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ВСТУП 

 Дисертаційне дослідження присвячене лінгвопрагматичному та 

лінгвокультурологічному аспектам відтворення особливостей німецької 

літературної романтичної казки в україномовних перекладах. 

 У циклі гуманітарних наук все більш актуальними стають проблеми 

дитячої перекладної літератури, її особливостей, місця в літературі, системі 

освіти, культурі загалом. 

Такий літературний жанр як казка був раніше і залишається дотепер 

об’єктом багатьох досліджень з літературознавства, мовознавства, етнології, 

культурології, психології, перекладознавства тощо. Зокрема фольклорна 

казка досліджувалася такими науковцями: В.П. Анікіним, М.М. Бахтіним, 

О.М. Гронською, Г.В. Давиденко, Л.Ф. Дунаєвською, О.І. Капіца, 

С.Д. Карпенко, Т.В. Ковтун, Н.І. Кушиною, Н.В. Мастило, М.В. Новиковим, 

І.Я. Франком, В.Я. Проппом та ін. Дослідженнями літературної казки 

займалися Л.Ю. Брауде, В.О. Бахтіна, Є.Ю. Ільїнова, М.Н. Липовецький, 

Д.С. Ліхачов, І.П. Лупанова, Л.В. Овчиннікова та ін. 

 Фольклорні традиції, що беруть свій початок з глибини віків, є основою 

особливого жанру художньої літератури – літературної казки, яку ми 

аналізуємо в науковій роботі. 

Слід зауважити, що в наукових дослідженнях спостерігається теоре-

тична неопрацьованість жанру літературної казки, зокрема, в 

літературознавстві практично відсутнє чітке формулювання визначення 

літературної, до того ж, авторської, казки. Авторську казку можна вважати 

своєрідним синтезом ідейного, проблемного аспекту, що обумовлений 

авторським задумом, і всієї системи художньо-виразних засобів, які 

визначаються певними закономірностями жанру казки та загальним 

розвитком змістових форм літератури. Таким чином, довгі роки точаться 

дискусії навколо приналежності літературної казки до певного жанру, вікової 

категорії читачів, яким вона призначена та співставлення її з фольклорною 

спадщиною. 
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Актуальність дослідження зумовлена посиленням уваги науковців 

(теоретиків перекладу, культурологів, літературознавців, філологів, 

лінгвістів) до вивчення художніх текстів з позиції взаємодії та 

відокремленості культур. Таким типом тексту безперечно є текст казки, як 

літературного жанру, що увібрав в себе глибинні вікові надбання народів і 

представляє разом з тим національну своєрідність окремого етносу.  

Актуальність роботи визначається також недостатньою розробкою проблем 

жанру літературної казки у теорії перекладу загалом та відсутністю 

досліджень жанру літературної казки на матеріалі німецької мови у 

перекладознавчому аспекті зокрема. 

Об’єктом дослідження є німецькі літературні казки епохи Романтизму 

та їх україномовні переклади, а саме казки В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана. 

Предметом дослідження є способи відтворення лінгвопрагматичних і 

лінгвокультурологічних особливостей німецької літературної казки в 

україномовних перекладах. 

Новизна дослідження визначається вибором у якості матеріалу 

дослідження німецьких літературних казок, що раніше не піддавалися 

детальному аналізу в перекладознавчому аспекті, та полягає у комплексному 

дослідженні зазначених вище особливостей жанру літературної казки та 

способів їх відтворення в україномовних перекладах.  

 Відповідно до обраного напрямку дослідження мета роботи полягає у 

виявленні, описі та вивченні лінгвопрагматичних і лінгвокультурологічних 

особливостей німецької літературної казки та аналізі їх відтворення в 

україномовних перекладах.  

 Реалізація цієї мети передбачає вирішення ряду завдань: 

1. Розглянути гносеологічні аспекти жанру казки в циклі гуманітарних 

наук 

2. Дати визначення поняття “літературна казка” 

3. Визначити основні риси літературної казки у порівнянні з народною 
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4. Визначити методологічні основи перекладознавчого дослідження 

німецької літературної казки 

5. Встановити лінгвопрагматичні і лінгвокультурні особливості німецької 

літературної казки та способи їх збереження в україномовних 

перекладах 

6. Дослідити структурно-композиційні риси німецької літературної казки 

та ресурси їх відтворення українською мовою 

7. Виокремити лексико-семантичні особливості німецької літературної 

казки та розглянути їх переклад українською мовою 

8. Розглянути ономастичний простір німецької літературної казки в 

контексті перекладу українською мовою 

9.  Дослідити особливості перекладу реалій німецької літературної казки 

українською мовою 

Теоретичне значення роботи полягає у розробці комплексного 

підходу до проблеми перекладу німецької літературної казки. Теоретичні 

результати дослідження можуть бути використані як методичні рекомендації 

щодо перекладу творів у жанрі літературної казки. Матеріали дисертації 

можуть слугувати базою для теоретичних досліджень в галузі загальної теорії 

перекладу, а також у дослідженнях, що стосуються відтворення 

лінгвопрагматичних і лінгвокультурологічних особливостей тексту у 

перекладі. 

Практичне значення роботи полягає у використанні отриманих 

матеріалів при викладанні окремих теоретичних курсів з перекладознавства, 

на семінарських заняттях з проблем художнього перекладу, а також при 

написанні студентами курсових і дипломних робіт. 

 Положення, що виносяться на захист:  

1. Літературна казка – це жанр художньої літератури, твір з 

фантастичним сюжетом, оригінальною авторською концепцією, в 

основі якого лежить синтез фольклорних і літературних традицій і який 

переслідує етико-естетичні цілі. 



 
 

8 

2. Переклад літературної казки передбачає збереження перекладачем 

всього набору мовних, стилістичних засобів, а також ідіостилю автора 

у процесі міжмовного перетворення. 

3. Переклад німецької літературної казки являє собою комплекс 

трансформацій з однієї мови іншою мовою (а саме з німецької мови 

українською мовою) із застосуванням традиційних прийомів 

міжмовних перетворень (тобто, заміни, опущення, додавання, 

перестановки) зі збереженням прагматичного потенціалу оригінального 

тексту. 

4.  Збереження прагматичного потенціалу оригінального тексту при 

перекладі німецької літературної казки можливе лише за умови 

передачі національно-культурної специфіки німецької літературної 

казки, що виявляється у лінгвокультурологічних характеристиках 

(власних іменах, неономастичних реаліях, фразеологічних одиницях). 

5. Лінгвокультуреми (ономастичні та неономастичні реалії, фразеологічні 

одиниці) відтворюються в україномовних перекладах німецьких 

літературних казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана за допомогою 

традиційних перекладацьких прийомів, їх ігнорування веде до втрати 

лінгвокультурної інформації.  

Мовним матеріалом дослідження послужили 23 казки В. Гауфа та 

Е.Т.А. Гофмана, твори, що належать до епохи романтизму в німецькій 

художній літературі і містять авторську пресупозицію віднесеності до 

літературного жанру казки, а також переклади казок Е.Т.А. Гофмана 

українською мовою Сидора Сакидона, Євгена Поповича,  С.Г. Шалай та 

Ю.Б. Худякова, і україномовні переклади казок В. Гауфа, починаючи з 

першого перекладу 1919 р. М. Харченка, Ф. Супруна і Д. Корзуна за 

редакцією І. Труби і закінчуючи найповнішим зібранням перекладів казок 

В.Гауфа українською мовою 2002 року Львівського видавництва 

“Універсум”, а також переклади Миколи Іванова та Ігоря Андрущенка. 

Загальний обсяг досліджуваного матеріалу становив понад 2000 сторінок. 
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 Методи дослідження визначаються специфікою матеріалу, а також 

цілями і завданнями дослідження. При обробці всього текстового корпусу 

застосовано комплексну методику, в межах якої було проведено зіставний 

аналіз, контекстуальний аналіз, лексикографічний аналіз, в окремих випадках 

застосовується також метод кількісних підрахунків. Добір емпіричного 

матеріалу здійснено методом суцільної вибірки. 

 Структура роботи підпорядкована її меті та визначена специфікою 

досліджуваного матеріалу. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. У “Вступі” обґрунтовано 

актуальність теми, її наукову новизну, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, його мету, завдання, розкрито теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів, а також подано відомості щодо апробації 

результатів роботи. У першому розділі (“Казка як об’єкт дослідження в 

лінгвістиці та перекладознавстві”) окреслено основні етапи розвитку 

наукової думки в межах дослідження жанру літературної казки та висвітлено 

теоретичні проблеми, пов’язані із обґрунтуванням підходу, що застосовано у 

роботі. Особливу увагу приділено жанровим ознакам літературної казки у 

порівнянні з народною. У другому розділі (“Лінгвопрагматичні особливості 

німецької літературної казки в контексті перекладу”) розглянуто проблеми 

лінгвістичної прагматики крізь призму перекладознавства. У розділі детально 

розглянуто відтворення прагматичних відносин тексту німецької 

романтичної казки в україномовних перекладах (особливості перекладу 

заголовків, структурно-композиційної побудови казок Е.Т.А. Гофмана і 

В. Гауфа). У третьому розділі (“Лінгвокультурологічні особливості німецької 

літературної казки в контексті перекладу”) досліджено особливості 

перекладу елементів художнього тексту з лінгвокультурним компонентом, 

розглянуто відтворення власних назв, реалій та фразеологізмів німецьких 

літературних романтичних казок Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа в україномовних 

перекладах. У висновках підсумовуються ключові положення дослідження, 

пропонуються рекомендації щодо адекватного перекладу казок та 
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визначаються перспективи для подальших розвідок. У списку використаних 

джерел в алфавітному порядку подано монографії та статті вітчизняних і 

зарубіжних авторів, які використовувались у процесі роботи над 

дисертацією. Обсяг основного тексту роботи становить 183 сторінки. 

 Апробація результатів дисертації проводилася на VI Міжнародній 

науково-практичній конференції “Фаховий та художній переклад: теорія, 

методологія, практика” (м. Київ, квітень 2013), Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Тенденції розвитку та функціонування 

слов’янських та германських мов” (м. Миколаїв, травень 2013), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції за участю молодих учених 

“Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних 

філологічних студій” (м. Київ, квітень 2013), Міжнародній науково-

практичній конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” (м. Київ, 

березень 2014 ), VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Мови і 

світ: дослідження та викладання” (м. Кіровоград, березень 2014), 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

“Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (м. Київ, квітень 2014), 

VIІІ Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми 

термінознавства, романо-германської філології та перекладу” (м. Чернівці,  

квітень 2014), І Всеукраїнській науково-практичній конференції “Мова як 

засіб міжкультурної комунікації” (м. Херсон, травень 2014), IV Міжнародній 

науково-практичній конференції “Інновації в освіті: сучасні підходи до 

професійного розвитку вчителів іноземних мов” (м. Ніжин, червень 2014), а 

також на засіданнях і науково-практичних семінарах кафедри теорії і 

практики перекладу з німецької мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка протягом 2013-2015 

років. 

 Публікації. Основні результати дослідження викладені у 14 наукових 

статтях, 10 з яких опубліковані у фахових збірниках наукових праць, 

рекомендованих ДАК України [94-106; 184]. 
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1. РОЗДІЛ 1. КАЗКА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛІНГВІСТИЦІ 

ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ 

Розділ присвячено історії вивчення жанру казки та його особливостей, 

розгляду основних підходів до тлумачення понять “казка” та “літературна 

казка”, визначенню методології дослідження лінгвопрагматичних і 

лінгвокультурологічних особливостей німецької літературної казки у 

перекладознавчому аспекті, встановленню алгоритм дослідження німецької 

літературної казки.  

Поставлені завдання зумовлюють необхідність сформулювати у цьому 

розділі понятійний апарат дослідження. Вихідні положення цього розділу 

слугуватимуть теоретичною основою розв’язання поставлених завдань. 

Встановлення значущості дослідження казок, зокрема у працях німецьких, 

українських та російських вчених: літературознавців, мовознавців, 

перекладознавців, визначення загальних жанрових характеристик німецької 

літературної казки у порівнянні з народною створюють необхідні передумови 

для подальшого дослідження лінгвопрагматичних і лінгвокультурологічних 

особливостей німецької літературної казки та їх відтворення в україномовних 

перекладах. 

 

1.1. Дослідження жанру казки вітчизняними та зарубіжними 

науковцями 

Загальновідомо, що жанр казки має довгу історію розвитку і 

представлений у культурі практично кожного етносу, що існує в наш час. 

Такою ж довготривалою є й сама історія наукових досліджень тексту казки, 

різноплановий характер якої зумовив різноманіття підходів до її вивчення. 

Вивченням жанру казки займаються дослідники із різних галузей науки, 

зокрема найбільше досліджень казкового матеріалу представлено в 

літературознавстві, оскільки казка є літературним жанром, та 

фольклористиці, оскільки казка є потужним концентратом народних надбань, 

народної мудрості та репрезентантом фольклорних та етнокультурних 
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традицій кожного окремого народу. Незважаючи на те, що об’єктом нашого 

дослідження виступає літературна казка, вважаємо за необхідне розкрити 

історію досліджень жанру казки загалом, і народної казки зокрема, оскільки в 

історичному плані першопочатком літературної казки, її основою є народна 

казка.  

У середині ХІХ ст. європейські науковці починають дослідження 

витоків національної самобутності різних народів на матеріалі фольклору. 

Перші наукові дослідження німецької казки, виконані В. і Я. Грімм та 

А. Куном, стосувалися міфологічного підґрунтя фольклорних жанрів і 

зокрема жанру казки. Одним із основоположників так званої міфологічної 

школи у германістиці і фольклористиці був Я. Грімм, який вважав, що у 

релігійних переживаннях сучасного йому німецького простолюдина наявні 

два рівні – християнська віра та вірування доісторичного періоду (так звана 

теорія двовір’я). Я. Грімм розглядав архаїчний міф через призму сучасного 

йому фольклорного матеріалу. За його словами, “міф – це не що інше, як 

спосіб первісного мислення, це несвідоме, природне відображення світу 

людиною” [233, с. 129]. 

Процес виокремлення казки на основі міфу розглядали також і 

представники російської школи, зокрема О.М. Афанасьєв, Ф.І. Буслаєв, 

О.Ф. Міллер та ін. 

Так, російський філолог Ф.І. Буслаєв висунув ідею нерозривності мови 

і міфу, мови і народних переказів. Він вважав, що література кожного народу 

у своєму розвитку проходить кілька стадій: 1) розквіт міфологічного епосу; 

2) поява переказів, що мають своїм підґрунтям події з життя людей – тобто, 

поява героїчного епосу у народній творчості; 3) розпад героїчного епосу і 

виділення з нього казки як окремого епізоду народного епосу [26, с. 47]. На 

думку вченого, міфологія є основою народної свідомості, світобачення 

народу і визначає його національну самобутність і своєрідність [Там само]. 

Варто зазначити, що такий підхід до дослідження фольклорного 

матеріалу, і казки зокрема, є виправданим, оскільки таким чином 
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відбувається вивчення історичного розвитку жанру казки та його основ, 

проте у ньому не врахований той факт, що література кожного народу не є 

відокремленою, навпаки, літературна традиція одного народу в процесі свого 

розвитку може переплітатися з літературною традицією іншого народу, 

запозичуючи в останнього ідеї, образи, сюжети тощо. Науковці почали 

займатися проблемою запозичення культурних феноменів і формування на 

цій основі власної культури, виникли різні теорії спільності сюжетів (див. 

