som 

kunde kännas igen av en person med amerikansk engelska som modersmål (s. 330).  

Xu Xiaomin avslutar med att jämföra hur de tre utvalda översättarna har översätt ett stycke ur 

Den sanna historien om Ah Q. Hon skriver att alla de tre översättarna har en stil som de håller 

konsekvent genom hela verket. Wang utesluter stycken som inte är nödvändiga för historiens 

fortsättning för att undvika att införa alltför många främmande element i texten medan paret 

Yang har gjort en mycket trogen översättning utan att lägga till alltför många förklaringar 

eller ta bort för mycket saker. Slutligen är Lyells översättning lite längre, men den är enligt 

henne enkel att förstå. Hon exemplifierar detta med hjälp av det jämförda stycket. Wangs 

översättning av detta är på 52 ord, Yangs är på 89 ord och Lyells är på 171 ord (s. 336). Hon 
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drar slutsatsen att de tre olika översättarna översatte för ”sina specifika syften och läsare”. 

Wangs mål var att införa Lu Xun i USA och han var därmed mycket målinriktad och använde 

sig av amerikansk engelska och försökte göra en översättning utan alltför mycket svåra 

kulturella fenomen för att göra en läsarvänlig översättning. Paret Yang hade vissa 

begränsningar eftersom de arbetade för ett statligt ägt förlag i Kina. Lyell slutligen hade 

betydligt större friheter än paret Yang och tack vare sin forskning kunde han lägga till och 

förklara fenomen i sin översättning och gjorde därigenom, menar Xu Xiaomin, en mer 

vetenskaplig översättning (s. 338). 

6.4 Harrysons	  forskning	  

Evelina Harryson skriver i sitt kandidatarbete att hennes syfte med undersökningen är ”att 

undersöka och analysera skillnader i tre olika engelska översättningar av Lu Xuns 鲁迅 

Kuangren riji 狂人日记” (Harryson, 2012 s. 4). Dessutom vill hon genom undersökningen se 

om eventuella skillnader i översättningarna kan förklaras med hjälp av Mona Bakers strategier 

om icke-ekvivalens (s. 4). Harryson har i sin översättning systematiskt gått igenom tre 

översättningar av novellen En dåres dagbok. Dessa gjordes av Yang Xianyi och Gladys Yang, 

William A. Lyell och Hugh Grigg och hon har dokumenterat alla förekomster av skillnader 

som hon har hittat och analyserat dessa närmare. Totalt hittade Harryson 52 fall av skillnader i 

översättningar varav 10 av skillnaderna var svåra att placera in i en kategori och därmed togs 

endast 42 av förekomsterna med i uppsatsen. Harryson har utgått ifrån Bakers 

översättningsstrategier och efter att ha hittat förekomster av översättningsskillnader delar 

Harryson in dessa i kategorier baserade på alla Bakers översättningsstrategier (s.5), d.v.s. 

strategier på ordnivå, strategier för idiomatiska uttryck, strategier på textnivå, strategier vid 

pragmatisk ekvivalens och grammatisk ekvivalens. För vissa av förekomsterna som Harryson 

hittade i sitt material var ingen av Bakers strategier tillämpbara. I dessa fall har hon sorterat in 

förekomsterna i två egna kategorier av översättningsstrategier som hon kallar ”egen kategori 

med felöversättningar” och ”egen kategori med tillägg” (s. 42-44).   

Harrysons resultat visar att paret Yang är mycket trogna originaltexten och de förklarar 

kulturella fenomen genom fotnoter eller i löptexten. De utelämnar även en del ord vilket 

enligt Harryson kan tyda på att översättningsstrategin ”översättning genom utelämning” har 

tillämpats (s. 49). Grigg har i sin översättning översatt texten mening för mening och försöker 
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även han vara originalet trogen. Dock använder han enligt Harrysons resultat inte så mycket 

referenser utan låter läsaren lista ut kulturella fenomen själv. Slutligen har Lyell gjort en 

översättning som enligt Harryson innehåller mycket amerikansk slang. Även han använder 

fotnoter och förklaringar frekvent och han har även ibland uteslutit hela meningar (s. 50). 

Harrysons resultat tyder på att Bakers översättningsstrategier kan användas för att förklara 

skillnader mellan översättningar. De strategier som är vanligast i hennes studie är de som har 

att göra med att översättaren utelämnar antingen enstaka ord eller hela meningar/idiomatiska 

uttryck, det är även vanligt att använda de kategorier som hjälper läsaren på köpet, som 

Harryson kallar ”vikten av identitet och referenser som nämns i texten” samt 

”bakgrundskunskap av andra saker” (s 48).  

6.5 Översättningar	  av	  den	  sanna	  historien	  om	  Ah	  Q	  

Hallie Stebbins skriver i sin artikel A translation of Lu Xun’s ”阿 Q 正传” ( 2009)  att 

novellen Den sanna historien om Ah Q har översatts ett antal gånger till engelska. Hon gör 

därefter en redogörelse för alla de olika översättningar som gjorts av novellen fram till dess 

att hennes artikel publicerades. Hon skriver att trots att det kom ut två tidiga översättningar av 

Den sanna historien om Ah Q, så var det först efter 1950 som två av de mest erkända 

översättningarna kom ut. Den första av dessa gjordes av Yang Xianyi och Gladys Yang. 

Denna är enligt Stebbins välformulerad och korrekt, men den har kritiserats för att vara för 

brittisk och för att Lu Xuns stil att leka med språket och samtidigt använda både baihua och 

wenyan går förlorad i översättningen. Den andra översättningen publicerades år 1990 och 

gjordes av William A. Lyell. Lyell har översatt novellen till amerikansk engelska och inte till 

brittisk engelska som paret Yang. Denna översättning anses vara bra och fångar Lu Xuns 

olika stilistiska grepp och lekar med det kinesiska språket. Dock menar vissa kritiker att han 

har frångått originalspråket väl mycket (s. 42).   

Efter att ha presenterat de olika översättarna som översatt Den sanna historien om Ah Q 

skriver Stebbins att alla översättare behöver ha ett syfte med sin översättning samtidigt som 

källtexten respekteras. Hon presenterar sedan Lyells syfte, som även Lyell själv anger i sitt 

förord, d.v.s. att försöka översätta Lu Xuns stil till amerikans engelska och översätta novellen 

såsom Lyell tror att Lu Xun hade skrivit den om amerikansk engelska hade varit Lu Xuns 

modersmål. Paret Yang däremot, skriver Stebbins, verkar snarare ha haft som syfte att 

översätta texten så troget källtexten som möjligt (s. 43). Hon hävdar även att Lyells 
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anpassningar av texten står i kontrast till alla hans fotnoter i vilka Lyell förklarar kulturella 

fenomen i texten. (s. 44). Stebbins menar vidare att Lyells anpassningar av texten nästan blir 

lite märkliga med tanke på alla fotnoter som läggs in för att förklara de olika kulturella 

referenserna som finns i den kinesiska texten (s. 44). Stebbins avslutar sin artikel med att göra 

en ny översättning av ett stycke ur Den sanna historien om Ah Q som hon kommenterar. Hon 

förklarar att hon valde just detta stycke eftersom hon när hon läste det i översättning inte alls 

förstod stycket (s. 46).  

Stebbins har i sin undersökning inte gått igenom hela novellen systematiskt och jämfört 

skillnader mellan Lyells och paret Yangs översättning utan hon har grundligt analyserat en del 

av novellen, gjort en ny översättning av denna del och kommenterat sin nya översättning. Hon 

skriver att hon har två syften med sin översättning, att göra texten främmande hellre än att 

anpassa den till målkulturen, samt att göra texten läsbar. Med dessa två syften producerade 

hon sedan en översättning med kommentarer om svårigheter som hon stötte på under arbetets 

gång (s. 46). 

7 Metod	  

För att denna undersökning ska gå att genomföra behöver jag göra några avgränsningar, både 

vad gäller materialet, som presenteras ovan i avsnitt 3, och i metoden. Den avgränsning jag 

gjort är att jag har valt att inte att tillämpa alla Bakers översättningsstrategier i min 

undersökning. Baker presenterar i In other words A coursebook on translation (2011) fem 

olika kategorier av icke-ekvivalens och lika många kategorier av översättningsstrategier för 

att hantera dessa. Jag har inte tillämpat alla dessa utan endast de strategier som handlar om 

icke-ekvivalens på ordnivå (non-equivalence at word level). Detta är en skillnad jämfört med 

vad Harryson gjorde i sin undersökning ”En jämförande studie av tre engelska översättningar 

av Lu Xuns En dåres dagbok” (2012) eftersom hon tillämpade alla de fem 

översättningsstrategierna (mer om Harrysons undersökning under avsnitt 6.4 ovan). Denna 

avgränsning har jag valt att göra eftersom Den sanna historien om Ah Q är betydligt längre än 

En dåres dagbok som Harryson undersökte, men även på grund av att det inom ramen för en 

kandidatuppsats inte finns utrymme för en så extensiv undersökning som det skulle innebära 

att gå igenom alla Bakers fem översättningsstrategier inklusive underkategorier och diskutera 

och tillämpa dem på en så pass lång novell som Den sanna historien om Ah Q är. 
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Min metod grundar sig i Mona Bakers strategier som presenteras i boken In other words A 

coursebook on translation (2011). Jag har på ett systematiskt sätt gått igenom William A. 

Lyells (1990) och Xianyi och Gladys Yangs (1960) översättningar av Den sanna historien om 

Ah Q och jämfört dem både med varandra och med den kinesiska originaltexten. Under 

genomgången av de båda översättningarna letade jag efter meningar eller fraser i 

översättningarna som tydde på att en av Mona Bakers strategier om icke-ekvivalens på 

ordnivå hade använts (se avsnitt 5.2 för en genomgång av dessa). Jag letade efter skillnader i 

hur dessa hade hanterats i översättningarna och eventuella skillnader översättningarna emellan. 

Eftersom Mona Bakers bok kom ut år 2011 och de översättningar som jag har undersökt kom 

ut 1960 respektive 1990 så har varken paret Yang eller Lyell suttit med Bakers bok när de har 

gjort sina översättningar. Faktumm kvarstår dock att Baker tog fram dessa 

översättningsstrategier på grundval av faktiska strategier som används av översättare. Hon har 

när hon har skrivit boken utgått ifrån översättningar som hon har sett och tagit fram 

strategierna baserat på sådana som hon sett att översättare använder sig av och sedan 

namngett dessa. Alltså är det troligt att hennes strategier har använts i de översättningar som 

jag har undersökt, även om översättarna i min undersökning inte medvetet kallade de 

översättningsstrategier som de tillämpade för precis det som Baker kallar dem. 