наступний пункт).  

Фольклорний напрямок досліджень німецької казки продовжується і у 

ХХ ст., в межах якого застосовують міфологічний, антропологічний і 

історико-географічний методи. Міфологи, що були представниками солярної 

теорії, вважали, що основна частина фольклорного матеріалу презентує 

поетизацію небесних явищ, таких як схід і захід сонця, тощо. Представники 

антропологічної теорії заявляли, що фольклор розвивається на основі 

історичних фактів і звичаїв. Історико-географічний метод має на меті опис 

“вичерпної історії життя окремої казки” [201, с.430]. представники цього 

напряму досліджень намагаються визначити шляхи поширення і процес 

еволюції казкового матеріалу. Вчені збирають різні відомі версії окремої 

казки і намагаються відтворити її першопочаткову гіпотетичну форму. 

Значна частина відомих у сучасній науці робіт в галузі дослідження 

казкового фольклору присвячена систематизації матеріалу та створенню 

класифікації казок на основі різних принципів. Такими дослідниками, чиї 

детальні класифікації казок визнаються більшістю сучасних вчених-

фольклористів, є О.М. Афанасьєв, А. Аарне, В. Вундт [11; 12; 36; 163]. 

Інші дослідники народної казки займалися так званим структурним або 

морфологічним аналізом казкового тексту на основі виокремлення в тексті 

казки окремих структурних елементів, які трактуються дослідниками як 

мотиви або як функції [30, с. 83-127.; 125; 126]. Російський дослідник В. 

Пропп, досліджуючи чарівну казку, встановив її зовнішню структуру, що є 

незмінною, та внутрішню організацію, яка відповідно виявляється змінною. 
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Такий структурний підхід став основою багатьох теоретичних досліджень. 

Метою досліджень за структурного підходу є визначення структури тексту і 

розгляд функцій окремих елементів тексту. Передусім, вчені цікавляться тим, 

які реакції викликає чи могла б викликати у читача та чи інша структура 

тексту, що є досить важливим з точки зору збереження структурної 

організації казкового тексту під час перекладу. 

Разом з тим в тексті казки досліджуються різноманітні мовні засоби, за 

допомогою яких досягається певний вплив на почуття читача [44; 135; 167; 

199 та ін.].  

На основі психоаналізу З. Фрейда у Німеччині поширюється 

психоаналітичний напрям дослідження казки, що базується, передусім, на 

вивченні рольової поведінки. Для прихильників цього напряму важливою є 

теза про те, що літературні тексти втілюють мрії та приховані бажання 

автора. Усі мрії, фантазії, бажання і страхи, що, зважаючи на не негативну їх 

оцінку суспільством, приховуються автором, знаходять своє оформлення у 

вигляді казки. Таким чином, автор у процесі написання, а читач у процесі 

ознайомлення з текстом казки здатні до переживання у своїй свідомості 

власних бажань і страхів.  

Дослідження казки у цьому напрямі продовжив К.Г. Юнг, який вважав 

казку і сни найпростішими проявами загальної людської природи і виділив 

поняття “архетип” на позначення елементарних домінуючих моделей, зразків 

[161].  

Також пов’язаними зі сферою психології є дослідження казки, в яких 

представлена гостра критика жорстокості казок, передусім казок братів 

Грімм та Ш. Перро. Вчені зазначають, що казка може справляти на дитину як 

конструктивний, так і руйнівний вплив. На нашу думку, психолінгвістичні 

особливості німецьких казок можуть бути об’єктом наукового дослідження, 

якщо матеріалом виступатимуть оригінали казок, а не їх адаптовані варіації 

чи перекладацькі інтерпретації. 
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В Україні останнім часом інтенсивно досліджуються можливості 

вираження унікальних явищ культури того чи іншого етносу. В руслі цього 

напрямку вивчаються релікти обрядів, вірувань, традицій тощо, закодованих 

у казковому тексті [59;  70; 75]. 

Окремі перекладознавчі праці, що стосуються аналізу філософської та 

культурної суті народної казки, що взаємопов’язаний з питанням мовної 

реалізації рідкісних етнічних складових первинного тексту у викладенні 

тексту казки. Так, український лінгвіст Н.І. Кушина у своїй праці 

“Відтворення етномовного компонента українських народних казок в 

англомовних перекладах” визначає умови адекватності/неадекватності 

відтворення українського національного колориту при перекладі українських 

народних казок англійською мовою, а також їх прагматичну адаптацію в 

перекладах, зокрема, стосовно зачинів і кінцівок. Науковець проводить 

аналіз особливостей відтворення етносемантики реалій назв казкових 

персонажів і предметів, образів, звертань та інших текстових елементів б які 

вона визначає як cтруктурно-конотативні, емоційно-експресивні і 

римотворчі етномікрокомпоненти українських народних казок [85], що, 

безумовно, становить інтерес для нашого дослідження.  

Німецькі народні казки також виступають об’єктом лінгвістичного 

дослідження нашого часу. Зокрема, в дисертаційному дослідженні 

Г.В. Давиденко німецька народна побутова казка розглядається як продукт 

національної лінгвокультури. Дослідниця пропонує комплексний підхід до її 

вивчення, вибудовуючи структурну модель німецької народної побутової 

казки, авторка  розкриває її тематичні ознаки, а також встановлює незмінні і 

перемінні структурні компоненти побутової казки, а саме заголовок, 

експозицію, зав'язку, кульмінацію, фінал, традиційні формули, та досліджує 

їх жанрово-композиційні особливості, вивчає способи передачі 

прагматичних інтенцій автора тексту казки. У цій дисертаційній роботі 

представлена типологія героїв німецьких народних побутових казок, 

розроблені загальні принципи класифікації їх архетипів, а також визначена 
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національна своєрідність  лінгвокультурних символів німецьких народних 

побутових казок [50].   

Робота С. Сотникової присвячена визначенню специфіки вживання 

мовних засобів комізму в німецьких народних казках, досліджуються, 

зокрема, статична та динамічна характеристики персонажів та метатекстові 

включення оповідача. Дослідницею простежується зв’язок між німецькою 

казкою і народною сміховою культурою. При аналізі мовно-стилістичних 

засобів комічного в характеристиці персонажів та в метатексті казки 

науковець робить висновок про відображення динамічної характеристики   

дійових   осіб   казки   як   засобу   створення комізму в прагмалінгвістич-

ному аспекті за умови порушення постулатів спілкування [145, с. 3]. Ми 

погоджуємося із висновком науковця про те, що авторські коментарі у 

більшості текстів казок привносять елемент непередбаченості та раптовості, 

сприяють пожвавленню оповіді, її привабливості для читача/слухача з метою 

розвеселити його. 

Мовні аспекти перекладів російських і українських народних казок 

проаналізовано у дослідженнях М. Венгренівської, яка вважає за необхідне 

відтвоення при перекладі художньої форми казок і збереження таким чином 

головної риси жанру – казковості, що стає можливим при наявності 

володіння відповідними жанровими мовними засобами [29, с. 6-7]. 

Дослідницею допускається  введення додаткових компонентів при 

перекладі, якщо вони не погіршують якості оригінального тексту казки, а 

тільки сприяють його конкретизації, уточненню, не порушуючи при цьому 

стилю оповіді, структури композиції та образів казки. 

Мають місце також інші сучасні дослідження народної казки, що 

побудовані на матеріалі румейських, іспанських, французьких народних 

казок [61; 84; 112]. 

Так, Н.В. Мастилко, використовуючи комплексний підхід, досліджує 

жанрово-композиційні та лінгвопрагматичні особливості іспанських 

народних казок, що зафіксовані у письмовій формі, зі збереженням їх 
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автентичності, а також змісту текстів. Дослідниця розглядає, яким чином 

жанрові особливості казкових оповідей впливають на їх мовне оформлення 

та разом з тим на формування структурно-змістової організації тексту казок. 

У роботі Н.В. Мастилко наводиться класифікація одиниць, що 

досліджуються, відповідно до їх змісту та семантичної структури, 

описуються національно-культурні особливості кожної з визначених 

науковцем груп, з'ясовуються прагматичні функції структурно-змістових 

компонентів тексту іспанської казки, що є незмінними, методи та засоби 

втілення в них авторської інтенції, класифікуються та аналізуються функції 

усних розмовних елементів в текстах  іспанських народних казок та їх вплив 

на ілокутивну силу висловлювання, досліджуються лексико-синтаксичні 

засоби інтенсифікації прагматичного впливу у тексті казки. Незважаючи на 

те, що матеріалом дослідження Н.В. Мастилко було обрано іспанські народні 

казки, її висновки щодо можливостей прагматичного впливу в тексті казки є 

важливими також і для нашого дослідження, оскільки ми в ньому робимо 

спробу визначити, яким чином відтворюється авторська інтенція в перекладі 

літературної казки і торкаємось питання прагматичного впливу на 

реципієнта. 

Серед сучасних лінгвістів, що будують свої дослідження на матеріалі 

казок, слід назвати К.П. Єсипович, яка у своїй праці аналізує 

лінгвокогнітивні особливості образу “ЧАРІВНОГО”, що розглядається як 

основний жанротвірний елемент французької народної казки. У цьому 

дослідженні визначаються концептуальні базові структури, які є основою 

для формування змісту образу, встановлються ролі означених структур у 

розгортанні казковгої сюжету “чарівного світу” та їх реалізація в тексті казки 

шляхом добору відповідних мовних засобів. К.П. Єсипович наголошує  на 

взаємодії таких провідних концептуальних сфер, як ЛЮДИНИ, ТВАРИНИ, 

МІФІЧНОЇ ІСТОТИ та АРТЕФАКТУ, які втілюються у відповідних 

семантичних ролях; дослідниця стверджує, що мовна реалізація цих 

концептів здійснюється за допомогою вживання тропів; визначає 
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закономірності їх вживання тощо. Для нашого дослідження важливими 

видаються висновки авторки про те, що “система стереотипізованих 

чарівних образів забезпечує семантичну зв’язність та цілісність тексту 

казки” [61, с 15].   

Для нашої дисертаційної роботи інтерес представляє дослідження 

О. Собецької “Українська народна казка про тварин та індійська 

“Панчатантра”: порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів”, в 

якому авторка розглядає українські казки про тварин у порівняннї з казками 

з індійської “Панчатантри”, з’ясовує особливості порівнюваних культур, 

виявляє казки, в яких збігаються сюжети і мотиви та висуває гіпотезу, що 

такі сюжети є мандрівними сюжетами, тобто розглянуті сюжети переходять 

з однієї країни до іншої, і можуть залишатися майже незмінними, а їх 

варіанти пристосовуватися до сприймаючої культури, де функціонувати і 

далі. Для отримання більш наочних та конкретних результатів дослідниця 

вважає актуальним та продуктивним проводити порівняльні дослідження зі 

зверненням до інших наук, наприклад, до семіотики, лінгвістики тощо [141]. 

Цікавими видаються дослідження перекладів казки "Дванадцять 

місяців" з чеської мови англійською мовою чеського науковця Г. Бабінкової, 

результатом яких став висновок авторки про основні проблеми, що постають 

перед перекладачами при перекладі творів цього жанру. За її словами, такими 

проблемами є: 1) переклад назв казок; 2) переклад імен персонажів; 

3) переклад специфічних термінів культури. 

Зокрема, при перекладі національних реалій тлумачі постають перед 

вибором: зберігати імена чеською мовою, оскільки таким чином з'являється 

можливість показати їх іноземне походження чи пристосовувати їх до норм 

англійської мови задля більш природнього і легкого сприйняття 

перекладеного тексту читачами. [115, с. 27]. Специфічними культурними 

термінами (реаліями) дослідниця називає назви посадових осіб, які 

займаються адмініструванням та управлінням країною або містом, різновиди 

грошей та прийоми звертання до дійових осіб казки. Г. Бабінкова вважає, що 
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при перекладі необхідно поєднувати “культурний переклад” і “лінгвістичний 

переклад”, завдяки цьому стає можливим, з одного боку, “не пригнічувати 

іноземної культурної реальності казок, і з другого – замінити певні вирази їх 

культурними еквівалентами” [Цит. за 115, с. 28].  

Літературознавці та лінгвісти доволі рідко зверталися до аналізу 

текстів літературних казок, що належать до різноманітних періодів історії 

Німеччини [25].  

В Україні останніми роками спостерігається підвищення інтересу 

науковців до жанру літературної казки, зокрема, серед літературознавців. 

Так, у дисертаційному дослідженні Л.В. Дерези “Російська літературна казка 

першої половини ХІХ ст. в системі жанрів романтизму” показана 

зумовленість розвитку жанру літературної казки універсальним характером 

народної чарівної казки на основі порівняння народної та авторської казки 

першої половини ХІХ ст. в Росії [53]. На основі зіставлення романтичного 

типу мислення і способу відтворення світу в народній казці було зроблено 

висновок про те, що це здебільшого схожі явища художньої літератури. 

Специфіці бачення світу романтиками відповідають поетизування та 

романтизація головного героя, породжена фантазією легенда, захоплюючі 

подорожі та дивовижні походеньки персонажів фольклорної казки. Синтез 

фольклору і літератури, на думку дослідниці, найбільш яскраво виявився у 

літературній казці, яка співвідноситься із народною казкою таким чином: з 

одного боку, продовжує фольклорну традицію, а з іншого – тісно 

наближається до жанрів літератури Нового часу (байки, фантастичної повісті, 

поеми). Незважаючи на те, що зазначене вище дисертаційне дослідження 

виконане в галузі літературознавства і стосується російської літературної 

казки, воно представляє певний інтерес для нашого дисертаційного 

дослідження в плані розкриття основних віх літературної епохи романтизму, 

до якої належать також обрані нами тексти казок німецьких письменників В. 

Гауфа, та Е.Т.А. Гофмана.  



 
 

20 

Іншим суттєвим і цікавим літературознавчим дисертаційним 

дослідженням на теренах України, що стосується літературної казки, є 

дисертаційна робота Уляни Гнідець “Специфіка комунікації у літературі для 

дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози)” [41]. У цій 

праці дослідниця акцентує увагу на зміні соціокультурних цінностей, 

поглибленні філософсько-психологічних проблем, збільшенні естетичного 

навантаження та їх відображенні у літературі для дітей та юнацтва. Це 

дослідження є певною мірою дотичним до нашого дослідження, оскільки 

його матеріалом виступають німецькомовні твори для дітей та юнацтва, 

разом з тим сучасні німецькомовні казки, що відбивають соціокультурну 

парадигму сучасного німецькомовного суспільства і репрезентують 

постмодерну німецькомовну літературу. Як уже зазначалося вище, у нашому 

дослідженні ми прагнемо виокремити лінгвокультурологічні характеристики 

німецької літературної казки та окреслити способи їх відтворення при 

перекладі українською мовою, тому важливим є ознайомлення з сучасним 

станом німецької прози для дітей та юнацтва та з дослідженнями у цій галузі. 

Німецькими літературознавцями, що досліджували проблеми німецької 

літературної казки, були такі: Х. Тодсен вивчав проблеми розвитку 

романтичної літературної казки, Х. Штеффен розглядав казки у епоху 

просвітництва і романтизму, Е. Пропстль досліджував жанр прозової казки в 

епоху неоромантизму [197; 200; 202] 

Проте особливе зацікавлення становлять лінгвістичні та 

перекладознавчі дослідження жанру літературної казки.  В Україні на 

сьогодні представлені такі дослідження літературної казки на матеріалі 

англійських казок, зокрема творів Дж. Роулінг, Л. Керролла, Р. Кіплінга та ін. 

(Солодова Є.С. “Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту 

англійських казок Дж.К. Роулінг”, Нефьодова О.Д. “Особливості 

лінгвостилістичної організації тексту британської літературної казки”, 

Головня А.В. “Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда 

Кіплінга”, Мосьпан Н.В. “Семіолінгвістичний аспект українських перекладів 
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казок Р. Кіплінга”, Олійник І.Д. “Україномовні переклади збірки Редьярда 

Кіплінга "Just So Stories": рецепція, інтерпретація, оцінювання”, Чорновол-

Ткаченко Р.С. “Прецедентний текст як основа лінгвостилістичної реалізації 

категорії інтертекстуальності (на матеріалі казок Льюїса Керрола)”) [42; 117; 

120; 144; 154]. Мають місце також і інші дослідження казок українськими та 

російськими вченими [33; 52; 58; 110; 128]. 

Російські дослідниці О.Ю. Ласкавцева [88] та І.С. Соборна [143], 

порівнюючи російські і німецькі народні казки, зосереджують свою увагу на 

лінгвокультурологічному та лінгвориторичному аспектах дослідження 

казкового дискурсу відповідно. Спільним у цих двох роботах є підхід до 

визначення казкового дискурсу, який дослідниці розглядають як складний 

соціокультурно-комунікативний продукт мовленнєво-мисленнєвого процесу 

колективної мовної особистості етносу. Поряд із самим текстом, 

сформованим за допомогою мовних складових, науковці доповнюють 

дискурс казки групою культуромовних моментів, що, безумовно, мають 

очевидну етнокультурну приналежність, а саме: поняття про навколишній 

світ, ідеологію, моральність, норми етики та естетичну спрямованість. 

Культурно-етнічні ознаки мають збігатися з вербально-семантичним, 

лінгвокогнітивним та мотиваційним рівнями мови особистості у суспільстві. 

Разом з тим кожен з науковців зосереджкється на окремих аспектах, 

категоріях та концептах при вивченні казкового дискурсу. 

Дослідження німецької літературної казки лінгвістичного та 

перекладознавчого характеру в українському перекладознавстві недостатньо 

представлені.  

На основі порівняльного аналізу в статті М. Думанської “Особливості 

перекладацької творчості Марії Грінченко для дітей (на прикладі казки 

Г. К. Андерсена “Соловейко”)” висвілюються перекладознавчі аспекти 

перекладів казок [222; 223]. Оцінюючи особливості наявних перекладів твору 

науковець виходить з того, що “завдання особи, яка перекладає її (казку) 

іншою мовою, – передати (а не просто калькувати) усіма засобами мови -

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0.%D0%A1.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0.%D0%A1.$
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приймача той комунікативно-пізнавально-повчально-естетичний потенціал, 

який заклав у тексті автор, не порушивши його самобутнього образного світу 

і відповідно вплинувши на особливого читача – дитину. До того ж не можна 

забувати про функціональну домінанту твору – слід знайти такі відповідники 

транслятемам, які б мали максимально тотожне за комунікативним ефектом 

як поняттєво-змістове, так і денотативне й конотативне “навантаження”. У 

цьому й полягає адекватність будь-якого перекладу” [57, с. 54]. Для потреб 

нашого дослідження інтерес становить саме практичний аналіз 

перекладацької манери транслятора, яка реалізується через лексичний та 

синтаксичний рівні тексту, через добір тих засобів – лексико-фразеологічних, 

синтаксичних, морфологічних, синтаксичних, – які б викликали в реципієнта 

ті ж самі асоціації, які "закладені” в оригіналі твору, і володіли б тими ж 

самими емоційними і стилістичними характеристиками. 

Російський  лінгвіст О.Ю. Кирилова розглядає мовні особливості 

сучасної німецької літературної казки для дорослих через призму 

дискурсивного аналізу, виокремлюючи лінгвістичні та екстралінгвістичні 

фактори казкового дискурсу та структурно-семантичні, когнітивно-

прагматичні і лінгвістичні характеристики німецької літературної казки 

порівняно з фольклорною. Проаналізувавши сучасні німецькі літературні 

казки для дорослих, дослідниця доходить висновку, що у дискурсі сучасної 

літературної казки представлені два глобальних фрейми – “вигаданий світ” і 

“реальний світ”. Внаслідок взаємодії цих фреймів відбувається зміщення 

лексики, що відображає їх когнітивні структури. Дослідниця також 

встановила механізми реалізації повчального змісту казки через включення у 

текст казки “емоційної реакції”, в якій автор відображає своє ставлення до 

подій і героїв і зрештою певне повчання. Повчання реалізується у казці 

імпліцитно через інтродуктивні описи персонажів, що передують певним 

подіям, або після них, та експліцитно протягом усього твору у прямій мові 

персонажа. Експресивність тексту сучасної літературної казки для дорослих, 

на думку дослідниці, реалізується у змішуванні функціональних стилів, 
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вживанні стилістично маркованих лексичних одиниць, стилістичних фігур, 

оказіоналізмів [73, с. 104]. Усі зазначені вище висновки автора є важливими 

для нашого дослідження, адже ми також займаємося дослідженням не тільки 

німецької романтичної казки, а й німецької літературної казки епохи 

постмодернізму. 

Інша російська дослідниця німецької літературної казки 

Н.М. Большакова займається вивченням мовних і текстових засобів 

репрезентації ігрової поетики у творах Міхаеля Енде, визначаючи таким 

чином форми виявлення ігрової домінанти жанру літературної казки на 

різних мовних рівнях (фонологічному, словотвірному, лексико-

семантичному, синтаксичному) в просторі тексту та інтертекстуальної гри 

[24]. Праця Н.М. Большакової заслуговує на увагу, оскільки в ній повною 

мірою відбиваються жанрові характеристики сучасної німецької літературної 

казки з точки зору лінгвістики, що пов’язано зі сферою нашого дослідження. 

Таким чином, узагальнюючи все зазначене вище, можна зробити 

висновок про недостатність дослідження німецької літературної казки в 

лінгвістичному та перекладознавчому аспектах. 

 

1.2. Жанр літературної казки та його основні характеристики 

1.2.1. Історія розвитку жанру казки, визначення поняття “казка”  

Казку як унікальний текст особливого типу традиційно розглядають з 

різних позицій. Багато дослідників аналізують її як особливий літературний 

жанр [40; 172; 189 та ін.]. Інші займаються методико-дидактичними 

принципами, що лежать в основі роботи з текстом казки на уроці [178; 182]. 

Сучасні дослідники казкового тексту все частіше звертаються до вивчення 

культурологічного змісту тексту казки, проте особливості мовної презентації 

явищ культури у казці ще недостатньо вивчені.   

На наш погляд, для розкриття змістових (культурологічних), а також 

структурно-композиційних та лексико-семантичних особливостей текстів 

казок і відповідного висвітлення об’єкту дослідження доцільно, передусім, 
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звернутися до даних діахронічних досліджень. Багато вчених [11; 12; 89; 125; 

126;  186; 187; 206 та ін.] фокусують свою увагу на історичному корінні 

народної казки, намагаючись визначити епоху, причини і умови виникнення 

цього фольклорного жанру. 

У сучасній довідковій літературі є багато визначень поняття “казка”. У 

академічному тлумачному словнику української мови знаходимо два 

значення слова “казка”: 1. Розповідний народно-поетичний або писемно-

літературний твір про вигадані події, вигаданих осіб, іноді за участю 

фантастичних сил; 2. Те, що не відповідає дійсності; вигадка, байка [239]. У 

німецькій довідковій літературі поняття казки традиційно трактується таким 

чином: "im Volk überlieferte Erzählung, in der übernatürliche Kräfte und 

Gestalten in das Leben der Menschen eingreifen und meist am Ende die Guten 

belohnt und die Bösen bestraft werden" [242, c. 384] – "Розповідь, що 

передається в народі із вуст в уста і в якій надзвичайні сили і персонажі 

втручаються в життя людей; в кінці добро найчастіше винагороджується, а 

зло карається" (Переклад наш. – Н.Л.). 

Традиційно моментом виникнення казки вважають період “наївного” 

сприйняття світу первісним соціумом [233, c. 479]. У цьому контексті 

йдеться про пошук фольклорного першоджерела, що стало основою народної 

казки в сучасній її формі. Більшість дослідників визначають в якості основи 

сюжету народної казки міфічне начало [11; 59; 86; 125; 126; 165 та ін.]. 

Дослідник фольклору Й. Валль виділяє серед всього різноманіття казкового 

матеріалу так звані міфологічні казки, підкреслюючи, що міфічне начало є 

характерним і для інших видів казок [205, с. 9-20.]. Оскільки літературна 

казка, що є об’єктом нашого дослідження, як відомо, бере свій початок у 

фольклорних традиціях, вважаємо за необхідне розглянути детальніше 

історію розвитку жанру народної казки з метою розкриття питання щодо 

спільності сюжетів літературних і народних казок представників різних 

етносів і культур.  
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На думку дослідників, першопочаток усіх казкових сюжетів виникає на 

основі уявлень первісного суспільства про навколишній світ. Звідси 

відтворюється генеалогічний ряд трансформацій: рецептивне уявлення – 

ритуал – обряд – міф – сказання – казка [231]. Спробуємо пояснити таку 

типологію. Основою будь-якого фольклорного твору є відображення 

своєрідних психічних процесів, що відбуваються у свідомості людини. 

Відомий швейцарський вчений, дослідник казок М. Люті так говорить про 

дане явище: "Оскільки основні внутрішні відчуття, процеси і переживання 

одні й ті ж самі у всіх народів і в кожної людини, то звідси і виявляються 

схожими казки всіх народів... Вони (образні картини, стереотипи сприйняття. 

– Н.Л.) відповідають внутрішнім і зовнішнім процесам, що повторюються у 

кожному народі й у всіх індивідуумів" [187, с. 12]. 

На основі окремих уявлень про картину світу формувались ритуали, які 

супроводжували будь-які серйозні події в межах певної етнічної групи. 

Сукупність ритуалів утворювала обряд, що являв собою цілісну подію, при 

цьому подію цілком реальну [60, с. 15-17]. Представниками наступних 

поколінь суть цієї події реконструювалась безпосередньо за обрядом. При 

цьому слід відзначити безперервність процесу передачі інформації. 

Реконструкція події за деталями обряду стала набувати ранньоміфічної 

форми. Особливо відмічається, що не можна ототожнювати міф у сучасному 

розумінні і власне міф із генеалогічного ряду, про який йшлося вище. 

Первісний міф, як стверджують дослідники, не містить жодної конкретики – 

імен, назв місцевості тощо. Така конкретика характерна, передусім, для саги 

і жанрів, що з нею споріднені. Проте первісний міф уже має основні ознаки 

фольклору: поетику, персоніфікацію та ін. [163, c. 23]. 

На час виникнення потреби суспільства в догматах більш високого 

порядку – релігійних віруваннях – виникає власне міф. Розвиваючись від 

суто релігійного трактування стану речей до сфери побуту, відображаючи 

реальні події з уже більшою мірою точності, міф стає основою сказань, в 

яких за умовністю легко вбачаються конкретні реалії [187]. 
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Важливим є той факт, що міф уже має характер оформленого тексту за 

певними параметрами і критеріями [107]. Зокрема, термін "міфологічний 

текст" використовує М.С. Євзлін [60, c. 150], розуміючи під цим  поняттям 

уявлення про міф як про усталений твір, на відміну, наприклад, від ритуалу 

чи обряду, які, в основному, не фіксувалися у письмовому вигляді. Міф і 

сказання (die Sage для германського етносу) зіграли в формуванні казки 

надзвичайно важливу роль. Міф – джерело поетики в казці, О.М. Афанасьєв 

зазначає: "Первісні мови... були наповнені метафорами, і це було зумовлено 

самою сутністю людського слова... Міф – чиста поезія, але звичайна мова з 

точки зору прадавньої людини" [11, c. 142-143]. Таким чином, казка, разом зі 

стародавніми сюжетами, запозичила у міфа символіку і поетику виразних 

засобів, що є одними з основних диференційних ознак казкового тексту. 

Отже, зважаючи на стародавність самого міфу, який співвідноситься з 

доісторичною епохою в розвитку сучасного суспільства, визнається і 

стародавність народної казки, проте  міф і казка відрізняються один від 

одного як своєю формою (побудовою тексту), так і змістом. Проте казка є, 

ніби “послідовницею” міфу в процесі відображення реальної дійсності 

категоріями примітивного пізнання.  

У дослідженнях відмічається, що досить складно визначити, коли з 

міфу, а також із споріднених із ним фольклорних жанрів (саги, легенди) 

виокремилась казка. Науковці зазначають, що у різноманітності казкових 

сюжетів простежуються спільні риси. Так, існують типологічні (зумовлені 

відображенням у фольклорі загальних закономірностей суспільного розвитку 

народів), генетичні (що виникли внаслідок етнічної спорідненості, 

близькості культури і побуту) та історико-культурні (як результат тривалих 

економічних, політичних і культурних звязків етнічних груп) схожі явища 

казок різних етносів [135, c. 20]. Розглядаючи схожі особливості казкових 

сюжетів, дослідники пояснюють їх різними причинами. Однією з перших 

теорій, що визначає причини спорідненості казкових сюжетів, є теорія, 

висунута братами Грімм, що отримала назву міфологічної. Представниками 
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цієї точки зору є О.М. Афанасьєв, В.Ф. Міллер, О.Ф. Потебня. Схожість 

казкових сюжетів пояснюється спільними для всіх індоєвропейських народів 

релігійно-містичними уявленнями у стародавні часи (уявлення про сонце, 

місяць, грім). Проте в процесі накопичення нових етнографічних матеріалів, 

ознайомлення зі стародавніми літературами, казками народів Африки, 

Америки й Австралії було виявлено багато спільних рис і зв’язків між 

казковими сюжетами різних етносів, що свідчили не на користь міфологічної 

теорії [165, с. 30; 137]. 

В теоретичній літературі наявні також інші причини виникнення 

схожості казкових сюжетів [170, с. 43]. Наприклад, теорія літературного 

запозичення, засновником і основним представником якої у Німеччині 

вважається Т. Бенфей, у Франції – Е. Коскен, в Англії – А. Клаустон, в Росії 

– О.М. Веселовський, В.Ф. Міллер, в Чехії – Й. Поливка, висунула спочатку 

Індію як єдине першоджерело казкових сюжетів. Проте пізніше, з відкриттям 

давньоєгипетської казки виявилося, що і в інших країнах виникали казкові 

сюжети, які передавалися від етносу до етносу в усному або писемному 

вигляді. 

Антропологічна наукова теорія, висунута англійським вченим У. 

Лангом, допускає самостійне зародження однакових казкових мотивів за 

певних умов побуту [135, с. 25]. На наш погляд, теорія самозародження має 

сенс, оскільки певні найпростіші казки можна пояснити за допомогою цієї 

теорії.  