Många av resultaten som jag har hittat är exempel på att fler än en översättningsstrategi kan 

ha använts. I dessa fall har jag valt att sortera in dem i alla de strategier som de tillhör. Jag har 

även hittat många fall då Lyell och paret Yang har valt olika ord men som är synonymer till 

varandra. I dessa fall har jag valt att inte kommentera det då jag inte är intresserad av vilka 

ordval översättarna har gjort, utan vilka översättningsstrategier de kan ha använt sig av när de 

gjorde sina översättningar och stött på svårigheter.  

Ibland har det varit så att samma ord som ställde till problem för översättaren återkommer 

flera gånger i översättningen. I dessa fall har jag valt att endast räkna första gången ordet 

förekom och inte senare. Detta är exempelvis fallet för vissa titlar som personer i Ah Qs by 

har.  

Efter genomgången av de båda översättningarna har jag val ut ett exempel för varje 

översättningsstrategi. Dessa har jag sedan analyserat närmare och de presenteras nedan under 

resultat. Alla övriga resultat presenteras i bilaga I nedan. I resultatdelen har jag även gjort en 

så kallad grovöversättning av den kinesiska originaltexten. Detta innebär att jag har gjort en 
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översättning av den kinesiska källtexten ord för ord, utan att ta alltför mycket hänsyn till den 

svenska ordföljden eller annan grammatik. Syftet med detta är att göra det möjligt för läsare 

som läser denna uppsats och som eventuellt inte kan kinesiska ska kunna läsa den ändå och att 

försöka ge en inblick i hur den kinesiska källtexten är uppbyggd. I och med de begränsningar 

som finns vad gäller tid och omfattning för en kandidatuppsats har jag endast gjort den här 

typen av översättning för de exempel som jag tar upp i resultatdelen. Mona Baker (2011) gör 

en liknande typ av översättning i sin bok in other words A coursebook on translation, dock 

gör hon en så kallad back translation vilket innebär att källspråket från början (i hennes fall) 

var engelska, sedan har källtexten översatts. För att en läsare som kanske inte förstår arabiska, 

japanska eller något av de andra språk som förekommer i hennes bok ska förstå vilka 

strategier som översättaren har använt gör hon en ”tillbakaöversättning” av den japanska eller 

arabiska texten till engelska, men precis som i mina grovöversättningar tar hon då inte hänsyn 

till grammatiken i engelskan utan syftet är att ge läsaren som inte kan det relevanta språket 

möjlighet att förstå hennes poäng ändå. Båda dessa typer av översättningar är speciella på så 

sätt att de är så bokstavliga som möjligt. Den här typen av översättning är enligt Baker ett sätt 

att ge en läsare som inte kan källspråket lite insyn i hur källspråket i fråga är uppbyggt (2011, 

s. 7).  

I vissa fall hittade jag förekomster som inte gick att sortera in under någon av Bakers 

strategier. Dessa var av två olika typer och eftersom de förekom mer än en gång vardera har 

jag gjort två egna kategorier för dessa förekomster. Den första kallar jag ”översättning genom 

tillägg” eller ”strategi i” och den andra ”översättning till ett mer specifikt ord” eller ”strategi 

j”.  Även Harryson använde sig av en egen strategi vid namn översättning genom tillägg, jag 

har därmed valt att ge min strategi samma namn som hon gav den, detta för att våra resultat 

ska bli så jämförbara som möjligt. Dessa egna strategier samt ett exempel för varje strategi 

presenteras sist i resultatdelen nedan.  

Utifrån resultaten har jag gjort diagram över hur ofta de olika strategierna används av 

respektive översättare för att ge en tydlig bild av hur många de är, vilken översättare som 

använder vilka översättningsstrategier och även för att påvisa vilka strategier som 

förekommer mer frekvent än andra i de olika översättningarna. Under varje 

översättningsstrategi presenteras ett specifikt diagram för den strategin, och längst ner i 

resultatdelen presenteras även ett diagram där alla strategier finns samlade. 
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Även om denna uppsats har som syfte att undersöka hur icke-ekvivalens på ordnivå hanteras i 

Lyells och paret Yangs översättning av Den sanna historien om Ah Q så har jag ibland tagit 

med resultat där det problematiska i den kinesiska texten inte enbart består av ett ord. Detta 

har att göra med att engelska och kinesiska är uppbyggda på olika sätt. Ett exempel är verbet 

snore som på engelska bara är ett ord men som på kinesiska består av två ord 打鼾. Trots att 

ordet rent lexikalt består av två beståndsdelar på kinesiska är det bara ett ord på engelska. I 

dessa fall har jag tagit med dem ändå eftersom skillnaden i översättning beror på att just den 

kombinationen av två tecken ställer till det på ordnivå för översättaren.  

Bilagan längst bak i denna uppsats är uppbyggd i kronologisk ordning. I spalten längst till 

vänster står den kinesiska originaltexten, i mittenspalten paret Yangs översättning och i 

spalten längst till höger Lyells översättning. Under respektive översättning finns angivet 

vilken strategi som översättaren har använt. Jag har inte skrivit ut hela strategins namn utan 

använt den bokstav som Baker använder och som även jag använder i denna uppsats samt 

mina egna strategiers bokstäver, alltså strategi a-j. Ibland står en översättning i listan utan att 

följas av en bokstav. I dessa fall rör det sig om att det bara var i den ena översättningen som 

någon av översättningsstrategierna användes, medan den eventuella icke-ekvivalensen var löst 

på annat sätt i den andra översättningen.   

8 Resultat	  

Efter att ha gått igenom novellen har jag hittat 110 fall då översättarna översatt samma 

mening eller fras på sätt som tyder på att en av Mona Bakers översättningsstrategier för att 

hantera icke-ekvivalens på ordnivå eller en av mina egna översättningsstrategier har använts. 

Dessa kommer att presenteras nedan i samma ordning som Bakers strategier. För varje 

översättningsstrategi presenteras ett exempel som jag kommenterar, och mot slutet av varje 

strategi anges även hur många förekomster jag hittat för respektive strategi, både i text och 

med hjälp av ett diagram. De fullständiga resultaten finns i bilaga I till denna uppsats. I 

bilagan anges även vilken strategi som varje översättning tillhör.  

Vissa av de förekomster som jag hittat har jag haft problem att sortera in under Bakers 

strategier. Det verkar som att det i dessa fall finns andra strategier som Baker inte presenterar 

i sin bok. Jag har i dessa fall valt att sortera in förekomsterna i egna kategorier. Dessa 
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presenteras sist i denna resultatdel och en mer utförlig beskrivning av vad det är jag har hittat 

ges även där.  

I vissa av de satser som jag valt ut finns fler än en översättningsstrategi representerad. För 

dessa har jag räknat samma förekomst flera gånger. Efter att alla strategier har presenterats 

var för sig följer ett avslutande stycke där jag presenterar hur många exempel på varje strategi 

som jag funnit i min undersökning.  

8.1 Strategi	  a,	  översättning	  till	  ett	  mer	  vanligt/allmänt	  ord	  (överordnat	  ord)	  

我们不能知道这晚上阿 Q在什么时候才打鼾。 

Grovöversättning: Vi inte kan veta den där kvällen Ah Q vid vilken tid till slut snarka.  

Paret Yang: We shall never know when Ah Q finally fell asleep that evening.  

Lyell: There is no way of telling when it was that Ah Q finally began to snore that night.  

Som vi ser i grovöversättningen är det verbet “snarka” som används på kinesiska och inte 

somna som paret Yang använt. Om man tänker sig det semantiska fältet för ordet sova eller 

sömn så är verbet snarka mer specifikt inom fältet, och således har paret Yang har valt att 

översätta 打韩 till ett mer överordnat ord inom samma semantiska fält medan Lyell har 

översatt samma verb ordagrant.  

Diagram 1: Frekvens för översättningsstrategi a översättning till ett mer generellt ord 

(överordnat ord).  

 

 

 

Paret Yang: 2 

Lyell: 1  

Totalt: 3 
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8.2 Strategi	  b,	  översättning	  till	  ett	  mer	  neutralt/mindre	  uttrycksfullt	  ord	  

“革这伙妈妈的命,太可恶!太可恨!...... 便是我,也要投降革命党了。”  

Grovöversättning: Ta bort den där gruppen jävla revolutionärer, så avskyvärda! Så 

förhatliga!.... Om det var jag, också skulle gå över till revolutionspartiet. 

Paret Yang: "Finish off the whole lot of them . . . curse them! . . . I would like to go over to 

the revolutionaries myself." 

Lyell: There's a whole bunch of fuckers I'd like to revolution clear out of this world and into 

the next, the sorry bastards! I just might throw in with that Revolution Party myself!"  

Det finns mycket att säga om det här utdraget och det är inte endast ett exempel på att strategi 

b har använts. Det som har att göra med strategi b är att Lu Xun i originaltexten skriver några 

svordomar som kan tolkas starkare än vad jag har valt att översätta det till i 

grovöversättningen, till exempel såsom Lyell har tolkat det. Men i stället för att skriva ut en 

svordom i sin översättning skriver paret Yang endast ”curse them” vilket är betydligt mer 

neutralt än det som står i den kinesiska originaltexten och därmed är detta exempel på att 

översättningsstrategi b har använts. Lyells översättning är ett exempel på två andra 

översättningsstrategier, nämligen strategi c och i, mer om dessa båda nedan.   

Diagram 2: Frekvens för översättningsstrategi b översättning till ett mer neutralt/mindre 

uttrycksfullt ord 

 

Paret Yang: 3  

Lyell: 0 

Totalt: 3 
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8.3 Strategi	  c,	  översättning	  till	  ett	  kulturellt	  substitut	  	  

他想:这是错的,可笑!  

Grovöversättning: Han tänkte: Det här är fel, löjligt!    

Paret Yang: and he thought, "This is wrong. How ridiculous!" 

Lyell: "That's not right, that's flatass dumb!" he thought to himself. 

Här har Lyell valt att inte översätta 可笑 till löjligt som det betyder utan i stället valt att 

anpassa översättningen till sin målgrupp och använda sig av en förolämpning som känns igen 

av hans amerikanska målgrupp och därmed använt sig av översättningsstrategi c, medan paret 

Yang gjort en mer bokstavlig översättning och skrivit ”löjligt” precis som det står i den 

kinesiska texten.  

Diagram 3: Frekvens för översättningsstrategi c översättning till ett kulturellt substitut  

 

Paret Yang: 7 

Lyell: 14  

Totalt: 21 

 

 

 

 

 

8.4 Strategi	   d,	   översättning	   genom	   att	   använda	   ett	   låneord	   med	   eller	   utan	  

förklaring	  	  

谁料这小子竟谋了他的饭碗去。  

Grovöversättning: Vem ana den här ynglingen faktiskt roffa åt sig hans risskål försvinna.  

Paret Yang: Who could have thought that this low fellow would steal his living from him? 
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Lyell: Who would ever have dreamt that a young nobody like that would actually do him out 

of his ricebowl?  

Ordet 饭碗 betyder bokstavligen risskål, men kan även i informellt tal betyda arbete eller 

leverne. Här har paret Yang valt att översätta det i dess informella betydelse som arbete eller 

leverne medan Lyell har gjort en direktöversättning av det kinesiska ordet och lånat in det i 

engelskan. Att arbeta för sin risskål är förmodligen inte ett koncept som hans målgrupp är 

särskilt bekanta med men vi kan se att Lyell ändå har valt att behålla det kinesiska sättet att 

uttrycka detta och överfört det till engelskan utan att förklara det i en fotnot. Eftersom han har 

gjort en bokstavlig översättning och använder ordet ricebowl i en kontext där hans läsare 

normalt inte ser ordet användas kan vi argumentera för att det fungerar som ett låneord, eller i 

alla fall ett inlånat koncept, här trots att ordet i sig är på engelska och inte på kinesiska. 

Diagram 4: Frekvens för översättningsstrategi d översättning genom att använda ett låneord 

med eller utan förklaring 

 

 

Paret Yang: 5   

Lyell: 5 

Totalt: 10 
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8.5 Strategi	  e,	  översättning	  till	  en	  omskrivning	  genom	  användning	  av	  ett	  relaterat	  

ord	  

看间熟识的馒头,	 

Grovöversättning: Få syn på de bekanta ”mantou” (kinesiskt ångkokt bröd) (mitt tillägg, det 

finns inte i källtexten).	  

Paret Yang: and the familiar steamed bread, 

Lyell: the familiar steamed breadrolls, 

Här ser Ah Q en typ av mat som han äter väldigt ofta, nämligen mantou, detta är en maträtt 

som inte finns i varken den brittiska eller den amerikanska matkulturen, det är ett ångkokt 

bröd precis som det står i båda översättningarna och därför rör detta sig om en omskrivning av 

det icke-lexikaliserade ordet ”mantou” till ett relaterat ord på målspråket.  

Diagram 5: Frekvens för översättningsstrategi e översättning till en omskrivning genom 

användning av ett relaterat ord 

 

 

Paret Yang: 7 

Lyell: 18 

Totalt: 25 
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8.6 Strategi	  f,	  översättning	  till	  en	  omskrivning	  genom	  användning	  av	  orelaterade	  

ord	  	  

还到那里去寻根柢呢?	 	 

Grovöversättning: Och till var åka leta efter de skyldiga då? 

Paret Yang: where could he look for the culprits?   

Lyell: there was no possible way of ever finding out what actually had happened.  

Ovan är ett exempel på när strategin att översätta genom att göra en omskrivning till ett 

orelaterat ord. Som synes i grovöversättningen funderar Ah Q på var han kan hitta personerna 

som i scenen innan stal hans pengar, men Lyell har gjort en mycket friare översättning och 

använt ord som i sammanhanget för fram ungefär samma budskap som ursprungstexten men 

som är helt orelaterade.  

Diagram 6: Frekvens för översättningsstrategi f översättning till en omskrivning genom 

användning av ett orelaterat ord 

 

  

 

Paret Yang: 3 

Lyell: 7 

Totalt: 10 
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8.7 Strategi	  g,	  översättning	  genom	  att	  utesluta	  ord	  

你敢胡说!我怎么会有你这样的本︎ 家?你姓赵么?  

Grovöversättning: Du nonsens pratar! Jag hur skulle kunna ha typer som du som 

familjemedlem? Heter du Zhao i efternamn?  

Paret Yang: "How dare you talk such nonsense! How could I have such a relative as you? Is 

your surname Chao?" 

Lyell: How dare you talk such rubbish? How could I possibly have a clansman like you?  

Ovan ser vi exempel på att Lyell har utelämnat en hel mening i sin översättning, kanske för att 

han tyckte den var överflödig eller inte tillförde någonting till texten. Yang har emellertid 

översatt meningen som vanligt, det vill säga utan att utelämna några ord. 

Diagram 7: Frekvens för översättningsstrategi g översättning genom att utesluta ord  

 

Paret Yang: 8 

Lyell: 22 

Totalt: 30 

 

 

 

 

8.8 Strategi	  h,	  översättning	  genom	  bild	  

假使有钱,他便去押牌宝	 	 

Grovöversättning: Om har pengar, han så gick pantsätta spela ”skatt” 

Paret Yang: If he had money he would gamble. 

Lyell: If he happened to have money, he'd go and play a round of Pickaside. Fotnot: The 
Pickaside stakeholder would set up a square gambling stand with four sides arranged as 
below.  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

20	  

22	  

24	  

Paret	  Yang	   Lyell	  



 

 

32 

Lyell har gjort en lång utförlig beskrivning som följer nedan, han har inkluderat en bild för att 

göra det tydligt för läsaren vad det är som händer i nästa scen och detta är således ett exempel 

på att strategi h har använts. Paret Yang har valt att inte specificera vilket typ av spel det rör 

sig om och deras översättning skulle därmed kunna vara ett exempel på att strategi a har 

använts, d.v.s. att de har översatt till ett mer överordnat ord, men man skulle också kunna 

argumentera för att de har översatt det till en kulturell ersättare eftersom det rör sig om ett 

spel som deras läsare med största sannolikhet inte känner till, och därmed skulle den kunna 

tillhöra strategi c. Nedan följer Lyells förklaring och bild av spelet i fråga.  

A small, rectangular brass plate (one side painted white, the other black) was inserted into a foursided brass 
box. The box was covered and shaken so that theplate turned about within. The four sides of the box bore names 
corresponding tothe four sides of the stand. When the lid was taken off, whichever name the whiteside of the 
brass plate faced was the winner. A bet placed on any of the threeplaying sides brought a threefold return if that 
side won.  

There were two ways of hedging 
one's bets (at the risk of reducing 
potentialwinnings): (1) A player 
could bet on one of the corners 
across from the stakeholder. He 
might, for example, place a bet on 
the Green Dragon / Heaven's Gate 
corner.If White Tiger or the 
Stakeholder's Side won, he lost; if 
Heaven's Gate won,hedoubled his 
money. If Green Dragon won, his 
bet would be returned to him.(2) 
He could bet Through theHall, 
connecting opposite sides. For 
example, he might bet on Green 
Dragon "though the hall" to White 
Tiger. If Heaven's Gate or the 
Stakeholder's Side won, he lost his 
money; but if Green Dragon won, 
he doubled it. And if White Tiger 
won, his bet would be returned.  

Stakeholders had two ways of hedging their bets when the game started to go againstthe house. A confederate in 
the crowd might (1) start a ruckus, enabling the croupierto fold up his tent and steal away, or (2) pose as an 
official, break up the "illegal"game, and confiscate both gaming equipment and money.  

Diagram 8: Frekvens för översättningsstrategi h översättning genom bild 

Paret Yang: 0 

Lyell: 1 

Totalt: 1 
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8.9 Egna	  strategier	  

Under arbetets gång märkte jag att det fanns en del strategier i båda översättningarna som inte 

passade in i någon av Bakers strategier. Baker (2011) skriver att 

”The examples discussed in this chapter do not, by any means, represent an 

exhaustive account of the strategies available for dealing with non-equivalence at 

word level. You are encouraged continually to study and analyse texts prepared by 

professional translators in order to discover more strategies and learn to assess the 

advantages and disadvantages of using each strategy in various contexts.” (s. 44).  

Jag har tagit henne på orden och kommer nedan att presentera två egna strategier nämligen 

strategi i översättning genom tillägg och strategi j översättning till ett mer specifikt ord. 

 

8.9.1 Översättning	  genom	  tillägg	  

然而阿 Q 虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后,这才出了名。 

Grovöversättning:	  Emellertid	  Ah	  Q	  även	  om	  vanligtvis	  vinnare,	  men	  det	  dröjde	  tills	  fick	  

av	  Zhao	  slå	  honom	  i	  ansiktet	  efteråt,	  det	  var	  först	  då	  han	  blev	  känd.	  

Paret	   Yang:	   Although	   Ah	   Q	   was	   always	   gaining	   victories,	   it	   was	   only	   after	   he	   was	  

favoured	  with	  a	  slap	  on	  the	  face	  by	  Mr.	  Chao	  that	  he	  became	  famous.	  

Lyell: Although Ah Q was indeed often victorious, it wasn't until he had been graced with a 

slap across the mouth from Old Master Zhao—for his temerity in laying claim to the Zhao 

family name—that he finally became famous.  

 

Här kan vi se att det fetstilta i Lyells översättning inte alls finns med i källtexten, Lyell har här 

valt att lägga till en förklaring till läsaren varför Ah Q blev slagen i ansiktet av herr Zhao, 

kanske för att göra det tydligare för den läsare som har glömt bort den händelse som 

källtexten refererar till.  
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Diagram 9: Frekvens för översättningsstrategi i översättning genom tillägg 

 

Paret Yang: 7 

Lyell: 42 

Totalt: 49 

 

 

 

 

 

 

8.9.2 Översättning	  till	  ett	  mer	  specifikt	  ord	  	  

阿 Quei,阿桂还是阿 贵呢 ? 

Grovöversättning:	  Ah	  Quei,	  Ah	  kassiaträd/lagerträd	  eller	  Ah	  värdeful/nobel/hög	  rank?	  	  