Російський вчений О.М. Афанасьєв причину сюжетної схожості казок 

європейських етносів вбачає у спільному ідейному джерелі багатьох казок 

християнських народів – Старому і Новому Заповіті. Разом з тим він 

відмічає, що спільні риси казок різних етносів виявляються не тільки в 

наявності спільних тенденцій відображення християнських мотивів. Спільні 

сюжетні лінії казок часто не мають в своїй основі релігійного підтексту [221, 

c. 8]. 
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Узагальнюючи сказане вище, ми можемо зробити висновок про те, що 

народна казка, виникнувши на основі міфу, розвивалася у різних етнічних 

групах, видозмінюючись і запозичуючи сюжети того чи іншого етносу, а 

маючи спільну фольклорну основу, успадкувала і спільність казкових 

сюжетів, представлених у різних народів.  

Щодо історичного розвитку казки європейських етносів відмічається, 

що з початком письмової фіксації народна казка зазнала суттєвих змін 

порівняно із усім попереднім періодом її існування [188]. Передусім, в мовах 

різних етносів виникло і закріпилося поняття “казка” на позначення твору 

особливого типу. 

М.Клаузен-Штольценбург у своїй книзі “Märchen und mittelalterliche 

Literaturtradition” детально розглядає виникнення і еволюцію німецького 

терміну “Märchen”.  Згідно з її дослідженнями у ХІІІ ст. існував термін 

"Maerlin", що позначав невелику розповідь (Maere) для розваги суспільства. 

Ця розповідь була, зазвичай, вигаданою. Звідси, ми можемо зробити 

висновок про те, що у ХІІІ ст. в Німеччині ще не існує терміна “Märchen” 

(казка) в сучасному значенні, проте спостерігаються певні тенденції до його 

формування. 

М.Клаузен-Штольценбург називає основні варіанти значення терміна 

"maere" – 1) новина, повідомлення; 2) літературна розповідь [169, c. 7]. У 

такому тлумаченні не простежується жодного зв’язку з фольклором. Автор 

вказує на те, що в значенні слова "maere" імплікується сема "брехня/вигадка" 

(Lüge) як додаткова характеристика (напр., "luge=mere" або "spel=mere", 

"valsch lügelich ein maere", "valschlichiu trügenmaere" або "üppeclichiu maere"). 

Цей факт заслуговує на особливу увагу, оскільки пізніше "Lüge" ("брехня"; 

староверхньонім. "lugi" – "завідома неправда" [241, c.218]) стає основною 

диференційною ознакою тексту жанру "Märe". 

У ХІІІ-ХV ст. в період феодалізму в Німеччині набули поширення 

розповіді, що мали назву "maerlin" і в яких йшлося про традиції і звичаї 

королівських/князівських дворів [205]. У лексемі "maerlin" демінутивний 
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суфікс "lin" позначає стислість казкового твору.  Проте в цьому випадку, як 

зазначає дослідниця, межі терміну залишаються розмитими. Так, наприклад, 

твір "Schlegel" ("Окорок") ("diz maerlin ist geheizen der slegel") з його 1200 

строфами позначається як "maerlin", в той час як "Raselein" ("Галявина") 

обсягом 506 строф має назву "maere" [169, c. 8]. При цьому дійсно короткі 

розповіді ("Diu bihte", "Der holbaum", "Daz warme almuozen") не належать до 

жанру "maerlin". 

Вигаданий характер своєрідної короткої розповіді "maere/märle" 

підкреслюється також і у словнику "Dictionarium". Тут ніби переплітаються 

два значення: fabula (зменшене – fabella), що має латинське походження, і " 

märle ": "fabella ist geheizen ein märle " [Цит. за 169, c. 14]. 

В іншому широко відомому в епоху Середньовіччя "Nomenclаtor 

omnium rerum" поняття "fabula" ототожнюється з "merlin" і означає: 1) те, що 

вигадане, але могло відбуватися насправді; 2) чутки, плітки [Там само, c. 15]. 

У цьому словнику обсяг тексту як основна диференціальна ознака "merlin" 

не вважається релевантним. З огляду на те, що згаданий вище словник був 

виданий у 1567р., можна зробити висновок, що твір "merlin" у ХVІ ст., по-

перше, не обов’язково являв собою коротку розповідь; по-друге, він був, 

зазвичай, авторським, вигаданим текстом, що у сучасному розумінні 

співвідноситься певною мірою із поняттям "літературна казка", як вигаданий 

авторський текст, в який штучно вносились елементи “чарівності” з метою 

зацікавити і розважити аудиторію.   

М. Клаузен-Штольценбург відмічає, що у цьому значенні термін 

"Mährlein" зберігся навіть у ХVІІІ ст., коли особливого поширення набули   

"Mährlein" з феями, привидами і чудесами. Це були твори, перекладені з 

французької мови, які напевно мали конкретних авторів. Очевидно, що саме 

в цей період відбулося становлення німецької казки – Märchen як жанру, 

почала зароджуватися німецька народна казка, великий вплив на яку мали 

авторські/літературні французькі казки, надавши їй чіткості сюжетної лінії, а 

інколи і сам сюжет. Пізніше реалії германського етносу витіснили реалії, що 
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належали до іншої культури, і німецька казка розподілилася на власне 

народну казку “Volksmärchen” і літературну казку “Kunstmärchen”, 

характеристики якої ми будемо детальніше розглядати у наступному пункті 

нашого дослідження.   

Таким чином, розглянувши історію становлення та розвитку казки 

загалом та еволюцію поняття “казка” у німецькій мові і літературі, ми 

можемо зробити висновок про те, що казка як літературний жанр виникла на 

основі міфу і, маючи спільну фольклорну основу, успадкувала і спільність 

казкових сюжетів, представлених у різних народів. У ХІІІ ст. в мові виникає і 

закріплюється поняття “казка” на позначення тексту особливого типу, при 

цьому у німецькій мові термін на позначення цього поняття еволюціонував 

від “merlin”, що співвідноситься із сучасним поняттям “літературна казка”, 

до “Märchen” – “народна казка”. В нинішньому тлумаченні термін „казка” 

являє собою епічний народно-поетичний або писемно-літературний твір про 

неіснуючих персонажів, з якими трапляються фантастичні пригоди. 

 

1.2.2. Основні риси літературної казки у порівнянні з народною 

Всі дослідники жанру літературної казки підкреслюють обов’язковість 

їїї зв'язку із жанром народної казки. При цьому вони відмічають, що 

літературна казка успадковує із фольклорної казки цілий ряд стилістичних 

прийомів, що дозволяє ідентифікувати літературну казку саме як жанр казки 

[164; 168; 171; 173; 194; 196]. З метою вивчення стратегій сприйняття тексту 

літературної казки та встановлення оптимальних стратегій перекодування 

тексту літературної казки засобами перекладу вважаємо за доцільне 

дослідити народну казку, яка без сумніву, вплинула на літературну, схожість 

та відмінність між ними виявляються у композиції тексту, а саме, у 

фундаментальності та поверхневості.  

Вище нами було наведено визначення поняття “казка” у сучасному 

академічному тлумачному словнику української мови. Як бачимо з цього 

визначення, згідно з першим значенням слова “казка” у цьому жанрі 
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художньої літератури виділяють казку народну –  “розповідний народно-

поетичний твір” та казку літературну – “писемно-літературний твір”. Часто 

саме розмежування літературної і народної казки та знаходження спільних 

рис між ними стають основою для дослідників при визначенні поняття 

“літературна казка”. Літературна казка є певною мірою жанр парадоксальним 

жанром, що, з одного боку, тяжіє до народної творчості, з її фантастикою, 

“небувальщиною” [73, с. 40], а з іншого боку, відштовхує народну творчість, 

набуває власних, нових, оригінальних рис, що передбачають авторство, 

письмову форму існування, зв’язки з іншими жанрами літератури. 

Літературна казка, виникнувши з народної казки, стала своєрідним 

засобом введення народної казки до художньої літератури. Тому цілком 

природнім і закономірним є нерозривний зв’язок літературної казки з 

народною казкою з самого моменту її виникнення. Інколи літературна казка 

розглядається як результат безпосереднього перенесення жанру фольклору в 

художню систему автора. При цьому виникають певні труднощі стосовно 

визначення літературної казки, зумовлені невизначеним взаємозв'язком між 

фольклорним жанром народної казки і жанром художньої літератури 

літературної казки, звідси  виникають дві проблеми, на яких акцентують 

увагу дослідники: проблема взаємодії літературної і народної казки 

(художній текст і народні традиції) та проблема виокремлення типологічних 

жанрово-стильових особливостей літературної казки, за допомогою яких 

визначається унікальність окремого художнього тексту. 

В академічному тлумачному словнику української мови у визначенні 

поняття “казка” вказано на форму існування як основну відмінність між 

народною і літературною казкою: народна казка – фольклорний розповідний 

жанр, що передається усно з покоління в покоління, а авторська казка не 

змінюється і передається наступним поколінням шляхом читання і письма.  

Важливо підкреслити, що художній текст, у даному випадку текст 

казки, є матеріалом, посередником, засобом спілкування двох 

найважливіших учасників такої комунікації – автора, що створює казку, і  
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читача, що сприймає її текст. Народна казка є результатом колективної 

творчості, а учасниками процесу комунікації є оповідач і слухач. Звідси – 

варіативність сюжетів народної казки, що зумовлюється усною формою 

оповіді. Кожен наступний оповідач, запозичуючи результати творчості 

попередніх оповідачів, вносить у казку доповнення, зміни, виправлення 

відповідно до своїх побажань, смаків, освіти. Кожен виконавець є одночасно 

і оповідачем, і автором, що творить у рамках традиції. У літературній казці 

учасниками процесу комунікації виступають автор і читач, фіксована форма 

літературної казки сприяє збереженню її форми та змісту. 

Ми вважаємо, що таку особливість літературної казки як письмову 

форму її вираження недоцільно вважати однією з основних особливостей при 

визначенні поняття “літературна казка”, оскільки з часу виникнення 

писемності та зростання інтересу до фольклорних традицій серед 

письменників та дослідників народні казки стали розповсюджуватися у 

письмовій формі, відбулося їх закріплення за певним етносом і таким чином 

набуття певної сталості сюжету, крім того, велика кількість інших 

літературних жанрів, крім казки, – наприклад, комедія, драма, повість, роман 

та ін., – теж можуть передаватися наступним поколінням у письмовій формі і 

теж майже не зазнавати змін. 

Усна форма існування народної і письмова форма існування 

літературної казки накладають свій відбиток також на поетичну мову творів. 

Для народної казки характерними є стійкі поетичні прийоми, традиційні 

казкові формули, які римуються, прислів’я та приказки, що сприяє більш 

швидкому її запам’ятовуванню [166; c. 154]. Мовна картина літературної 

казки є більш складною і насиченою. 

Дослідниками наголошується синтетичний характер літературної 

казки. Так, наприклад, В.П. Анікін відмічає можливість створення 

літературної казки тільки за умови творчого та переосмисленого ставлення 

письменника до фольклору, при наявності у казковому сюжеті авторської 

індивідуальності та перетворення всього казкового епосу, отриманого нами із 
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глибини віків на основі детального вивчення дійсності, яка є найпершим 

джерелом будь-якої творчості. [5, с. 265].   

Для підтвердження цієї тези доцільно звернутися до творчості 

найбільш відомих широкому загалу європейських авторів казок. 

Так, наприклад, сюжети казок Ш. Перро виявляються дуже часто 

запозиченими. При цьому матеріал, запозичений із народних казок, 

піддається детальній літературній обробці. В результаті чого задля стилю і 

виховної цілеспрямованості зникло багато змістових елементів, властивих 

народній казці. Наприклад, практично всі казки Ш. Перро закінчуються 

повчальною мораллю у віршованій формі, чого немає в тексті народної 

казки.  

Крім того, суттєвою відмінністю казок Ш. Перро від народних казок є 

те, що він як літературознавець реалізував у своїх казках власні теоретичні 

положення, зокрема щодо необхідності наявності в тексті казки яскраво 

вираженої етико-естетичної спрямованості.  [175, c. 218].  

Також і інший відомий сучасному читачу автор – Г.Х. Андерсен – часто 

використовував "готові" фольклорні сюжети. Так, його казка “Кресало” 

написана на основі народної казки про відьму і солдата, сюжет казки “Дикі 

лебеді” повторює сюжет народної скандинавської казки “Про дванадцять 

лебедів”, а праобразом андерсенівської Снігової Королеви є постать 

скандинавського народного епосу Льодяна Діва. Образ творця снів, яким у 

казці Г.Х. Андерсена є Оле-Лукойє, здавна існував у данському фольклорі, і 

до того ж, цей образ подібний до грецького образу Гіпноса. Крім того, 

Г.Х. Андерсен запозичував не лише сюжети народних казок, а й 

переспівував сюжети інших літературних казок, зокрема сюжет казки 

Г.Х. Андерсена “Нове вбрання короля” був запозичений ним у 

середньовічного іспанського письменника Хуана Мануеля. 

Ще один автор літературних Казок – В. Гауф – також черпав ідеї із 

національного фольклору. У його казках використовуються, зокрема, східні 

мотиви, що є типовим для епохи романтизму. Відповідно до цього, авторські 
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казки В. Гауфа – це, передусім, ствердження романтичних ідей, а реалії, що 

присутні у текстах його казок, слід співвідносити з різними етнокультурами. 

На основі цього можна зробити висновок про відмінність між 

авторською/літературною і народною казками як текстами різнорідної 

культурологічної насиченості. В плані перекладу різні етнокультурні реалії 

та лінгвокультурні явища спрямовують перекладача до обрання однієї з двох 

стратегій перекладу: “очуження” казки, тобто наближення її до мови і 

культури оригіналу чи, навпаки, “одомашнення” казки, тобто її адаптація, 

наближення до мови і культури країни перекладу. Корній Іванович 

Чуковський у своїй книзі “Высокое искусство”, висловлюючи свою думку 

щодо перекладу казок, виділяв основними якостями, якими повинен володіти 

перекладач, талант і такт, розуміння міри при передачі національного 

колориту. Він вважав важливим наближення мови казки при перекладі до 

мови країни, що її сприймає, але без втрати національної самобутності казки. 

Те ж саме можна сказати й про авторські казки, основою яких є фольклор, 

народна традиція, які відбивають національну свідомість автора і 

ментальність його народу й, крім того, є вираження авторської 

оригінальності й неповторності авторського стилю. Літературна казка 

відображає особистість письменника, його уподобання, антипатії, творчі 

спрямування, світовідчуття. К.І. Чуковський стверджує, що, поважаючи 

автора, в текст перекладу можна включати дещо від себе, якщо це є в дусі 

оригіналу, але в жодному разі не перечити йому.  Потрібно якомога точніше 

передати і стиль, і ритміку, і образи оригінального тексту, і в цьому 

виявляється повага перекладача до автора оригіналу [155, с. 160-161; 266-

273]. 