Paret	  Yang:	  Ah	  Quei—would	   that	  be	   the	   "Quei"	  meaning	  cassia	  or	   the	   "Quei"	  meaning	  

nobility?	  

Lyell: Should the QUEI be written with the character meaning ”laurel” or with the meaning 

”high rank”? 

Här funderar den fiktiva personen som berättar Ah Qs historia över med vilka tecken som Ah 

Qs namn ska skrivas. De båda problematiska tecknen som det står emellan kan betyda flera 

olika saker på kinesiska, medan det på engelska inte finns ett ord som kan betyda både 

lagerträd och kassiaträd, eller ett ord som både kan betyda nobel och av hög rank. I det här 

fallet har då översättarna fått välja vad de finner lämpligast och här har de valt olika. 

Problemet är alltså att det på engelska saknas ett överordnat ord med båda dessa betydelser 

och då blir strategin att översätta till ett mer specifikt ord. 
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Diagram 10: Frekvens för översättningsstrategi j översättning till ett mer specifikt ord 

 

 

 

Paret Yang: 3 

Lyell: 3 

Totalt: 6 

 

 

 

 

8.10 Sammanställning	  av	  alla	  resultat	  	  

I diagrammet nedan presenteras frekvensen för alla översättningsstrategierna uppdelat per 

översättning. De röda staplarna är Lyells översättning och de blåa Paret Yangs.  

Diagram 11: Sammanställning av frekvensen för alla översättningsstrategier  
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9 Sammanfattning	  av	  resultat	  och	  analys	  

Som vi kan se av resultaten ovan framgår det att vissa översättningsstrategier används oftare 

än andra och att det även verkar som att Lyell rent generellt använder sig av fler 

översättningsstrategier än vad paret Yang gör. Den mest använda strategin är strategi i, det 

vill säga att översätta genom att lägga till saker som inte ursprungligen fanns i källtexten. 

Denna strategi används 42 gånger i Lyells översättning och 7 gånger av paret Yang. Eftersom 

Lyell använder denna strategi så ofta så blir detta även den i särklass mest använda strategin. 

Detta var en av mina egna strategier, men som även Harryson hade med i sin undersökning 

(2012) eftersom hon liksom jag såg att det fanns en del förekomster som ingen av Bakers 

strategier gick att tillämpa på (2012, s. 44). Den strategi som paret Yang använder oftast är 

strategi g, d.v.s. översättning genom att utesluta ord. Detta är en strategi som även Lyell 

använder frekvent, 22 gånger gentemot paret Yangs 8 gånger. Även de strategier som 

kommer på tredje och fjärde plats vad gäller användningsfrekvens är gemensamma för Lyell 

och paret Yang, dessa är strategi e d.v.s. översättning till en omskrivning genom användning 

av ett relaterat ord och strategi c d.v.s. översättning till ett kulturellt substitut. Alla Mona 

Bakers översättningsstrategier för att hantera icke-ekvivalens på ordnivå har använts minst en 

gång i de översättningar som jag har gått igenom.  

Xu Xiaomin skriver i sin artikel (2011) om längden på de olika översättningarna av Lu Xuns 

verk som hon har jämfört. Enligt hennes resultat är Lyells översättning av Den sanna 

historien om Ah Q betydligt längre än paret Yangs (2011, s. 336). Detta stämmer även med 

mina resultat, Lyells översättning är betydligt längre än paret Yangs, kanske för att han 

använder strategi i så ofta. Vidare kan jag även dra samma slutsats som hon drar vad gäller 

deras översättarstil, hon skriver att har paret Yang gjort en översättning som är mycket trogen 

originalet medan Lyells översättning är full av amerikansk slang, dessutom skriver hon att han 

tar sig stora friheter både när det kommer till att lägga till saker och när det gäller att ta bort 

saker från källtexten (s. 338). Detta stämmer precis överens med mina resultat, Lyells text 

innehåller mycket slang, det är både hela satser som har tagits bort i översättningen och andra 

satser som har lagts till medan paret Yangs översättning är mycket trogen originalet. Även 

Harryson kommer fram till detta resultat i sin uppsats (2012, s. 49-50). 

De olikheter som finns mellan översättningarna kan enligt Xu Xiaomin bero på att 

översättningarna kom till under olika tidsepoker (s.372) och att översättarna var påverkade av 
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de olika omständigheter som de arbetade under och sina olika syften vilket därmed gjorde att 

översättningarna blev mycket olika (2011, s.329-330). I likhet med Xu Xiaomin är Hallie 

Stebbins inne på att olikheterna mellan paret Yangs och Lyells översättningar av Den sanna 

historien om Ah Q kan förklaras genom att de hade olika syften med översättningarna (2009, 

s. 43). Likaså skriver Sana i sin artikel att varje översättare har en särskild avsikt och ett 

särskilt syfte med sin översättning och det kan delvis användas för att förklara att de 

översättningar som hon undersökte var så pass olika (2011, s. 60). Harryson å andra sidan 

menar att de olikheter som finns i översättningarna snarare bör förklaras med hjälp av att 

olika översättningsstrategier har använts för att hantera olika svårigheter då texten översattes 

(2012, 49). Jag hävdar, baserat på den tidigare forskningen och på mina egna resultat, att det 

förmodligen rör sig om en kombination av de båda. Jag tror inte att det är en slump att de 

översättningsstrategier som används mest frekvent i de båda översättningarna är de som har 

att göra med att lägga till eller ta bort ord i översättningen, detta har förmodligen att göra med 

att kinesiska och engelska är så olika, både vad gäller hur de är uppbyggda men även när det 

kommer till de båda kulturerna. Precis som Chuanmao Tian skriver i sin artikel (2005) så 

behöver en översättare göra källtexten logisk på målspråket, och om ord eller uttryck verkar 

ologiska på målspråket måste översättaren anpassa sin översättning så att resultatet blir en 

logisk översättning. Detta skulle kunna förklara varför det är just de strategier som rör att 

lägga till ord, ta bort ord, göra omskrivningar eller översätta med hjälp av kulturella ersättare 

som är de strategier som förekommer oftast. Kanske är det så att både paret Yang och Lyell 

genom att använda sig av dessa strategier eftersträvade att uppnå en så logiskt och begriplig 

måltext som möjligt. Samtidig är det givet att översättarnas syften och omständigheter spelade 

in. Det får inte glömmas att paret Yang var anställda av ett statligt ägt förlag i Kina och syftet 

med deras arbete var att sprida den kinesiska kulturen till väst, som ett slags 

kulturpropaganda, medan Lyell översatte texten för att han ville det själv och i syfte att en 

amerikansk målgrupp skulle förstå texten. Dessa faktorer avspeglas säkerligen i 

översättningarna, genom exempelvis hur stora friheter de kunde ta sig i sina översättningar.  

10 Slutsatser	  och	  diskussion	  

Frågeställningarna som jag skulle besvara genom denna uppsats var följande:  
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1. Vilka av Mona Bakers översättningsstrategier om icke-ekvivalens på ordnivå eller av 

mina egna översättningsstrategier används och hur frekvent används de i William A. 

Lyells och Xianyi och Gladys Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien 

om Ah Q? 

2. Vilka skillnader finns vad gäller de av Mona Bakers översättningsstrategier om icke-

ekvivalens på ordnivå eller mina egna översättningsstrategier som används i de båda 

översättningarna?  

3. Stämmer Harrysons resultat vad gäller översättningsstrategier om icke-ekvivalens på 

ordnivå överens med mina resultat? 

På fråga 1 är svaret att alla Mona Bakers översättningsstrategier om icke-ekvivalens på 

ordnivå används i de båda undersökta översättningarna, d.v.s. William A. Lyells (1990) och 

Xianyi och Gladys Yangs (1960) översättningar. Den som används mest frekvent är strategi i 

översättning genom tillägg. Denna strategi används klart oftast och det är Lyell som använder 

den mest frekvent, 42 gånger. Den strategi som används oftast av paret Yang är strategi g 

översättning genom att utesluta ord. Även Lyell använder denna strategi många gånger, 22 

gånger vilket därmed gör den till den näst mest använda strategin i min undersökning. Paret 

Yang har använt strategi i översättning genom tillägg och e översättning till en omskrivning 

genom användning av ett relaterat ord lika många gånger, 7 gånger vardera. Även Lyell 

använder strategi e flitigt, 18 gånger, vilket gör strategi e till den tredje mest använda 

översättningsstrategin i undersökningen som helhet. Den fjärde mest frekventa strategin för 

båda översättningarna är strategi c översättning till ett kulturellt substitut. Även denna har 

paret Yang använt 7 gånger och Lyell 14 gånger. Detta är på inget sätt de strategier som 

använts oftast för att översätta från kinesiska till engelska eller de som används mest frekvent 

av de båda översättarna i alla deras översättningar, utan detta gäller för mitt undersökta 

material. 

Vad gäller fråga 2 kan jag generellt säga att Lyell använder strategierna betydligt oftare än 

paret Yang, han använder exempelvis strategi i översättning genom tillägg hela 6 gånger 

oftare än paret Yang, och då det ändå en strategi som paret Yang använder frekvent. I övrigt 

är det samma 4 översättningsstrategier som används allra oftast av de båda översättarna. Det 

är endast Lyell som har använt sig av strategi h översättning genom bild och det är endast 

paret Yang som använder sig av strategi b översättning till ett mer neutralt/mindre 
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uttrycksfullt ord, kanske på grund av att svordomar inte var accepterade från deras 

arbetsgivare? Däri går endast att spekulera. Att endast Lyell har använt strategi h skulle kunna 

ha att göra med hans syfte med undersökningen. Genom sin översättning ville han göra en 

översättning som var lättförståelig och tillgänglig för en amerikansk målgrupp, och genom att 

lägga till en förklaring av det särskilda spelet som bilden avser så hoppades han kanske uppnå 

detta.  

På den tredje frågan måste jag ändå svara ja. Precis som Harryson behövde jag göra några 

egna kategorier för att kunna sortera mina resultat på bästa sätt, och precis som för henne var 

en av mina kategorier ”översättning genom tillägg”.  I likhet med Harryson var även strategi g 

översättning genom att utesluta ord en mycket vanlig kategori, den vanligaste av strategierna 

på ordnivå, och precis som i min undersökning är det den strategi för att hantera icke-

ekvivalens på ordnivå som paret Yang använder oftast. Även Lyell använder den många 

gånger i Harrysons undersökning. I Harrysons undersökning är det, precis som i min 

undersökning, Lyell som använder strategi i översättning genom tillägg mest frekvent, hela 8 

gånger oftare än paret Yang i Harrysons undersökning.  

Några skillnader mellan våra resultat är att jag hittade förekomster för alla 

översättningsstrategier för att hantera icke-ekvivalens på ordnivå vilket inte Harryson gjorde, 

hon saknade förekomster för strategi b översättning till ett mer neutralt/mindre uttrycksfullt 

ord. Vidare hittade jag betydligt fler förekomster än vad hon gjorde, i hela sin novell hittade 

hon totalt 26 förekomster för att hantera icke-ekvivalens på ordnivå, inräknat hennes egen 

kategori med översättning genom tillägg. I min novell hade jag totalt 110 förekomster. Detta 

kan tänkas bero på att jag endast tittade på icke-ekvivalens på ordnivå och därmed kanske 

gick igenom min novell mer noggrant, det kan även bero på att novellen som hon undersökte 

är kortare än vad novellen som jag undersökte är. Det kan också bero på att jag tog med saker 

som hon eventuellt inte fann relevanta för sin undersökning eftersom våra syften var något 

annorlunda, ett av hennes syften var att se om översättningsskillnader kunde förklaras med 

hjälp av Mona Bakers strategier, så hon var fokuserad på skillnader, medan jag mer var 

fokuserad på olika sätt som eventuell icke-ekvivalens på ordnivå hanterades av Lyell och 

paret Yang.  

Att mina resultat stämmer överens med Harrysons vad gäller vilka strategier som paret Yang 

och Lyell använder och även det faktum att vi båda gjorde en likadan egen kategori skulle 
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kunna tyda på att deras respektive stilar och sätt att översätta Lu Xun kanske kan 

generaliseras till att gälla fler än en novell, men ytterligare undersökningar behövs för att 

säkert kunna säga detta. 

11 Vidare	  forskning	  

Denna uppsats öppnar upp för vidare forskning, det skulle för det första vara intressant att 

jämföra ytterligare av paret Yangs och av Lyells översättningar av andra av Lu Xuns verk för 

att se om de tendenser som både jag och Harryson sett verkar vara genomgående för deras 

översättarstil. Vidare skulle det vara spännande att jämföra alla de översättningar som gjorts 

av Den sanna historien om Ah Q och se om det finns skillnader i de modernare 

översättningarna, t.ex. den gjord av Julia Lovell år 2010, i jämförelse med exempelvis paret 

Yangs översättning eller någon ännu äldre översättning. I ett vidare perspektiv skulle det 

också vara intressant att jämföra andra engelska översättningar av andra kinesiska verk för att 

se om de strategier som var vanligast i min undersökning används lika frekvent i andra 

översättningar, detta i syfte att kunna säga någonting generellt om att översätta från kinesiska 

till engelska.  
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Bilaga	  I	  

Original  Paret Yang Lyell 

1. 第一是文章的名目。 
 
 

The first was the question of what to 
call it 

The question of a title. What kind of 
biography was it to be? 
(strategi e) 

2. 传的名目很繁多:列传,自
传 ,内传 ,外传 ,别传 ,家传 ,小
传......, 而可惜都不合。  
 
 

There are many types of biographies: 
official biographies, autobiographies, 
unauthorized biographies, legends, 
supplementary biographies, family 
histories, sketches . . . but 
unfortunately none of these suited my 
purpose. 

But there are so many! Why just for 
biographies alone there are enough 
titles hanging around to make your 
head swim: narrative biography, 
autobiography, private biography, 
public biograpy, supplementary 
biography, family biography, 
biographical sketch. Trouble is – not 
one of them fits. 
(strategi i) 

3. 总而 言之,这一篇也便是“
本传”,但从我的文章着想,因
为文体卑下 , 是“引车卖浆

者流”所用的话, 所以不敢僭
称  
 
 

In short, this is really a "life," but since 
I write in vulgar vein using the 
language of hucksters and pedlars, I 
dare not presume to give it so high-
sounding a title. 
(strategi e) 
 

when you come right down to it, what 
I’m writing here is going to be the only 
standard biography of Ah Q you’ll 
find anywhere. Of course i don’t 
forget my place and call it that, for the 
style is ”vulgar” and the language I’ve 
cast it in is not the language of the 
classics but rather the ”vile vernacular 
of mere rickshaw boys and 
peddlers”. Fotnot: a sarcastic 
reference to Lin Shu (1852-1924. A 
prolific and respected translator of 
foreign fiction, Lin always wrote in the 
literary language. As an implacable 
enemy of the vernacular movement, in 
1919 he wrote and open letter to the 
liberal chancellor of Beijing 
University, Cai Yuanpei (1876-1940), 
accusing him of utterly destroying 
Confucian morality. At one point he 
indignantly penned ”only real 
scholarship and real morality can 
survive and command respect. If all the 
old classical books were discarded and 
replaced by the vernacular, then all the 
rickshaw boys and peddlers in Beijing 
and Tianjin could be regarded as 
professors because their vernacular is 
more grammatical and correct than the 
Fuijiand and Guangzhou dialects.” Lin 
Shu was himself a native of Fujian. See 
Chow Tse. tsjung, The May Fourth 
Movement (Standford: standford 
university press, 1967), p. 69. 
(strategi e, i) 

4. 便从不入三教九流 的小
说家所谓 

So from the stock phrase of the 
novelists, who are not reckoned among 

And so in the end I’ve taken my title 
from a phrase that’s popular among the 
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 the Three Cults and Nine Schools 
fotnot: The Three Cults were 
Confucianism, Buddhism and Taoism. 
The Nine Schools included the 
Confucian, Taoist, Legalist and Moist 
schools, as well as others. Novelists, 
who did not belong to any of these, 
were considered not quite respectable. 
(strategi e) 

storytellers, those lowly souls who 
have always been beyond the pale of 
the Three Doctrines and Nine Schools 
fotnot: The three doctrines are 
Confucianism, Buddhism, and Daoism. 
The nine schools are (1) Confusian, (2) 
Daoist, (3) Yin-yang, (4) Legalise, (5) 
School of Names, (6) Mohist, (7) 
Alliances and Strategies, (8) 
Miscellaneous writers, and (9) 
Agriculturalists. 
(strategi e) 

5. 那是赵太爷的儿子进了秀

才的时候  
 
 

This was after Mr. Chao's son had 
passed the county examination 

That was the day Old Master Zhao’s 
son passed the Building Talent exam. 
(strategi c, f, i) 

6. 阿Q正 喝了两碗黄酒  
 
 

Ah Q, who had just drunk two bowls 
of yellow wine, 
(strategi d) 

Ah Q had just downed a bowl of wine 
or two 
(strategi d, g, i) 

7. 你敢胡说!我怎么会有你
这样的本家?你姓赵么?  
 
 
 

"How dare you talk such nonsense! 
How could I have such a relative as 
you? Is your surname Chao?" 

How dare you talk such rubbish? How 
could I possibly have a clansman like 
you?  
(strategi g) 
 

8. 他活着的时候 ，人都 叫
他阿 Quei,  
 
  

During his lifetime everybody called 
him Ah Quei, 
(strategi c) 

While he was alive everybody called 
him AH-QUEI  
fotnot: The Ah of Ah Q is a common 
précis for given names especially in 
south China, and is always written with 
the same Chinese character. Here Lu 
Xun spells out the ”quei” in roman 
letters, claiming he does not know 
which Chinese character (there are 
many homophones) it should be. This 
makes for a jarring effect in a Chinese 
text; I have attempted to convey this by 
using capital letters. The current pinyin 
spelling of this syllable would actually 
be gui.  
(strategi c) 

9. 若论“著之竹帛”,这 篇文
章要算第一次, 所以先遇着
了这第一个难关。我曾仔细

想： 
 
 
 

If there is any question of preserving 
his name, this essay must be the first 
attempt at doing so. Hence I am 
confronted with this difficulty at the 
outset. I have given the question 
careful thought: 

And so it is that I lead the way in 
facing up to a linguistic crisis: 
(strategi g) 

10. 阿Quei,阿桂还是阿 贵呢 
? 
 
 
 

Ah Quei—would that be the "Quei" 
meaning cassia or the "Quei" meaning 
nobility? 
(strategi j) 

Should the QUEI be written with the 
character meaning ”laurel” or with the 
meaning ”high rank”? 
(strategi j) 

11. 又未散过生日征文的帖

子  
 

and since he never sent out invitations 
on his birthday to secure 
complimentary verses, 

If only at some point in his career he 
had sent out invitations soliciting 
eulogies on the grand occasion of his 
fiftieth or sixtieth birthday, the way 
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 scholar-officials do, 
(strategi i) 

12. 又倘使他有一位老兄或
令弟叫阿 富,那一定是阿贵

了  
 
 

Again, if he had had an elder or 
younger brother called Ah Fu 
(prosperity), then he would certainly 
be called Ah Quei (nobility). 
(strategi i, j) 

Again, if he’d had an elder or younger 
brother named Ah Fu, written with the 
fu that means ”riches”, then Ah Q’s 
QUEI would certainly be written with 
the character meaning ”high rank” 
so as to balance it 
(strategi j, i) 

13. 我所聊以自慰的,是还有

一个“阿”字非常正确,绝无附
会假借 的缺点,颇可以就正
于通人。 
 
 

The only thing that consoles me is the 
fact that the character "Ah" is 
absolutely correct. This is definitely 
not the result of false analogy, and is 
well able to stand the test of scholarly 
criticism. 
 

There’s one thing I do pride myself on: 
when you take the ”Q” away from 
”Ah Q”, you’ve still got an ”Ah” 
there, and I’m positive that I haven’t 
mixed that character up with any other. 
I could show that one off to anybody, 
no matter how learned.  
(strategi i) 
 

14. 阿Q不独是姓名籍贯有

些渺茫,连他先前的“行状”也
渺茫。 
 
 

In addition to the uncertainty regarding 
Ah Q's surname, personal name, and 
place of origin, there is even some 
uncertainty regarding his 
"background." 
 