В.П. Анікін вважає, що казка, передусім народна, повинна виконувати 

виховну функцію [5, с. 34]. В.Я. Пропп, погоджуючись з цією думкою, додає, 

що виховне значення казки не піддається сумніву, проте виховання є не 

самоціллю казки, вона виконує естетичну функцію, носить розважальний 

характер, що не заважає їй містити глибоку ідейність, а авторська казка 
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відтворює, передусім, своєрідність бачення світу автора і має на меті 

відповідний вплив на читача. [11, с. 47]. Близькою до цієї точки зору є 

позиція Ю.Ф. Ярмиша, що розглядає літературну казку як літературний 

жанр, в якому в ході чарівно-фантастичних або алегоричних подій і, 

зазвичай, в оригінальних сюжетах і образах у прозі, віршах чи драматургії 

вирішуються морально-етичні чи естетичні проблеми [162, с. 177]. 

Ми погоджуємося із позиціями вказаних вище дослідників щодо 

реалізації в тексті казки естетично-розважальної функції і вважаємо, що її 

реалізація здійснюється через вплив на емоційну сферу адресата. Завданням 

казки є не лише зображення проблем і колізій сучасного їй суспільства, а й 

принесення задоволення читачеві. Основою для побудови казкового тексту є 

естетична шкала з певними світоглядними установками, що є спільною для 

автора і адресата тексту. 

Швейцарський вчений М. Люті, визначаючи функції казки, у своїх 

роздумах “Was schenkt das Märchen seinen Hörern?” стверджував, що казка, як 

літературний твір, крім розважальної, виконує також дидактичну функцію: 

“… seine Funktion ist nicht sogleich erkennbar… echte Dichtung will mehr als 

bloß unterhalten” [186, c.76]. Дослідник вважає головною цінністю казки її 

презентацію в якості джерела пізнання історії: “Märchen Hauptwert für uns 

darin bestehe, dass sie uns Bruchstücke der Weltanschauung altertümlicher 

Menschheit aufbewahren” [185, c. 34]. Звісно, не можна не погодитися з цією 

думкою. Автор казки, як і письменник, що пише будь-який художній твір, 

прагне розкрити читачеві моральний та пізнавальний аспекти подій, саме в 

цьому полягає дидактичний вплив тексту казки на інтелектуальний розвиток 

людини. 

Російська дослідниця і культуролог І.М. Кольцова, аналізуючи 

соціокультурні функції казки, зазначає, що казка є соціокультурним 

інтегральним феноменом, що здатний об’єднати суспільство шляхом 

розвитку у сучасної молоді з дитинства почуття “спів-єдності, спів-довіри, 

спів-чуття і спів-праці”.  
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Таким чином, ми з’ясували, що ще однією домінантою, яку виділяють 

дослідники, розглядаючи поняття “казка”, є функції, які вона здатна 

виконувати, але при цьому поняття “народна казка” і “авторська казка” 

переплітаються, бо як одна, так і інша може виконувати однакові функції 

[105]. Крім того, на наш погляд, розглянуті нами вище функції казкового 

тексту (виховна, естетична, розважальна, дидактична, соціокультурна тощо), 

можна вважати аспектами глобальної цілі літературної казки – авторської 

інтенції, що виявляється у комунікативно-прагматичному потенціалі тексту 

казки. 

Основну розбіжність між народною і літературною казкою, і так 

зазначають всі дослідники, становить категорія авторства і тісно пов’язана з 

нею категорія сюжетності: народна казка не має автора, переповідається із 

уст в уста, тому має безліч варіантів і її сюжет може змінюватися до 

невпізнання, а літературна казка має конкретного автора, який підкоряє її 

своїй волі. Сюжет літературної казки майже не змінюється, за винятком 

певних можливих його незначних модуляцій при перекладі.  

Кожен автор має свій власний стиль написання і, зіставляючи різні 

твори автора, написані ним у певний період, можна впізнати його 

оригінальний стиль, а читаючи різні твори, можна впізнати перо певного 

автора. Саме у збереженні індивідуального стилю автора та умінні викликати 

у читача перекладу ті ж почуття, які викликає оригінал у читачів оригіналу, і 

полягає, на нашу думку, основне завдання перекладача. А.І.Домашнєв 

зазначає, що різні читачі виносять із художнього тексту не однакову за своїм 

обсягом смислову та естетичну інформацію. За його словами, сприйняття 

художньої інформації, а також інтерпретація змісту твору читачем залежить 

від його ерудиції, особистих смаків і побажань, а інтерпретація змісту твору 

перекладачем і достовірність його відтворення при перекладі залежать від 

глибини розуміння і сприйняття авторської картини світу, вміння відчути і 

передати авторський стиль, розуміння сприйняття твору цільовою 

аудиторією [55, c. 23]. 



 
 

37 

В якості домінанти казки багато дослідників (В.Я. Пропп, 

Є.В. Померанцева, Т.В. Леонова та ін.) вважають установку на вигадку. У 

казках зображуються неіснуючі образи і предмети, а явища дійсності 

представлені у фантастичному світлі. Ірреальність казки має своїм 

підґрунтям дійсність і здатна на неї впливати. У літературній казці установка 

на вигадку може бути свідомо розмитою. Т.В. Леонова визначає основним 

компонентом, що складає літературну казку, її особливу систему казкових 

персонажів і образів і називає її “умовно фантастичною” [92, 7]. Ми 

погоджуємося з дослідницею в тому, що персонажі літературної казки більш 

різноманітні, різнобічні, їм властиві різні характеристики, вони виконують 

різні функції в залежності від авторської настанови та можуть змінюватися з 

початку й до кінця казки, тоді як у народній казці персонаж ідеалізований, 

цілком позитивний чи негативний [105].  

Зокрема, дослідник В. Пропп виділяє кілька підгруп чарівно-казкових 

персонажів, які можна організувати в дві великі групи позитивних і 

негативних героїв. Ці групи різко протиставлені одна одній. А дії головного 

героя є основними в розвитку сюжету. Дії персонажів другого плану мають 

значення настільки, наскільки вони стосуються дій головного персонажа [12, 

с. 335].  

Якщо розглядати персонажів німецьких народних та літературних 

казок у їх порівнянні, то у народних казках чітко простежується 

стереотипізація персонажів (добрий – поганий, розумний – дурень), а 

персонажі літературних казок наділені значною мірою глибокими почуттями, 

виявляється психологізм персонажів, неоднозначність їх постатей. 

Психологічний портрет героя або детальний опис його вигляду ми не 

знайдемо у фольклорній казці, називають його, як правило, одним з 

найрозповсюдженіших імен. Першорядна ідея цього виду народної творчості 

полягає у визначенні ролі, яка належить персонажеві. Головний герой 

народної казки – ідеальний у всіх сферах життя, позитивний у всьому, 

негативний – навпаки, не має шансу сподобатися читачеві, щоб він не робив, 
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кожний його вчинок викликає негативне ставлення. На протязі розвитку 

сюжету жоден з героїв не змінюється, у позитивних – тільки добрі вчинки, у 

негативних – погані, образи персонажів статичні. 

На відміну від народної казки, для сучасної німецької літературної 

казки, як і для інших творів художньої літератури загалом, характерною є 

тенденція до наділення героїв як позитивними, так і негативними рисами, 

переосмислення сенсу існування світлих та темних сил. У сучасній німецькій 

літературній казці відбивається змішана оцінка і переоцінка одвічних 

категорій добра і зла. Зокрема, у творчості Отфріда Пройслера злі сили 

виявляються добрими і роблять гарні вчинки, що засвідчує відхід від 

традиційного казкового дискурсу і перехід до нового етапу його розвитку. 

Л.Ю. Брауде, досліджуючи скандинавську літературну казку, визначає 

основною домінантою літературної казки її чарівність, фантастичність. 

Літературну казку дослідниця розглядає як “авторський художній прозаїчний 

чи поетичний твір, який у своїй основі містить фольклорні джерела або є 

придуманим самим письменником, але в будь-якому разі підкорюється волі 

автора; твір, переважно фантастичний, що змальовує пригоди вигаданих чи 

традиційних казкових героїв, і в деяких випадках орієнтований на дітей” [25, 

с. 7]. На її думку, чари, диво виступають тим фактором, який є основним у 

створенні сюжету казки, і допомагають охарактеризувати персонажів. Ми 

вважаємо, таке трактування поняття є досить розгорнутим, враховує зв’язок 

авторської казки з народною, сюжетність казки та її образність. Проте, ми 

вважаємо, чарівність казки, своєрідна фантастичність сюжету часто буває 

відсутня, особливо у побутових казках (наприклад, деякі казки 

Г.К. Андерсена, Е.Т.А. Гофмана, Новаліса та ін.), тому чарівність не можна 

розглядати в якості домінанти літературної казки. Крім того, у цьому 

визначенні, як і в попередніх визначеннях, не враховується своєрідний 

хронотоп, що репрезентує категорії часу і простору літературної казки 

(Хронотоп (грецьк. chrоnos — час, topos — місце) — взаємозв'язок часових і 
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просторових характеристик зображених у художньому творі явищ [105], 

[234, c. 388]). 

Стосовно цього параметра простежується чітка різниця між жанрами 

народної і літературної казки. Для народної казки характерним є розмитий 

хронотоп, що знаходиться поза межами реального часу і простору. Дія 

народної казки починається і закінчується в побутовому просторі. У ній 

часто відсутня вказівка на місце і час дії, що позначаються стійкими 

початковими та кінцевими формулами типу „Es war einmal …“, „Auf eine 

Zeit…“, „In einem Walde …“, „In den alten Zeiten…“, „Vor Zeiten …“, “колись 

давно”, “жили-були”, “у тридев’ятому царстві”, “стали собі жити-поживати 

та й добра наживати” тощо. Такі кліше не містять 

ніякої оцінної характеристики, крім вказівок на звичайний простір та час, які 

нічим не відрізняються.  

Час, що існує у народній казці, є замкненим, він ніяк не перекликається 

з подіями, які існують поза явищами сюжету, відокремлений він і від 

реального, історичного часу, така особливість призводить до.... 

Основним принципом, якому підпорядкований час у фольклорній казці 

є хронологічність, час плине тільки вперед і ніколи не повертається, тобто діє 

в єдиній площині. 

На описі ж конкретної епохи, в яку відбуваються події, і на описі місця 

дії автор літературної казки зосереджує значну увагу і відводить цьому 

багато часу. Показовими у цьому плані є казки видатного датського 

письменника Ганса Крістіана Андерсена, якого вважають засновником жанру 

літературної казки. Будь-яке місце події, чи то підводне царство, чи 

китайський ліс, чи володіння Снігової королеви, автор описує з 

надзвичайною точністю, виразністю, поетичністю [105].  

На відміну від народної казки, місце і час дії літературної казки, якщо 

вони прямо не вказуються автором, можна, зазвичай, чітко з точністю до 

десятиліття визначити шляхом аналізу певних лексичних просторових і 

часових маркерів, що використовуються на позначення досягнень науки та 
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техніки (Flugzeug, Auto), соціальних ролей (Sicherheitsmann, Lokomotivführer, 

Manager). Сучасна німецька літературна казка характеризується вживанням 

слів-неологізмів, що вказують на її приналежність до літературної епохи 

сьогодення (Grufty, Chatroom, chattern та ін.).  

Таким чином, літературна казка є носієм світогляду своєї епохи. На 

фоні чарівного простору авторської казки виразно проявляються соціальні 

аспекти сучасного світу, який оточує головного персонажа. У літературній 

казці кордони чарівного світу розмиваються, стають прозорими, і в цьому 

випадку принципи зовнішньої моральності проникають в казкове царство, 

тоді, навпаки, реальна дійсність починає сприйматися крізь казкову призму. 

На наш погляд, просторово-часові відносини та виразність викладу 

також можуть виступати в ролі ключових моментів, що відрізняють 

літературну казку від народної.  

На додачу до зазначеного вище підкреслимо, що для народної казки не 

є характерними окремі текстові категорії, властиві більшості авторських 

текстів, такі як автосемантія, ретроспекція, проспекція і т.д. Автори багатьох 

літературних казок у передмові прямо називають жанр твору, якби 

налаштовуючи читача на певний лад. Для літературної казки характерними є 

авторські відступи, які часто у своїх казках використовує, наприклад, 

Е.Т.А. Гофман (автосемантія): " Хотілося б мені, любий читачу, отак просто 

самого тебе запитати, чи не мав ти в своєму житті годин або навіть днів і 

тижнів, коли всі твої звичайні справи і вчинки збуджували в тобі лише 

болісне незадоволення, і все, що раніше було для твоїх почуттів та думок 

важливе й гідне уваги, починало раптом здаватися банальним і нікчемним? 

Ти й сам тоді не знав, що діяти, куди подітись…" [218, с. 22]. Даний прийом 

використовується автором для створення у читача певної налаштованості на 

сприймання подальшої інформації. У народній казці оповідь розпочинається 

з безпосередньої дії. 

У тексті літературної казки також має місце звернення до минулих 

подій (ретроспекція) або "забігання вперед" (проспекція), на відміну від 
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народної казки, у якій усі події розвиваються послідовно, лінійно, обмежені 

теперішнім часом. 

Отже, розглянувши сюжетно-композиційну організацію літературної 

казки у порівнянні з народною, ми можемо дійти висновку, що сюжетно-

композиційні особливості літературної казки носять більш змінний, гнучкий 

характер, в той час як народна казка характеризується певною сталістю, 

чіткою регламентованістю сюжетно-композиційних відносин. 

Варто також звернути увагу на сюжетно-кульмінаційну модель 

літературної і народної казки. У літературній казці, на відміну від 

фольклорної, для якої характерною є одновершинна сюжетно-кульмінаційна 

модель, кількість кульмінацій співпадає з кількістю ситуацій, які потребують 

розв’язання, тобто має місце багатовершинна сюжетно-кульмінаційна 

модель. Вирішення наростаючого конфлікту є одночасно й кульмінацією 

всього тексту фольклорної казки. У літературній же – з головним 

персонажем трапляється низка подій, які в певній мірі і складають сюжетну 

лінію, немає необхідності долати перешкоди на шляху до своєї цілі, тому і 

немає єдиної кульмінації. 

Таким чином, проаналізувавши характерні риси літературної казки та її 

відмінності від казки народної, можна зробити такі висновки:  

 

1. Літературна казка – це жанр художньої літератури, твір з 

фантастичним сюжетом, оригінальною авторською концепцією, в 

основі якого лежить синтез фольклорних і літературних традицій і 

який має на меті етико-естетичні цілі. 

2. Літературна казка має цілий ряд домінантних ознак, і в залежності 

від типу літературної казки домінанта буде іншою (гармонійний 

образ світу, відтворений автором, переосмислений народний сюжет, 

виховний аспект), або ж авторська казка міститиме одразу всі чи 

кілька домінантних ознак.  
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3. За сюжетно-композиційними ознаками літературна казка 

відрізняється від народної формою існування, категорією авторства, 

складністю сюжету, мовною картиною, персоніфікацією образів і 

психологізмом персонажів, чітким хронотопом, категоріями 

автосемантії, ретроспекції, проспекції.  

4. Сюжетно-кульмінаційна організація літературної казки більш 

гнучка і багатовершинна, на відміну від народної. 

 

1.3. Методика дослідження німецької літературної казки у 

перекладознавчому аспекті 

Літературна казка має особливу організацію лексичного матеріалу, 

структурно-композиційну побудову, виявляє оригінальну семантику.  