Not only is there a certain vagueness 
surrounging Ah Q’s given name, 
family name, and place of origin, but 
there is also a great deal of uncertainty 
regarding his ”official resumé”. 
Fotnot: Xingzhuang, translated here as 
”resumé” actually refers to the 
posthumous account of a deceased 
official’s career put together by his 
relatives.  
(strategi c) 

15. 未庄人叫“长凳”,他也 叫
“长凳”,城里人却叫“条凳”,
他想:这是错的,可笑!  
 
 

For instance, a bench made of a 
wooden plank three feet by three 
inches the Weichuang villagers called a 
"long bench." Ah Q called it a "long 
bench" too; but the townspeople called 
it a "straight bench," and he thought, 
"This is wrong. How ridiculous!" 
(strategi e) 

For instance, Wei Villagers called a 
seat made from a threefoot plank a 
longbench and so did Ah Q, but the 
townsfolk called it a stickbench. 
"That's not right, that's flatass dumb!" 
he thought to himself. 
(strategi c, e) 

16. 油煎大头鱼,未庄都加上
半寸寸的葱叶 ,城里却加上
切细的葱叶,  
 
 
 

Again, when they fried large-headed 
fish in oil the Weichuang villagers all 
added shallot leaves sliced half an 
inch long, whereas the townspeople 
added finely shredded shallots, 

Wei Villagers would toss chopped 
scallions into the pan, but the 
townsfolk always used shredded ones. 
(strategi g) 

17. 颇 有几处不知于何时的

癞疮疤。  
 
 
 

some places on his scalp where in the 
past, at some uncertain dare, shiny 
ringworm scars had appeared. 
(strategi i) 

an assortment of shiny scars that had 
been left on his scalp by an attack of 
scabies.  
(strategi i) 

18. 口讷的他便骂, 气力小的
他便打;  
 
 

and if it were someone weak in 
repartee he would curse him, while if it 
were a poor fighter he would hit him. 
 

if it happened to be someone who 
stuttered so badly that he couldn't get 
the second word out after the first, 
Ah Q would curse him up one side 
and down the other; if it was someone 
so puny and weak that he could 
hardly stand, Ah Q would start a fight.  
(strategi i) 
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19. 假使有钱,他便去押牌宝, 
 
  
 

If he had money he would gamble. 
(strategi a, c) 
 

If he happened to have money, he'd go 
and play a round of Pickaside. Fotnot: 
The Pickaside stakeholder would set up 
a square gambling stand with four sides 
arranged as below. 

20. 一推人蹲在地面上,阿Q 
即汗流满面的夹在这中间， 
 
 
 
 

A group of men would squat on the 
ground, Ah Q sandwiched in their 
midst, his face streaming with 
perspiration 
 

As people crowded around the 
gambling stand, Ah Q would sandwich 
his way in among them, his face bathed 
in sweat.  
(strategi a) 
 

21. “咳~~开~~啦!”  
 
 
 

"Hey—open there!" 
 

"Ohkay, off with the cover and let's 
see which side has turned up!" Följt av 
en bild med en lång beskrivning av hur 
spelet går till. (se sidorna 20-21) 
(strategi h, i) 

22. 铜钱变成角洋,角洋变成

大洋,大洋 又成了叠。  
 
 

his coppers turning into silver coins, 
his silver coins into dollars, and his 
dollars mounting up 

Copper pennies turned into silver 
dollars, and the dollars piled up into a 
tall stack.  
(strategi g) 
 

23. 他才爬起来, 赌摊不见了

,人们也不见了， 
 
 

and by the time he clambered to his 
feet the gambling tables had vanished 
and so had the gamblers. 
 

No sooner had he struggled to his feet 
than he discovered that the gambling 
stand was gone, and the people who 
had been surrounding it were 
nowhere to be seen.  
(strategi e, i) 

24. 还到那里去寻根柢呢?  
 
 
 

where could he look for the culprits?   
 

there was no possible way of ever 
finding out what actually had 
happened.  
(strategi f) 

25. 然而阿 Q 虽然常优胜,却
直待蒙赵太爷打他嘴巴之后

,这才出了名。 
 
 

Although Ah Q was always gaining 
victories, it was only after he was 
favoured with a slap on the face by Mr. 
Chao that he became famous. 
 

Although Ah Q was indeed often 
victorious, it wasn't until he had been 
graced with a slap across the mouth 
from Old Master Zhao—for his 
temerity in laying claim to the Zhao 
family name—that he finally became 
famous.  
(strategi i) 

26. 所  以者何?就因为赵太

爷是不会错的。  
 
 

the reason being that Mr. Chao could 
not possibly be wrong. 
 

Now, here one might be tempted to 
ask, "Pray tell wherein lieth the why 
and the wherefore of that?" Simple. 
His nibs Old Master Zhao couldn't be 
wrong!  
(strategi i) 

27. 更不必说动手了。 而他
现在竟动手,很意外,  
 
 

much less beaten by him. And now, 
contrary to all expectations, Whiskers 
Wang had beaten him. 

: much less dared to lay hands on him. 
Thus the event that had just 
transpired was something totally 
unexpected. 
(strategi f) 

28. 皇帝已经停了考,不 要秀
才和举人了,  
 
 

The Emperor has abolished the official 
examinations, so that scholars who 
have passed them are no longer in 
demand. 

that the emperor had put an end to the 
civil service examinations and did not 
need Budding Talents anymore? 
(strategi c) 

29. 远远的走来了一个人,他
的对头又到了。  

From the distance approached another 
of Ah Q's enemies.  

Out of the distance, someone else was 
coming toward him—another enemy 
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(strategi g) had arrived. 

30. 这也是阿Q最厌恶的一 
个人 ,就是钱太爷的大儿子

。  
 
 

This was Mr. Chien's eldest son whom 
Ah Q also despised. 
(strategi c, g) 

This too was one of the people whom 
Ah Q most detested, the son of Old 
Master Qian.  
(strategi g) 

31. 半年之后他回到家里来,
腿也直了,辩子也不见了,  
 
 
 

When he came home half a year later 
his legs were straight and his pigtail 
had disappeared. 

By the time he came back half a year 
later he was walking stifflegged, just 
the way foreigners do, and his queue 
was gone! 
(strategi i) 

32. 便不由的轻轻的说出来

了 
 
 

the words slipped out involuntarily. Lightly, yet quite audibly, the words 
escaped his lips before even he knew 
they were out.  
(strategi i) 

33. 不料这秃儿却拿着一支

黄漆的棍子——就是阿Q所
谓哭丧棒—— 
 
 

Unfortunately this "baldhead" was 
carrying a shiny, brown stick which Ah 
Q called a "staff carried by the 
mourner." 
(strategi f) 

To Ah Q's surprise, "Baldy" started 
moving directly toward him, a 
yellowlacquered cane—what Ah Q 
called a wailing stick—in his hand. 
Fotnot: Young foreign gentlemen of 
the time often carried canes, and young 
Chinese who had studied abroad often 
emulated them even after returning 
home. The "wailing ���stick" (kusang 
bang) had been traditionally carried by 
filial sons in funeral processions; the 
idea it represented was that the son was 
so overwhelmed with grief he would 
have been otherwise unable to walk.  
(strategi f) 

34. “我不知道我今天为什么

这样晦气 ,原来就因为见了

你!”他想。  
 
 

"So all my bad luck today was because 
I had to see you!" he thought to 
himself.  

(strategi g) 

35. 他迎上去,大声的吐一口
唾沫: ��� 
 
 

He went up to her and spat noisily. He walked straight toward her and spat 
on the ground.  
(strategi c) 

36. “你怎么动手动脚......”尼
姑满脸通红的说 ,一面赶快
走。  
 
 

"Who are you pawing? . . ." demanded 
the nun, blushing crimson as she began 
to hurry away. 

"What's gotten into you? Get your 
filthy paws off me!" Her face flushing 
scarlet, the nun hurried onward.  
(strategi e) 

37. 阿Q看见自己的勋业得

了赏识,   
 
 

Seeing that his feat was admired, 
 Seeing that his meritorious service to 

the court had gained such great favour 
with these tippling nobles, 
(strategi i) 

38. 而且奇怪,又仿佛全身比
拍拍的响了之后经松 ,飘飘

然的似乎要飞去了。 
 
 

And, strange to relate, even more 
relaxed than after the beating, he felt 
light and buoyant as if ready to float 
into the air. 
(strategi g) 

Strange to tell, his whole body seemed 
to feel relaxed, too, even more relaxed 
than after the echoes of the Fake 
Foreign Devil's WHACK! 
WHACKWHACK! had died away. 
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Walking on air, Ah Q seemed ready to 
take off and soar away at any minute.  
(strategi i) 

39. “哈哈哈!”阿Q十分得意
的笑。 
  “哈哈哈!”酒店里的人也九
分得意的笑。 
 
 

Ah Q roared with delighted laughter.  
The men in the wine shop roared too, 
with only slightly less satisfaction. 
(strategi f) 

Hah, hah, hah!" One hundred per cent 
elated, Ah Q laughed. ���"Hah, hah!" 
Ninety per cent elated, the patrons of 
the wine shop laughed too.  

40. 看见死的死了,降的降了
,“臣诚惶诚恐死罪死罪”,  
 
 
 

having carried all before them, with the 
enemy slain or surrendered, cowering 
in utter subjection, 
(strategi g) 

sees his enemies die or surrender, and 
finally reports his victory back to the 
throne: "In fear and trembling, thy 
servant draws his breath, who, in 
addressing you, deserveth only death." 
Fotnot: "Deserving only death" in that 
he has taken the liberty of addressing 
the throne directly. This stock phrase is 
an example of the exaggerated 
politeness that was the norm in framing 
memorials to the emperor. 
(strategi e) 

41. 便反而感到了胜利的悲

哀。  
 
 

Then they find their triumph a tragedy. At such a time the hero experiences not 
the joy of victory, but rather its 
poignant melancholy.  
(strategi i) 

42. 他觉得自己的大拇指和

第二指有点古怪 :仿佛比平
常滑腻些。  
 
. 

This evening, however, he found it 
very difficult to close his eyes, for he 
felt as if there were something the 
matter with his thumb and first finger, 
which seemed to be smoother than 
usual.  

Who would have thought that tonight 
he wouldn't even be able to get his eyes 
shut? There was something very 
strange—he could feel it—going on in 
the indefinger and thumb of one hand.  
(strategi g) 

43. 而“若敖之鬼馁而”,也是
一件人生的大哀,  
 
 

and it is one of the tragedies of life that 
"spirits without descendants go 
hungry.” fotnot: A quotation from the 
old classic Zuo Zhuan. 