Автор дисертаційного дослідження вважає, що текст літературної казки 

крім барвистого словарного наповнення, несе інформацію про навколишній 

світ, моральні установки та іншу інформацію, необхідну для розуміння 

змісту, тобто текст казки є комбінованим комунікативним інструментом.З 

цього погляду казковий текст виступає прагматично-індивідуальною 

інтерпретантою, яка є змінною відповідно до інтенцій автора і 

світосприйняття адресата, що обов’язково враховуються в процесі перекладу.  

В ході нашого дослідження нами буде розглянуто традиційні прийоми 

перекладу лінгвокультурологічних одиниць (транскрипція, транслітерація, 

калькування, описовий переклад, трансформаційний переклад), що їх 

використовують у своїх перекладах українські перекладачі обраних нами для 

проведення аналізу німецьких казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана. 

Ще одним із завдань нашої роботи є дослідження відтворення 

структурно-композиційних особливостей німецьких літературних казок у 

процесі перекладу.   

Найчастіше у композиційній структурі тексту казки дослідники 

виділяють три блоки: інтродуктивний, медіальний та фінальний [23, c. 152-

154]. Інтродуктивний блок складається із заголовка казки та зачину і має на 
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меті привернути увагу читача/слухача до оповіді, познайомити його з 

дійовими особами, зацікавити. Заголовок є першим семіотичним знаком, 

індикатором жанру казкового дискурсу. Він може бути представлений у 

вигляді словосполучення, слова або речення. У заголовках німецьких казок 

спостерігається здебільшого підрядний зв’язок, що, на відміну від сурядного, 

володіє більшою інформаційною компресією.  

Заголовок є головним структурним елементом, що виконує 

прогностичну функцію. 

У заголовку тексту казки можуть бути відображені: 

- імена та прізвиська персонажів (Aschenputtel, Rapunzel, Rumpelstilzchen, 

Hänsel und Gretel, Frau Holle, Rotkäppchen), їхні особливі якості (Das 

tapfere Schneiderlein, Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, Der 

Teufel mit den drei goldenen Haaren, Der gestiefelte Kater, Die weiße 

Schlange), їхні локативні характеристики (Der König vom goldenen Berg) 

казкові атрибути (Der goldene Schlüssel) дії (Märchen von einem, der 

auszog, das Fürchten zu lernen) 

- структурні особливості казкового дискурсу (Die unendliche Geschichte) 

- стилістичні особливості тексту, що представлені метафоричним 

переносом (Prinzessin Mäusehaut); метонімією (Blaubart, Zwerg Nase); 

контрастом (Die weiße und die schwarze Braut); іронією (Doktor 

Allwissend); каламбуром (Der satanarchäolügenialkohöllische 

Wunschpunsch); символом (Die Sterntaler) (6). 

Завдання перекладача – якомога адекватніше перекласти заголовок, 

адже в ньому закладена ідея твору, що мовою сучасної лінгвопоетики 

називають мегаконцептом [45, с. 55-58]. 

Слід відзначити, що при перекладі заголовків перекладачу недостатньо 

лише перекласти його іншою мовою, але й необхідно зберегти основну 

функцію заголовка – привернути увагу читача до проблеми, яка 

розкривається у тексті, заінтригувати або заохотити до ознайомлення із ним. 

http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/rotkaeppchen
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/das_tapfere_schneiderlein
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/das_tapfere_schneiderlein
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_froschkonig_oder_der_eiserne_heinrich
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_teufel_mit_den_drei_goldenen_haaren
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_teufel_mit_den_drei_goldenen_haaren
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_gestiefelte_kater
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_weisse_schlange
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_weisse_schlange
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_konig_vom_goldenen_berg
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_goldene_schluessel
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/marchen_von_einem_der_auszog_das_furchten_zu_lernen
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/marchen_von_einem_der_auszog_das_furchten_zu_lernen
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/prinzessin_maeusehaut
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/blaubart
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_weisse_und_die_schwarze_braut
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/doktor_allwissend
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/doktor_allwissend
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_sterntaler
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В процесі перекладу заголовка тексту казки з німецької важливо 

враховувати спосіб, в який відбувається переклад. 

Традиційно заголовки перекладають з використанням трьох основних 

способів, а саме:  

– із застосуванням однозначних еквівалентів, це так звані міжмовні 

відповідності, до яких найчастіше звертаються перекладачі при роботі над 

текстом, суть цього методу полягає в тому, що певним географічним 

термінам та назвам організацій відповідають іншомовні еквіваленти; 

найчастіше таким інструментом оперують у лексиці, ніж у граматиці або 

стилістиці; 

– за допомогою варіативних відповідників, коли у слів, які 

перекладаються є кілька значень, і використання того чи іншого варіанту 

суттєво залежить від контексту, в якому застосовується слово або 

словосполучення; варіативні відповідники мають достатньо широке 

розповсюдження та є доволі популярними; 

– з використанням методу перекладацьких трансформацій, коли не 

просто знаходитьcя переклад слова, а підбирається такий аналог у мові 

перекладу, який відповідає саме значенню його відповідно до тексту казки, 

він не завжди збігається з тим відповідником, який вказаний у словнику. 

При перекладі німецькомовних казок українською мовою 

використовуються всі зазначені вище способи перекладу заголовків. Власні 

імена, що фігурують у заголовках казок, транскрибуються: “Рапунцель”, 

“Румпельштільцхен”, “Гензель і Гретель” тощо. Часто різні перекладачі 

перекладають один і той самий заголовок казки по-різному, тобто, йдеться 

про варіативні відповідники, наприклад, “Kalif Storch” – “Каліф Чорногуз”, 

“Каліф Лелека”, “Klein Zaches genannt Zinnober” – “Малюк Цахес на 

прізвисько Ціннобер”, “Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер”, “Маля 

Цахес на прізвисько Цинобер” та ін. Особливі труднощі при перекладі 

заголовків становить гра слів, авторські каламбури. Для правильного 

відтворення авторського задуму, закладеного в них, перекладачеві спочатку 
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слід ретельно ознайомитися зі змістом всього твору, зрозуміти авторську 

позицію, проаналізувати заголовок автора твору і імплікований у ньому зміст 

і спробувати, спираючись на свою перекладацьку майстерність і досвід, 

відтворити гру слів з допомогою оказіоналізмів і неологізмів. Наприклад, 

назву літературної казки Міхаеля Енде “Der satanarchäolügenialkohöllische 

Wunschpunsch” перекладають по-різному: “Чарівний напій”, “Напій бажань” 

(за такого перекладу, на нашу думку, втрачається найголовніше – чудова гра 

слів, що несе смислотворчу і прогностичну функцію), “Диявольскон-

геніалкогольний коктейль” (у цьому варіанті робиться спроба відтворити гру 

слів, проте знову втрачається важливий смисловий елемент при перекладі 

“Wunschpunsch” як “коктейль”). Російськомовний переклад, нам видається 

більш вдалим з огляду на стратегію передачі каламбуру: 

“Катастрофанархисториязвандалкогольный волшебный напиток”, 

“Вуншпунш, или Гениалкогадский волшебный напиток”. У нашому 

дослідженні ми не ставимо за завдання аналіз перекладів заголовків 

німецькомовних літературних казок російською мовою, проте, порівнюючи 

вказаний вище оригінал заголовку  твору Міхаеля Енде і його переклад 

українською та російською мовами, безперечно, перевагу має 

російськомовний переклад, причину чого ми вбачаємо у перекладі всієї казки 

російською мовою, в той час як україномовний переклад на даний момент 

відсутній. 

Таким чином, від перекладу заголовків суттєво залежить подальша 

доля тексту в цілому, адже його перекладають в іншій культурі, 

професійність перекладу та легкість викладення зумовлюють, чи 

користуватиметься твір популярністю у читачів. Після того, як заголовок 

перекладений, слід ретельно перевірити узгодженість між усіма його 

складовими, щоб не використовувати ті словосполучення, які у мові 

перекладу не практикуються. 

Не слід забувати, що перекладений заголовок повинен надавати уяву 

про існуючий стан подій, заснований на ретельному знанні явищ, 
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відображених у тексті, а також суб’єктивне сприйняття тексту перекладачем 

безумовно залишить відбиток на остаточному перекладі. 

Текст казки переважно відповідає сюжетному канону оповіді: у зачині 

вказується хронотоп (розмитий, як уже зазначалося, для народної казки чи 

чіткий для казки літературної) і основні персонажі, основні події 

відбуваються в основній частині тексту, що у казковому дискурсі 

визначається дослідниками як медіальний блок, і у фінальному блоці 

описується кінець казки, який для жанру народної і для жанру літературної 

казки часто є різним. Народна казка має зазвичай щасливий кінець, а 

літературна казка – не завжди.  

При перекладі літературних казок перекладачами відтворюється 

сюжетно-композиційна структура казки, оскільки її порушення веде до 

неадекватності перекладу, виникнення протиріч стосовно тексту оригіналу і 

ігнорування авторського задуму. Проте в історії перекладів як народних, так і 

літературних німецькомовних казок українською мовою відомі випадки 

зміни кінцівки казки і її окремих структурних елементів з метою їх адаптації 

до іншого менталітету і цільової аудиторії, зокрема дитячої (оскільки з 

самого початку свого існування казки розраховувалися на їх сприймання 

дорослими), та уникнення жорстокості, що часом присутня в оригінальних 

казках. Йдеться, зокрема, про народні казки в обробці братів Грімм “Спляча 

красуня”, “Румпельштільцхен”, “Попелюшка”. У казці Шарля Перро кінцівка 

нещаслива – вовк з’їдає Червону Шапочку, і на цьому казка закінчується, 

натомість у перекладі українською мовою дроворуби рятують героїню.  У 

сучасному розумінні поняття “казка” як твору для дітей, пом’якшення 

сюжетної лінії, опущення жорстоких епізодів і сцен ми вважаємо цілком 

виправданим, проте психолого-лінгвістичний аспект перекладацької 

адаптації не входить до сфери нашого дослідження.  

Опис текстів німецьких літературних казок та їх українських 

еквівалентів дозволяє навести кваліфікацію варіантів перекладу, виявити ті 

спільні для кожного із представників певного народу принципи побудови 



 
 

47 

змісту і форми, які відрізняють їх від усіх представників іншого народу. В 

цьому плані важливим є аналіз німецьких казок, оскільки розбіжності мови 

вихідного і перекладного текстів спонукає до пошуку глибинних моделей.  

Для опису текстів у нашому дослідженні застосовуються два основні 

лінгвістичні методи, один з яких внутрішній стосовно тексту, інший – 

зовнішній, один індуктивний, інший – дедуктивний. Індуктивний метод, який 

умовно можна назвати словниковим, поділяється на три етапи: 

1. Виявлення внутрішньотекстових взаємовідносин (встановлення 

змісту елемента через його взаємовідносини з іншими елементами в 

тексті) передбачає наступне: а) співвідношення елементів 

(статистика); б) рівність (синонімія); в) протиставлення (антонімія); 

2. Дослідження мовних взаємовідносин, які є можливими: а) в епоху, 

до якої належить текст; б) в історії мови взагалі (зміни мовних 

відносин до теперішнього часу); 

3. Порівняння текстових взаємовідносин з мовними: текст на фоні 

мови: а) в свою епоху; б) в загальній історії мови; в) виявлення 

авторської індивідуальності. 

Дедуктивний метод полягає у використанні лінгвістичних координат. З 

допомогою цього методу можна, навіть довільно, визначити один або 

декілька стилістичних критеріїв і встановити, скільки елементів належить до 

кожного з них у різних текстах. Для цілей же нашого порівняльного 

дослідження питання про універсальність методів при описі окремих текстів 

двома мовами зводиться до можливості їх застосування для аналізу 

німецьких літературних казок і їх перекладів українською мовою. 

На думку О.В. Федорова, “… процес перекладу, наскільки швидко він 

би не здійснювався в окремих особливо вдячних випадках, неминуче 

розкладається на два моменти. Для того, щоб перекласти, необхідно, 

передусім, зрозуміти, розтлумачити самому собі те, що перекладається, … 

подумки проаналізувати, критично оцінити його. Далі, для того, щоб 

перекласти, потрібно знайти, вибрати відповідні засоби вираження у мові 



 
 

48 

перекладу (слова, словосполучення, граматичні форми). Таким чином, 

процес перекладу передбачає свідоме співвідношення між даними мови 

оригіналу і мови перекладу. Це передумова для нього” [162, c.12]. 

Отже, процес перекладу передбачає аналіз вихідного тексту, 

усвідомлення його як цілого і добір еквівалентів у мові перекладу, що 

відповідають складовим елементам тексту оригіналу. 

Теорія перекладу є, по суті, багатогранною проблемою. Процес 

перекладу залишається актуальним лінгвістичним полем дослідження, 

оскільки, як ми вважаємо, розвиток мови постійно знаходиться у стані 

динамічної функціональності, яка забезпечує пошук вченими все більш 

досконалих форм реалізації.  

В процесі перекладу здійснюється певна складна комунікація. Як 

зазначає В.Н. Комісаров, один із комунікантів передає інформацію, 

створюючи мовленнєвий твір (текст) з допомогою вихідної мови. Ця 

інформація потрапляє до перекладача, який передає її з допомогою 

мовленнєвого твору мовою перекладу. Останній і інтерпретується іншим 

комунікантом, при цьому завершується акт спілкування. Таким чином, 

говоримо про першого комуніканта як про автора та адресанта тексту 

німецької літературної казки і про останнього комуніканта як про адресата, 

кінцевого реципієнта німецької літературної казки.  

Прагматична специфіка процесу перекладу охоплює безмежні 

можливості семантичних і лексичних можливостей на рівні семіотики, тобто 

вивчення загальних властивостей знаків. Переклад завжди передбачає 

наявність двох текстів, а також третього тексту, який виникає внаслідок 

прагматичної адаптації тексту відповідно до вікових, соціокультурних та 

інших особливостей адресата, що обмежують можливості сприйняття ним 

тексту, шляхом зміни, спрощення, семантичного зсуву термінології, 

використання універсалій, стійких словосполучень, що є характерними для 

його рідної мови.  
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У нашому дослідженні ми робимо спробу виявити, наскільки 

ефективними є перекладацькі трансформації та прагматичні адаптації в 

процесі перекладу при відтворенні лінгвокультурних характеристик, 

структурно-композиційних та лексико-семантичних особливостей німецької 

літературної казки.  

Відоме теоретичне трактування суті прагматики, запропоноване 

Л.С. Бархударовим [13, с. 65], у всіх своїх аспектах характеризує відношення 

між знаками і даністю (предметом, явищем, дією, станом тощо), що 

позначається цими знаками. У зв’язку з цим прагматика процесу перекладу 

передбачає і інший план відносин – відносини між знаком і людиною, яка 

використовує цей знак. 

Основним для визначення процедури аналізу перекладу буде поняття 

рівня, з допомогою якого відтворюється така суттєва особливість мови, як 

членороздільний характер і дискретність його елементів. Процедура аналізу 

перекладу полягає в сегментації і субституції елементів на основі відносин, 

що їх пов’язують. У цьому виділенні двох операцій, що взаємообумовлені, 

полягає, на його думку, принцип прагматики процесу перекладу загалом [27, 

c. 129]. 

Так відбувається тому, що “будь-який знак, також і мовний, існує не 

ізольовано, а як складова частина певної знакової системи”, оскільки “будь-

який знак знаходиться у складних багатопланових відносинах з іншими 

знаками однієї й тієї ж самої знакової системи” [Там само, c.60]. 

Слід звернути увагу на ментальний аспект прагматики перекладу, що, 

як відомо, характеризується обумовлений світосприйняттям перекладача, 

який, в процесі виконання перекладу, покладаючись на свою інтуїцію, 

поступово зводить логічний ланцюжок між двома мовними системами.  

Перекладачеві необхідно вибрати інтерпретанту первинного тексту і 

відтворити її в кінцевому тексті. Поняття первинної інтерпретанти містить 

поняття семантичної спрямованості ілокутивної дії, яка впливає на 

перекладача в процесі розуміння ним вихідного тексту. Вторинна 
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інтерпретанта – семантична спрямованість ілокутивної дії, яка впливає на 

реципієнта в процесі розуміння кінцевого тексту, підготованого 

перекладачем.  

Таким чином, процес перекладу тексту можна розглядати як процес 

інтерпретації, у нашому випадку, як інтерпретації ідіостилю авторів 

німецьких літературних казок, що виявляється в орієнтації письменника на 

жанрову домінанту при виборі стилістичної стратегії, з одного боку, і у 

певній модифікації жанрової структури під впливом індивідуальних 

особливостей стилю автора, з іншого. 

За визначенням А. Швейцера, метою перекладу є створення на основі 

первинного тексту, що підлягає цілеспрямованому (перекладацькому) 

аналізу, вторинного тексту, що замінює первинний в іншому мовному і 

культурному середовищі [159, с. 75]. Основою перекладу будь-якого тексту є 

його інтерпретація. Інтерпретація тексту перекладачем не зводиться, на наш 

погляд, до розуміння основного змісту тексту, оскільки цього не достатньо 

для створення адекватного перекладу, рівноцінного тексту оригіналу. 

Інтерпретація в лінгвістичному, прагматичному та когнітивному аспектах є 

обґрунтованим вербалізованим розумінням тексту, аналітичною діяльністю, 

що спрямована на повне розкриття змісту тексту. При цьому, цитуючи 

російського дослідника проблем перекладу Д.В. Псурцева, “розкрити зміст 

означає не просто виокремити змістову інформацію про зовнішній світ, а й 

усвідомити механізми її кодування, і обґрунтувати правомірність і 

продуктивність використання певних прийомів і способів декодування 

інформації” [127, с. 20].  

Відомий український вчений, перекладознавець Т.Р. Кияк, оцінюючи 

проблему перекладацької інтерпретації, говорить про дві іпостасі 

перекладача-інтерпретатора: 1) критика, який сприймаючи концепцію 

оригіналу, свідомо відмовляється від збереження художніх засобів оригіналу 

і передає тільки ідейний задум; 2) творця, який розробляючи та уточнюючи 

концепцію перекладу, передає у перекладі і мовні засоби, і концепцію 
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оригіналу. При цьому автор наголошує на тому, що інтерпретація – це 

“суб’єктивне, звужене тлумачення оригіналу перекладачем”, що порушує 

концепцію оригіналу [74, с. 98]. Погоджуючись з цією думкою, ми хотіли б 

зауважити, що інтерпретація як суб’єктивна оцінка оригіналу завжди має 

місце у процесі перекладу, і від творчої майстерності та досвіду перекладача 

залежить наскільки, вона буде адекватною. 

Отже, перекладач, сприймаючи та аналізуючи текст оригіналу, 

виступає в ролі інтерпретатора, у зв’язку з чим можливі смислові зсуви, яких 

читач, сприймаючи текст перекладу як даність, не помічає. Звідси часто 

виникає спірне питання, чи “того” автора ми читаємо у перекладі?  

Не прининяються дискусії про те, яким чином перекладати, в той же 

час трактуючи задум письменника, відтворюючи спосіб мислення автора, 

відображаючи характерні риси його стилю водночас пов’язуючи все це з 

мовними особливостями та картиною світу, які сповідує перекладач. 

Неможливо цілком залежати від вимог авторського задуму, 

вираженого словами, водночас недосяжною є мета про те, щоб 

світорозуміння перекладача не залишало свого відбитку на перекладеному 

творі. В цьому контексті яскравим прикладом може слугувати 

висловлювання В. Радчука “Основною метою перекладу є не заміна мови, а 

збереження мови, тобто порозуміння. Інакше кажучи, не заміна етнокоду на 

етнокод, а віднайдення мовної спільності, прорив бар’єрів у суспільній 

свідомості, доступ до способів мислення і вираження, поширення думок і 

образів у властивій, органічній для них формі. Йдеться про мову як засіб 

інтеграції, площину і питомий складник самого змісту – ту цінність, 

всеохопну і багатовимірну, що заради неї, власне, і здійснюється 

метаморфоза в ній самій за параметрами менш суттєвими для її руху в 

соціумі, зрештою – в часі і просторі” [129, c. 259]. 

К.І. Чуковський вимагав від художнього перекладу, “… щоб він 

відтворював перед нами не тільки образи і думки автора, що перекладається, 

не тільки його сюжетні схеми, а і його літературну манеру, його творчу 
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особистість, його стиль. Якщо це завдання не виконується, переклад зовсім 

не годиться. Це наклеп на письменника, і він тим більше відразливий, 

оскільки автор майже ніколи не має можливості спростувати його. Наклеп 

цей доволі різноманітний. Найчастіше він полягає в тому, що замість 

істинної особистості автора перед читачем виникає інша, не тільки не схожа 

на неї, а й очевидно ворожа до неї” [155, c. 18]. 

Ідея та художній задум автора, характерні риси стилю його письма, 

мовні особливості та інтонації, закладені в тексті твору в цілому, окремих 

його частинах та своєрідності мови персонажів накладають певний відбиток 

на переклад слів, реплік, речень та художнього тексту в цілому. Ряд названих 

складових процесу перекладу характерний і для роботи над перекладом 

казкового тексту. Це ставить перекладача перед необхідністю виходити із 

змісту, стилю ідейно-художньої спрямованості і всього тексту оригіналу 

загалом. Тому, перед тим як розпочати перекладати текст, доводиться, як 

відмічає Я.І. Рецкер “…не один раз перечитати оригінал від початку до кінця 

і в процесі роботи знову повертатися до уже перекладених частин, щоб 

якомога краще передати голос автора” [132, c. 25].  

Отже, переклад літературної казки передбачає збереження 

перекладачем всього набору мовних і стилістичних засобів, а також 

ідіостилю автора у процесі міжмовного перетворення. 

Як було зазначено раніше у вступі, мовним матеріалом нашого 

дослідження послужили казки В. Гауфа, Е.Т.А. Гофмана, що належать до 

епохи романтизму в німецькій художній літературі і містять авторську 

пресупозицію віднесеності до літературного жанру казки, а також переклади 

відповідних казок українською мовою, опубліковані визнаними українськими 

видавництвами.  

Вибрані нами для аналізу німецькі літературні казки є не тільки 

цікавими й актуальними у змістовому плані, а й вражають читача багатством 

мови, неочікуваним використанням лексичних одиниць і своєрідною 
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стилістикою. Такий текст німецьких літературних казок є надзвичайно 

цікавим у плані перекладу. 

З метою комплексного аналізу текстів німецьких літературних казок та 

їх перекладів українською мовою нами було застосовано такий алгоритм 

дослідження: 

1) Загальна характеристика мовленнєвого жанру літературної казки. 

Підкреслимо, що об’єктом дослідження виступають німецькі літературні 

казки епохи Романтизму (казки В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана). На даному етапі 

дослідження нами здійснюється аналіз праць науковців щодо вивчення 

жанру німецької літературної казки з точки зору різних наукових галузей та у 

різних аспектах, і у перекладознавчому зокрема. 

2) Аналіз лінгвокультурних характеристик німецької літературної 

казки та способів їх передачі українською мовою шляхом зіставлення 

обраних нами в якості матеріалу дослідження німецьких літературних казок 

та їх україномовних перекладів. Аналізуючи німецькі романтичні казки, ми 

виявляємо, що у творчості Е.Т.А. Гофмана значною мірою представлені 

орієнтальні мотиви і східні лінгвокультурні феномени, а у казках В. Гауфа, 

навпаки, домінують культурні реалії, характерні для німецького етносу, і це 

дає нам можливість зробити висновок про те, що для жанру літературної 

казки, на відміну від народної, в плані насичення лінгвокультурологічною 

інформацією визначальною є не приналежність автора до того чи іншого 

народу, а ідейний задум його твору. При перекладі лінгвокультурних 

параметрів перекладачі найчастіше вдаються до наближення твору до 

іноземної культури, інколи з власним коментарем з огляду на цільову 

аудиторію. 

3) Доведення необхідності еквівалентного відтворення структурно-

композиційної організації німецької літературної казки при перекладі 

українською мовою. Переклад художнього твору вважається еквівалентним 

за умови дотримання формальної структури твору, що є надзвичайно 

важливим при перекладі літературної казки, оскільки в авторських 
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інтродуктивних, медіальних та фінальних формулах і висловлюваннях 

реалізується прагматичний вплив на адресата тексту, якого необхідно 

досягти також і у перекладеному творі. 

4) Вивчення способів відтворення лексико-семантичних 

особливостей німецької літературної казки в україномовних перекладах. 

Ономастичний простір німецької літературної казки володіє також значною 

інформативністю – промовисті власні імена та назви топонімічних, 

етнографічних казкових реалій, що вимагають неабиякої майстерності 

перекладача при створенні відповідних оказіоналізмів українською мовою.  

Вважаємо, що окреслені тактичні кроки сприятимуть встановленню та 

детальному опису лінгвокультурологічних параметрів, структурно-

композиційних та лексико-семантичних особливостей німецької літературної 

казки та способів їх відтворення при перекладі українською мовою. 

 

Висновки до розділу 1: 

Відповідно до завдань, поставлених нами на початку розділу, ми 

дійшли таких висновків: 

1. Аналіз наявних наукових праць в галузі дослідження німецької 

літературної казки підтверджує недостатність дослідження жанру німецької 

літературної казки в лінгвістичному та перекладознавчому аспектах у 

вітчизняній науці. 

2. Розглянувши історію становлення та розвитку казки загалом та 

еволюцію поняття “казка” у німецькій мові і літературі, зокрема, ми можемо 

зробити висновок про те, що казка як літературний жанр виникла на основі 

міфу і, маючи спільну фольклорну основу, успадкувала і спільність казкових 

сюжетів. У сучасному розумінні казка – це розповідний народно-поетичний 

або писемно-літературний твір про вигадані події та вигаданих осіб, іноді за 

участю фантастичних сил. 

3. На основі аналізу різних підходів до дефініції поняття “літературна 

казка” ми визначаємо її як жанр художньої літератури, твір з фантастичним 
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сюжетом, оригінальним авторським задумом, в основі якого лежить 

поэднання фольклорних і літературних традицій і який виконує етико-

естетичну функцію.  

4. Літературна казка має цілу низку домінантних ознак, і в залежності 

від типу літературної казки домінантна ознака буде іншою (переосмислений 

народний сюжет, гармонійний образ світу, відтворений у казці автором, 

виховний аспект), або ж авторська казка може містити одразу всі або кілька 

домінантних ознак.  

5. За сюжетно-композиційними ознаками літературна казка 

відрізняється від народної формою існування, категорією авторства, 

складністю сюжету, мовною картиною, персоніфікацією образів і 

психологізмом персонажів, чітким хронотопом, категоріями автосемантії, 

ретроспекції, проспекції. Сюжетно-кульмінаційна організація літературної 

казки більш гнучка і багатовершинна, на відміну від народної. 

6. Аналіз лінгвокультурологічних параметрів, структурно-

композиційних та лексико-семантичних особливостей німецьких 

літературних казок та їх перекладів українською мовою шляхом зіставлення 

оригінальних і перекладених творів дасть змогу визначити основні тенденції 

перекладу німецької літературної казки.  
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РОЗДІЛ 2. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

 

2.1. Проблеми лінгвістичної прагматики у контексті перекладознавства 

2.1.1. Визначення поняття “лінгвістична прагматика” 

В кінці XX ст. у сфері лінгвістичних досліджень активно розвиваються 

антропоорієнтовані дисципліни, такі як когнітивна лінгвістика, 

психолінгвістика, етнолінгвістика, функціональна лінгвістика, прагматична 

лінгвістика тощо. Остання у науковій літературі носить також назву 

прагмалінгвістика, лінгвістична прагматика, лінгвопрагматика і стає 

дотичною дисципліною до теорії і практики перекладу. 

Вперше прагматичний аспект існування знакових систем, включаючи 

систему мови, детально розглянув у своїй теорії пізнання американський 

філософ Ч.С. Пірс  наприкінці ХІХ ст. Згідно з його філософським вченням 

про прагматизм і семіозис процес пізнання полягає у продукуванні та 

інтерпретації знаків (передусім мовних). Термін “прагматика” був введений у 

науковий обіг іншим американським філософом Ч.У. Моррісом на 

позначення одного із трьох розділів семіотики (поряд із синтактикою і 

семантикою), що вивчає відношення між знаками та їх інтерпретаторами. 

При цьому науковець вказував на необхідність вивчення знаків у контексті 

поведінки, досліджуючи їх походження, використання і ті ефекти, що вони 

викликають [147, с. 18].  

Таким чином, прагматика розглядає мовні явища в аспекті людської 

діяльності. За словами відомого російського лінгвіста В.Г. Гака, синтаксис 

займається поясненням побудови висловлювання, семантика – 

представленням значення висловлювання, а прагматика – дослідженням умов 

і мети висловлювання [37, с.13]. “Прагматику цікавить не те, з чого 

складається висловлювання і що воно виражає, а те, в умовах якої 

комунікативної ситуації, з якими намірами здійснюється мовленнєве 
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спілкування і чи при цьому досягаються поставлені цілі  комунікативного 

взаєморозуміння і комунікативного впливу” [156, с.8]. 

Предмет і основні завдання прагматики визначаються сучасними 

лінгвістами по-різному. Є.В. Падучева характеризує прагматику як теорію, 

що вивчає значення мовленнєвої одиниці в його відношенні до мовленнєвої 

ситуації і до її контексту (до мовця і слухача, їх цілей, фонових знань тощо) 

[122, с.221]. Н.Д. Арутюнова одним із основних завдань прагматики вважає 

розробку теорії інтерпретації мовленнєвих актів залежно від комунікативного 

контексту [8, c. 356-367]. Ю.С. Степанов розуміє прагматику як дисципліну, 

предметом якої є зв’язний і достатньо великий за обсягом текст в його 

динаміці – дискурс, що співвідноситься з головним суб’єктом – людиною, що 

є творцем цього тексту [146, с. 325]. Отже, для Ю.С. Степанова категорія 

суб’єктивності в її зв’язку з одиницями й категоріями мови лежить в основі 

прагматики.  

Г.В. Колшанський розглядає прагматику як категорію оцінки 

ефективності тексту (“успішно-неуспішно”), при цьому ця категорія 

відображає як інтра-, так і екстралінгвістичні фактори, що сприяють 

досягненню певної мети мовленнєвого акту. [76, с. 98]  

З наведених визначень можна зробити висновок про те, що прагматика 

вивчає функціонування знаків у мовленнєвих актах (передусім у тексті як 

продукті дискурсу) у тісному зв’язку з комунікантами, основною метою яких 

є успішне здійснення процесу комунікації. 