And then too, if you also remember 
how the classics tell of the exemplary 
concern of Ziwen, in those days of 
yore, lest the ghosts of the Ruo'ao clan 
go hungry, woman and man—a great 
human tragedy, indeed! Fotnot: The 
story of Ruo'ao Ziwen is recorded 
under the fourth year of Duke Xuan 
(604 B.C.) in the historical classic Zuo 
Zhuan; see n. 1 above. Observing the 
inauspicious countenance of his 
younger brother's baby son, Ziwen 
exhorted the father to kill the boy lest 
he bring down destruction on the entire 
clan. The father did not heed his elder 
brother's advice, and when the boy 
grew up he fulfilled his uncle's 
prophesy, so that, with no posterity to 
sacrifice to them, the ghosts of the 
Ruo'ao clan did in fact end up going 
hungry.  
(strategi i) 

44. 只可惜后来有些“不能收
其放心”了。  
 

and it is indeed a pity that later he 
should have run amok. 
(strategi f) 

Unfortunately, however, after his 
thoughts started galloping off in this 
direction, Ah Q completely lacked the 
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 art to rein in his unbridled heart. 
Fotnot: Based on a passage in the Bi 
Ming chapter of the History Classic.  
(strategi e) 

45. 我们不能知道这晚上阿

Q在什么时候才打鼾。 
 
 

We shall never know when Ah Q 
finally fell asleep that evening.  
(strategi a) 

There is no way of telling when it was 
that Ah Q finally began to snore that 
night.  

46. 商 是妲己闹亡的;周是褒
姒弄坏的;秦......虽然史无明
文,我们也假 定他因为女人,
大约未必十分错 ;而董卓可
是的确给貂蝉害死了。  
 
 

The Shang dynasty was destroyed by 
Ta Chi, the Chou dynasty was 
undermined by Pao Szu; as for the 
Chin dynasty, although there is no 
historical evidence to that effect, if we 
assume that it fell on account of some 
woman we shall probably not be far 
wrong. And it is a fact that Tung Cho's 
death was caused by Tiao Chan. 
Fotnot: a Chi, of the twelfth century 
B.C., was the concubine of the last 
king of the Shang dynasty. Pao Szu, of 
the eighth century B.C., was the 
concubine of the last king of the 
Western Chou dynasty. Tiao Chan was 
the concubine of Tung Cho, a powerful 
minister of the third century A.D.  

The Shang dynasty [17661122 B.C.] 
was brought down by the enticing Da 
Ji, and the captivating Bao Si destroyed 
the Zhou [1122221 B.C.]. As for the 
Qin dynasty [221B.C.], though we 
can't find any clear statement as to 
exactly what happened, we probably 
wouldn't be one hundred percent wrong 
if we assumed that a female had put 
that one on the skids, too. And we 
know for an undeniable fact that it was 
because of the singsong girl Diao Chan 
that Dong Zhuo [d. A.D. 192] was 
killed. fotnot: The women mentioned 
here were concubines to the last rulers 
of their respective dynastic periods. 
According to the paternalistic views of 
traditional Chinese historiography, they 
beguiled their royal consorts into 
debauchery and ruin. Fotot 2: During 
the decline of the Han (206 B.C.–A.D. 
220), Wang Yun (a minister of the 
dynasty) presented the singsong girl 
Diao Chan to a subordinate of Dong 
Zhuo (a contemporary warlord). Later 
the crafty Wang spirited the girl away 
and presented her to Dong Zhuo 
himself. He then told the subordinate 
that Dong had taken her by force. As 
Wang had anticipated, the subordinate 
then assassinated the muchdespised 
minister.  
(strategi i) 

47. 为惩治他们起见,所以他
往往怒目而视,或者大声 说
几句“诛心”话，  
 
 

In order to correct such people, he 
would glare furiously, pass loud, 
cutting remarks, 

He often employed his dirtylookism to 
punish such miscreants. Occasionally 
he would voice a loud comment to 
show that he knew what a couple was 
"really up to," no matter how innocent 
their behaviour might seem on the 
surface.  
(strategi i) 

48. 谁知道他将到“而立”之
年,   
 
 

Who could tell that close on thirty, 
when a man should "stand firm”, 
Fotnot: Confucius said that at thirty he 
"stood firm." The phrase was later used 
to indicate that a man was thirty years 
old. 
(strategi e, i) 

Who could possibly have foreseen that 
just as he was approaching the age 
when, like Confucius, he should have 
"stood firm," Fotnot: In a wellknown 
passage of the Analects Confucius 
says, "At thirty, I stood firm."  
(strategi e, i) 
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49. 这也足见异端之可恶。 ��� 
 
 
 

and this is another proof of the 
odiousness of the heretic. Goes to show you what a detestable 

and heretical doctrine Buddhism really 
is, too.  
(strategi i) 

50. “我们的少奶奶是八月里

要生孩子了......” 
 
 

"Our young mistress is going to have a 
baby in the eighth moon . ." 

"Our Young Missus is going to have a 
baby in August and . . . " ��� 
(strategi c) 

51. 大竹杠又向他劈下来了  
 
 
 

The big bamboo pole came down 
across Ah Q's shoulders. 
(strategi i) 

The heavy pole clove the air again.  
 

52. “忘八蛋!”秀才在后面用
了官话这样骂。 
 
 

"Turtle's egg!" shouted the successful 
candidate, cursing him in mandarin 
from behind. 
(strategi d) 

"Turtle's egg!" the Budding Talent 
cursed from behind. Fotnot: Cuckolds 
were called turtles, and thus "turtle's 
egg" comes close to "S.O.B." in 
English.  
(strategi d) 

53. 还有间壁的y邹七嫂,  
 
 

in addition, their neighbour Mrs. Tsou 
was there, 

Seventh Sister Zou from next door,  
(strategi d, g) 

54. 阿Q礼毕之后,   
 
 
 

After Ah Q had kowtowed and 
complied with the Chao family's 
terms, 
(strategi j) 

Having complied with the five 
conditions laid down by the sheriff,  
(strategi j) 

55. 其二, 管土谷祠的老头子

说些废话,似乎叫他走  
 
 

secondly, the old man in charge of the 
Tutelary God's Tem ple made some 
uncalled-for remarks, as if he wanted 
Ah Q to leave; 
 

In the second place, the old man who 
took care of the temple started running 
off at the mouth with the obvious 
intention of running him off.  
(strategi i) 

56. 谁料这小子竟谋了他的

饭碗去。  
 
 

Who could have thought that this low 
fellow would steal his living from 
him? 
(strategi c) 

Who would ever have dreamt that a 
young nobody like that would actually 
do him out of his ricebowl?  
(strategi d) 

57. 从先前 的阿Q看来,小D
本来是不足齿数的,  
 
 

In the past Ah Q had never considered 
Young D worth taking seriously, 

The old Ah Q had never considered 
Young D's martial skills to be worthy 
of mention, 
(strategi i) 

58. 而阿Q却仍然没有人来
叫他做短工。  
 
 

But still not a soul came to hire Ah Q. At any rate, Ah Q came out of it in the 
same fix he had been in before—no 
one came to offer him work.  
(strategi i) 

59. 他早想在路上拾得一注
钱,   
 
 

He had long hoped to pick up a sum of 
money on the road, 
(strategi e) 

For quite some time now he had 
fantasized about finding some money 
on the street someplace,  
(strategi e) 

60. 看间熟识的馒头, 
 
 

and the familiar steamed bread, 
(strategi e) 

the familiar steamed breadrolls, 
(strategi e) 

61. “这是你的?你能叫得他

答应你么?你......”  
 
 

"Are these yours? Can you make them 
answer you? You. . . . ." 
 

"Oh, you think these are yours, huh? 
Can you call 'em by name and make 
'em come to you? Why you don't 
even—"  
(strategi i) 
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62. “现在 ......这不是?”老尼

姑指着他的衣兜。  
 
 

"Now—aren't you?" said the old nun, 
pointing at the folds of his jacket. 
(strategi e) 

"Just now . . . aren't those . . ." The old 
nun pointed to his bulging shirt. 
 

63. 这本来在前门的,不知怎

的到后园来了 

 
 

Originally this dog had been at the 
front gate, and how it reached the back 
garden was a mystery. 
 

The dog had been at the front gate but 
somehow or other had come around to 
the back  
(strategi g) 

64. 黑狗哼而且追,已经要咬

着阿Q 的腿,  
 
 

With a snarl the black dog gave chase 
and was just about to bite Ah Q's leg 

It was right on Ah Q's heels and about 
to grab his leg when,  
(strategi g) 

65.阿 Q 怕尼姑又放出黑狗

来,  
 
 

Fearing that the nun would let the 
black dog our again, 
 

Afraid lest the abbess might let the dog 
out after him,  
(strategi g) 

66. 人们都惊异,说是阿 Q 回

来了 ,于是又回上去想道 ,他
先前那里去了呢?  
 
 

Everybody was surprised to hear of his 
return, and this made them think back 
and wonder where he had been all that 
time. 
 

"Ah Q's back." All who heard the 
news were surprised and forthwith 
rolled back their minds to ponder: 
"Wonder where he went?"  
(strategi i) 

67. 阿 Q 前几回的上城,大抵

早就兴高采烈的对人说,  
 
 
 

The few previous occasions on which 
Ah Q had been to town, he had usually 
informed people in advance with great 
gusto; 
 

The last few times he went to town, Ah 
Q had been bursting with news when 
he got back and had wasted no time 
telling everyone about his trip.  
(strategi f, g ) 

68. 然而未庄老例,只有赵太

爷钱太爷和秀才大爷上城才

算一件事。  
 
 

but according to the custom of 
Weichuang it was only when Mr. 
Chao, Mr. Chien, or the successful 
county candidate went to town that it 
was considered important. 
 

going to town was no big thing unless 
it was Old Master Zhao or Old Master 
Qian who did the going.  
(strategi g) 
 

69. 何况是阿 Q: ,  
 
 

much less Ah Q's. 
 

much less a trip by the likes of Ah Q.  
(strategi i) 

70. 因此老头子也就不替他

宣传,  
 
 

This would explain why the old man 
had not spread the news for him, 
(strategi b) 

Thus the old caretaker at the temple 
hadn't bothered to spread word of our 
hero's departure for town,  
(strategi f) 

71. 但阿 Q 这回的回来,却与

先前大不同,  
 
 

Ah Q's return this time was very 
different from before, 
 

The circumstances of his return this 
time were rather different too  
(strategi i) 

72. 但因为和破夹袄的阿 Q
有些两样了  
 
 

still he was very different from the Ah 
Q of the ragged coat. 
 

but this Ah Q was entirely different 
from the raggedyjacket Ah Q they 
were accustomed to, and thus they 
treated him with deference.  
(strategi i)  

73. “回来了。” 
 
 

"Yes, I'm back." 
(strategi c, i) 

"I'm back."  
 

74. “ 上 城 去 了 !”  
 
 

"I went to town." 
(strategi i) 

"Went to town."  
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75. 这一件新闻,第二天便传

遍 了 全 未 庄 。 
 
. 

By the next day this piece of news had 
spread through Weichuang. 
 

This momentous item of intelligence 
had blanketed all of Wei Village by 
the very next day.  
(strategi e) 

76. 人人都愿意知道现钱和

新夹袄的阿 Q 的中兴史  
 
 

And since everybody wanted to hear 
the success story of this Ah Q of the 
ready money and the new lined jacket, 
(strategi g) 
 

Everyone wanted to hear the saga of 
Ah Q's "dynastic restoration" to his 
present readycash and newlinedjacket 
level of affluence.  
 

77. 据阿 Q 说,他是在举人老

爷家里帮忙。 
 
  

According to Ah Q, he had been a 
servant in the house of a successful 
provincial candidate. 
 

The way Ah Q told it, he had been 
working for an Old Master in town—a 
Selectman, no less.  
(strategi c) 

78. 因为这举人老爷实在太“
妈妈的”了。 
 
 

this successful candidate was really too 
much of a "turtle's egg." 
(strategi d) 
 

for he considered the Old Master 
Selectman a bit too "fuckin' " this and 
a mite too "fuckin' " that.  
(strategi c) 
 

79. 只有假洋鬼子能够叉“麻
酱”,  
 
 

and only the Imitation Foreign Devil 
could play mah-jong 
(strategi g) 

Here only the Fake Foreign Devil knew 
how to play Ma John, fotnot: In the 
original text, Ah Q hears majiang (the 
game of mahjong) as two other 
characters, pronounced the same way 
but with a completely different 
meaning. 
(strategi e, i) 

80. 只要放在城里的十几岁

的小乌龟子的手里, 
 
 

You had only to place the Imitation 
Foreign Devil in the hands of these 
young rascals in their teens, 
(strategi c) 
 

If the Fake Foreign Devil ever fell into 
the clutches of one of those little 
bastards,  
(strategi c)  

81. 是女人 的走路也扭得不

很好。  
 
 
 

the women did not sway in a very 
satisfactory manner as they walked. 
 

when the women walked, their fannies 
didn't have much wiggle.  
(strategi i)  

82. 但阿 Q 又四面一看  
 
 

Then with a glance around, 
 

Once more Ah Q looked all around 
and surveyed his audience.  
(strategi i) 

83. 别的人也一样。  
 
 

nor did the others. 
 

And the others who had listened to Ah 
Q that day were similarly wary.  
(strategi i) 

84. 女人们见面时一定说,  
 
 

When the womenfolk met they would 
say to each other, 
 

Yet it seemed that of late, whenever the 
village women met, conversation 
would invariably turn to Ah Q.  
(strategi, i) 

85. 同时电光石火似的赶快

缩了头  
 
 

and drew in his head as fast as 
lightning or a spark struck from a 
flint 
 

Bearded Wang jerked his head in as 
quick as lightning.  
(strategi g) 
 

86. 我们门窗应该小心些  
 
 

and that they should be more careful 
about their doors and windows. 
 

"We had better be a bit more careful 
about locking our windows and doors 
at night.  
(strategi i) 

87. “阿 Q,听说你在外面发财 "I hear you got rich out there, Ah Q," "Ah Q, I hear that you prospered 



 

 

52 

,”  
 
 

 while you were away,"  
(strategi e) 

88. 全村的人心就很动摇。  
 
 

and before midday the hearts of all the 
villagers were beating faster. 
 

Well before noon, everyone had heard 
about it and was quite worried.  
(strategi i) 

89. 其实 举人老爷和赵秀才

素 不 相 能  
 
 
 

Actually the successful provincial 
candidate and the successful county 
candidate in the Chao family were not 
on good terms, so that it was scarcely 
logical to expect them to prove friends 
in adversity; 
 

if you stopped to think about it, she 
probably had something there, for 
despite their both being members of 
the educated scholarofficial class, 
Budding Talent Zhao and Old Master 
Selectman had never hit it off very well  
(strategi i) 

90. 以为革命党便是 造反,造
反便是与他为难,  
 
 

But since it had occurred to him that 
the revolutionaries were rebels and that 
a rebellion would make things difficult 
for him, 
 

that "revolutionaries" were trouble 
makers, hellbent on turning the 
world upside down, and that meant 
giving Ah Q a hard time personally.  
(strategi i) 

91. 况且未庄的一群鸟男女

的慌张的神情,  
 
 

the terror of all the villagers only 
adding to his delight. 
(strategi g) 

Furthermore, with all the "cocksuckin' 
villagers" running around like 
chickens with their heads cut off,  
(strategi e) 

92. “革命也好罢,”阿 Q 想,  
 
 

Revolution is not a bad thing," thought 
Ah Q. 
 

"Why not be a revolutionary?" he 
asked himself.  
(strategi e) 

93. “革这伙妈妈的命,太可恶

!太可恨!...... 便是我,也要投

降革命党了。”  
 

"Finish off the whole lot of them . . . 
curse them! . . . I would like to go over 
to the revolutionaries myself." 
(strategi b) 
 

There's a whole bunch of fuckers I'd 
like to revolution clear out of this 
world and into the next, the sorry 
bastards! I just might throw in with 
that Revolution Party myself!"  
(strategi c, i) 
 

94. 愈加醉得快 
 
 

Consequently, he became drunk very 
quickly; 
 

Ej översatt 
(strategi g) 

95. “老 Q,” 
 
 

"Q, old chap!" 
(strategi c) 

"Q, my friend,"  
(strategi c) 

96. 谁听他!  
 
 

But who would listen to them! 
 

Fat chance!  
(strategi c) 

97. 小 D 是什么东西呢?  
 
 

Who was Young D anyway? 
(strategi b) 

Just who the hell did Young D think he 
was anyway?  
(strategi c) 

98. 走出街上看时,样样都照

旧。 
 
 

and when he went out in to the street 
everything was the same as usual. 
 

He went out on the street and did a 
quick survey—everything was exactly 
as it had always been.  
(strategi i) 

99. 庵和春天时节一样静,白
的墙壁和漆黑的门。  
 
 

The convent was as peaceful as it had 
been that spring, with its white wall 
and shining black gate. 
 

It was every bit as quiet as he 
remembered it from the previous 
spring. 
(strategi g) 

100. 阿 Q 本也想进城去寻

他的老朋友 ,一得这消息 ,也
只得作罢了。 

but as soon as he heard the news he 
became resigned and gave up the idea. 
 

At first, Ah Q had considered going 
into town to look up some old friends, 
but on hearing of Sevenpounder's 
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tragic fate, he too had no choice but to 
cancel his trip.  
(strategi i) 
 

101. 几天之后,  
 
 

During the next few days 
 

Within a few days after the 
revolutionaries took the town,  
(strategi i) 
 

102. 并且批他几个嘴巴, 聊
且惩罚他忘了生辰八字 ,也
敢来做革命党的罪。  
 
 

and slap his face several times into the 
bargain to punish him for forgetting his 
place and for his presumption in 
becoming a revolutionary. 
 

and slapping him across the mouth a 
few times as punishment for forgetting 
his place.  
(strategi g) 

103. 他却总说道 No!——这

是洋话,你们不懂的。	  	  
	  
 

But he always answered 'Nein!'—that's 
a foreign word which you wouldn't 
understand. 
(strategi d) 

But he would reply, 'Mais non, mon 
ami!'—that's a foreign expression for 
'no.'  
fotnot: "Brother Hong" is a pretentious 
reference to Li Yuanhong (1864–
1928), the Qing commander who 
reluctantly took charge of the 
revolutionary government in Hubei (at 
the behest of his own troops) following 
the 1911 Wuchang uprising. 
Subsequently he served twice as 
president of the republic. The italicized 
French expression in the translation 
appears as English "No!" in the original 
Chinese text. 
(strategi d) 

104. 听着说话的四个人都吃

惊的回顾他。洋先生也才看

见 
 
 

The four men who had been listening 
gave a start and turned to stare at Ah Q. 
Mr. Foreigner too caught sight of him 
for the first time. 
 

Ej översatt  
(strategi g) 

105. 也似乎还是先前一样,	  	  
 
 

yet everything still seemed the same as 
before; 
 

but there was still no end in sight. 
 
(strategi e) 

106. 这一夜没有月,	  	  
 
 

There was no moon that night, 
 

Ej översatt  
(strategi g) 

107. 阿 Q站着看到自己发烦
,	  	  
 
 

Ah Q stood there until he lost interest, 
(strategi g) 

Ah Q stood and watched until he was 
tired of watching,  
 

108. 在那里来	  来往往的搬,
箱子抬出了 ,器具抬出了 ,秀
才娘子的宁式床也抬出 	   了
,......抬得他自己有些不信他

的眼睛了。 

 
 

in the distance people moved to and 
fro, carrying things, carrying off 
cases, carrying off furniture, 
carrying off the Ningpo bed of the 
successful county candidate's wife . . 
carrying until he could hardly believe 
his own eyes. 
 

A steady stream of people went back 
and forth moving things out, so many 
things that Ah Q could scarcely believe 
his eyes.  
 
(strategi g) 

109. 毒毒的点一点头	  	  
 
	  

he exclaimed, nodding maliciously. 
 Ej översatt 

(strategi g) 
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110. 阿 Q见自己被搀进一所

破衙门,	  
 

and Ah Q found himself carried to a 
dilapidated yamen where, 
(strategi d) 
 

He watched himself supported under 
the arms and escorted into a rundown 
yamen, Fotnot: The seat of a local 
government. 
(strategi d) 