Незважаючи на те, що на сьогодні вже існує досить багато наукових 

праць, присвячених дослідженню проблем лінгвістичної прагматики, слід 

зауважити відсутність єдиного підходу до визначення і розуміння цього 

терміну.  

Н.Д. Арутюнова, Є. В, Падучева стверджують, що в даний час говорити 

про лінгвістичну прагматику як про “цілісну теорію з чітко окресленою і 

єдиною програмою дослідження” підстав немає. Вони вважають основним 

досягненням лінгвістичної прагматики введення у науковий обіг великої 
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кількості тих фактів, що раніше не досліджувалися у лінгвістиці, теоретичне 

обґрунтування цих фактів і розгляд їх відношення до явищ, що традиційно 

входять у компетенцію лінгвістики [9, c. 43].  

Проаналізувавши наукові праці останніх років з лінгвістичної 

прагматики та окремих її аспектів, ми схиляємося до думки про відсутність 

чіткого розмежування власне прагматики та лінгвістичної прагматики, їхнє 

ототожнення дослідниками (роботи І.П. Сусова, Б.Ю. Нормана, 

І.А. Лєнькової, Ф. Бацевича), що можна пояснити інтердисциплінарністю 

лінгвістичної прагматики, широким колом її проблемних питань, які 

охоплюють філософську, антропологічну, соціологічну, неврологічну, 

психологічну, семантичну, текстологічну, дискурсологічну парадигми. [15; 

91; 119; 147]. 

У межах нашого дисертаційного дослідження, виходячи з необхідності 

розв’язання поставленого нами завдання – розгляду лінгвопрагматичних 

категорій стосовно перекладу художнього тексту, а саме тексту літературної 

казки, ми спираємося на визначення лінгвістичної прагматики українського 

мовознавця Ф.С. Бацевича, згідно з яким лінгвістична прагматика – це 

“напрям сучасної лінгвістики, який ґрунтується на виявленні та описі 

функціонування суб'єктивного чинника в Мові, Мовленні та Комунікації як 

модусах існування живої природної людської мови” [232, c.12]. До 

дослідницького поля сучасної лінгвістичної прагматики науковець включає 

умови використання людиною (суб’єктом мовлення) мовних засобів у 

спілкуванні, тобто “умови адекватного добору та використання одиниць і 

категорій мови з урахуванням усіх контекстних, ситуативних чинників з 

метою досягнення найефективнішого впливу на партнера по комунікації, 

аудиторію, читачів” [16, c.251]. 

Застосовуючи дефініцію поняття лінгвістичної прагматики Ф.С. 

Бацевича та визначення ним її ключових категорій дослідження по 

відношенню до предмету нашого дисертаційного дослідження, ми можемо 

стверджувати, що предмет і завдання лінгвістичної прагматики як 
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міждисциплінарної науки про мову можуть розглядатися у науковій площині 

перекладознавства на основі їх подібності (у лінгвістичній прагматиці – 

вивчення умов добору та використання мовних одиниць суб’єктом 

спілкування з метою ефективного впливу на партнера по комунікації, а у 

перекладознавстві – вивчення умов добору та використання мовних одиниць 

вторинним суб’єктом спілкування (перекладачем, на відміну від первинного 

суб’єкта – мовця, автора) з метою відтворення первинного впливу (або 

комунікативного ефекту) на вторинного партнера по комунікації (реципієнта 

тексту перекладу)).  

 

2.1.2. Прагматичні відносини у тексті і переклад 

2.1.2.1. Прагматика тексту 

Діада "людина-мова" пронизує всю мовну систему, і тому прагматичні 

параметри мають практично всі елементи мовної системи і всі мовні явища. 

За В.Н. Комісаровим, будь-яке висловлювання в процесі комунікації 

здатне справляти на читача або слухача певний комунікативний ефект, тобто 

чинити прагматичну дію, що детермінована змістом висловлювання, його 

мовною формою та уявленнями і ставленням реципієнта до зовнішнього 

світу [78, с. 153]. Отже, будь-яке висловлювання володіє прагматичним 

потенціалом, що певним чином реалізується в конкретних актах комунікації 

та повинен бути збережений при перекладі. 

Інтерес до вивчення комунікативних аспектів мови дозволяє говорити 

не тільки про прагматику окремого висловлювання, але і про прагматику 

цілого тексту. [65]. 

 З.Й. Шмідт визначає текст як “безпосередню дійсність думки і 

свідомості” [160, c. 153]. C.C. Ануфрієва справедливо відмічає 

незаперечність факту створення будь-якого тексту з метою комунікації. За її 

словами, будь-який текст є вписаним у комунікацію. [6, c. 141-143]. 

М.М. Бахтін робить висновок про те, що мовлення візуалізується у формі 

тексту [14, c. 225-232]. О.О. Залевська розглядає текст як “комунікативно 
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спрямований вербальний твір, що володіє структурно-смисловою єдністю”, 

тому дослідження тексту обов’язково має включати як формальну, так і 

змістову форму [62, с.13]. На комунікативній спрямованості тексту 

наголошує також і відомий теоретик і практик перекладу В.Н. Комісаров, 

зауважуючи, що наявна у тексті інформація, яка передається від джерела до 

рецептора, забезпечує можливість впливу на почуття рецептора, спричинення 

певної емоційної реакції, спонукання його до дії. Таким чином, здатність 

тексту створювати такий комунікативний ефект визначається як 

прагматичний потенціал тексту [79, c. 209].   

Наведені підходи до визначення і дослідження тексту дозволяють 

зробити висновок про важливість прагматичного аспекту дослідження тексту 

як основної одиниці людської комунікації. 

Ми розглядаємо текст як продукт мовлення і продукт перекладу. 

Прагматичний підхід до вивчення тексту з позицій перекладу розкриває 

широкі можливості для пояснення вибору перекладачем тих чи інших 

стратегій і тактик, способів і прийомів перекладу. 

У лінгвістичній літературі прагматичний аспект перекладу традиційно 

розглядається з трьох різних точок зору: 1) ставиться питання про передачу 

прагматичних значень слів оригіналу; 2) прагматика перекладу трактується 

як прагматична задача конкретного акту перекладу; 3) висувається вимога 

прагматичної адаптації перекладу з метою забезпечення рівності 

комунікативного ефекту в оригіналі і в перекладі [77] 

Прагматику як один із найважливіших аспектів теорії перекладу 

розглядав німецький лінгвіст А. Нойберт. Одним із постулатів його праці 

“Прагматичні аспекти перекладу” є твердження про те, що адекватний 

переклад повинен зберігати прагматику оригіналу. 

Граматичні та семантичні особливості тексту перекладу не володіють 

здатністю визначати його як переклад, оскільки і граматика, і семантика 

належать до мови перекладу, і тільки прагматика запозичується з оригіналу. 
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Звідси, сутність перекладу за А. Нойбертом полягає у збереженні прагматики 

оригіналу [118; 190]. 

Розглядаючи проблему перекладності текстів з точки зору відтворення 

у перекладі прагматичних відносин, А. Нойберт відмічає, що певні 

прагматичні відносини можуть легко відтворюватися у перекладі, інші 

частково, а ще інші можуть взагалі не виникати у комунікантів, що належать 

до іншої мовної спільноти. 

 А. Нойберт пов’язує проблему прагматичної адекватності у перекладі і 

разом з тим проблему перекладності із типізацією текстів, визначаючи 

чотири типи текстів і чотири типи перекладу відповідно: 

- перший тип включає тексти вихідною мовою і цільовою мовою, 

об’єднані спільними цілями та потребами (наукова, технічна література, 

рекламні оголошення); 

- другий тип представляє тексти інформативного характеру, призначені 

для аудиторії вихідною мовою (тексти законів, суспільно-політична 

література, місцева преса, оголошення тощо); 

- третій тип – тексти художньої літератури, що опираються на 

загальнолюдські цінності; 

- четвертий тип – література для зарубіжних країн, тобто тексти, що 

створюються для носіїв цільової мови [190. с. 30-31]. 

Таким чином, кожний тип тексту за А. Нойбертом  є перекладним з 

точки зору прагматичних відносин, але неминучими є зміни, зумовлені 

специфікою сприйняття і розуміння тексту носієм іноземної мови.  

О.Д. Швейцер, розглядаючи питання адекватності та еквівалентності 

перекладу, наводить модель перекладу Ю. Найди, що носить назву модель 

“динамічної еквівалентності” та включає два процеси: 1) створення і 

сприйняття вихідного тексту; 2) створення і сприйняття тексту перекладу. 

Динамічна еквівалентність розуміється як відповідність сприйняття 

перекладеного тексту іншомовним одержувачем сприйняттю вихідного 

тексту первинним одержувачем. Схема “динамічної еквівалентності” Ю. 
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Найди містить два комунікативні акти: у первинному відправник вихідного 

тексту створює вихідний текст, який сприймається первинним одержувачем 

вихідного тексту. У якості первинного одержувача вихідного тексту у 

первинному комунікативному акті виступає перекладач, який у вторинному 

комунікативному акті створює вторинний текст, що його сприймає 

вторинний одержувач [159, c. 51]. Таким чином, дослідник визначає 

прагматичний аспект перекладу основним, оскільки від реакції адресата на 

перекладений текст залежить досягнення чи недосягнення комунікативного 

ефекту у перекладі [158, c. 239].  

Ми цілком поділяємо таку думку перекладознавця і вважаємо, що до 

перекладу будь-якого тексту і тексту художнього зокрема слід підходити з 

позиції його функціональності, тобто брати до уваги, передусім, прагматичну 

установку тексту та прагматичну установку автора. 

 Прагматична установка тексту обумовлюється загальними 

характеристиками самого тексту – його призначенням, видом, жанром, 

стилем. Відповідно текст, що визначається нами як текст казки, має свою 

прагматичну установку, що визначає форму тексту, відбір матеріалу, 

загальну стилістику тощо, орієнтовану на текст народної казки як первинної 

форми казкової оповіді та упізнаваний його одержувачами як текст казки. 

Проте автор казки, маючи свою комунікативну інтенцію, вносить особисті 

корективи у побудову тексту, здійснює свою авторську прагматичну 

установку. Щодо тексту літературної казки, що є матеріалом нашого 

дослідження, сама категорія авторства є відмінною характеристикою цього 

типу тексту стосовно фольклорної казки, і автор виступає одиничним 

суб’єктом комунікативного акту, на відміну від автора фольклорної казки як 

колективного суб’єкта, а тому володіє більшою свободою вибору способів і 

засобів здійснення прагматичного впливу на читача.  
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2.1.2.2. Прагматика автора 

Прагматика виражає відносини між адресантом і адресатом 

повідомлення та їх ставлення до інформації, що міститься у тексті. Тому з 

боку автора — це намір справити враження на адресата і викликати у нього 

певну відповідну реакцію, з боку адресата – це сприйняття, декодування 

інформації і його реакція. 

За твердженням В.Н. Комісарова, у комунікативному акті мовець 

(автор) вступає у два ряди прагматичних відносин: з об’єктами, які він 

описує, і із слухачем (читачем) [77]. У першому випадку адресант виражає 

своє ставлення до подій, про які йдеться, використовуючи для цього мовні 

знаки, що володіють необхідними прагматичними значеннями. У другому 

випадку адресант виражає своє ставлення до адресата, оцінюючи або 

оцінивши раніше його інтелектуальні можливості і прагне певним чином 

вплинути на нього.  

Першим етапом на шляху створення прагматики художнього тексту є, 

за словами О.В.Дорджиєвої, виникнення у автора спонуки створити певний 

текст, тобто виникнення задуму. Задум поступово переходить в інтенцію. 

Авторська інтенція полягає у: 

1) впливі на емоційний стан адресата; 

2) розширенні поінформованості адресата; 

3) впливі на систему раціональної оцінки і спрямована на 

вираження художнього змісту [56, c. 11]. 

 Н.О. Левковська позначає авторську інтенцію як довербальне явище, 

що отримує своє вербальне втілення у тексті через прагматичну установку 

автора, яка визначається дослідницею як “матеріалізований у тексті” і 

“усвідомлений намір” автора вчинити певний вплив на одержувача тексту 

[90, с.68-76]..    

В.Л.Наєр, який займається дослідженням проблем прагматики тексту, 

зазначає, що саме прагматична установка автора тексту зумовлює 

прагматичний зміст тексту, котрий розробляє, розвиває цю установку і у 
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збагаченому та конкретизованому вигляді доносить до адресата [116, с. 4-

13]. 

Очевидно, що для здійснення цілеспрямованого впливу на адресата 

через прагматичну установку адресанта автор обирає відповідну форму 

вираження, певні мовні і позамовні засоби, використовуючи їх 

інформативний потенціал і потенціал впливу.  

Е.С. Азнаурова розглядає художній текст як результат певної 

послідовності акта вибору на різних рівнях або етапах його створения: на 

рівні первинного задуму – вибір ідей і тем; на рівні структурно-семантичної 

організації тексту – вибір певного порядку чергування тем і ідей (фабула, 

сюжет, композиція, матриця характерів); на рівні словесного стилю — вибір 

мовних форм, виразних засобів, їх комбінаторики тощо. За твердженням 

дослідниці, усі ці акти взаємопов’язані, утворюють ієрархічну систему, у якій 

і втілюється авторський задум [1, с. 94]. 

Вибір автором тексту мовних засобів залежить від мети, яку він перед 

собою ставить. Художній текст завжди має яскраво виражену прагматичну 

спрямованість, а вибір адресантом тих чи інших виражальних засобів є 

“ситуативно обумовленим, комунікативно виправданим і прагматично 

значущим” [56, с. 52]. 

О.О. Леонтьєв підкреслює, що автор тексту має обирати такі мовні 

знаки і таким чином організовувати їх у тексті, щоб одержувач тексту міг їх 

декодувати з максимальною точністю [93, с. 36-37]. У цьому твердженні 

відомого психолога і лінгвіста ми вбачаємо не лише основний прагматичний 

принцип творення художнього тексту, але і основний прагматичний принцип 

творення тексту для дітей. 

Л.С.Бархударов відмічає, що мовні знаки, які люди використовують в 

процесі лінгвістичної комунікації, завжди справляють на них певний вплив – 

люди по-різному реагують на мовні одиниці, а отже і на позначувані ними 

референти та денотати [13, с. 106]. 
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Досліджуючи змістовно-прагматичні аспекти слова, лінгвіст визначає 

“типи прагматичних значень”, які включають: 1) стилістичну характеристику 

слова, що тлумачиться автором як закріпленість мовних одиниць за певними 

мовленнєвими жанрами, відповідно виділяється нейтральна, розмовно-

побутова, книжна, поетична і термінологічна характеристика; 2) регістр 

слова, що визначається ситуацією спілкування і обумовлює вибір мовних 

одиниць (фамільярний, невимушений, нейтральний, формальний, 

піднесений); 3) емоційне забарвлення слова, що виявляє емоційне ставлення 

автора до предмету чи поняття в якості компонента семантичної структури 

слів і виразів;  4) “комунікативне навантаження” мовних одиниць, що 

зумовлена різною мірою обізнаності автора, і особливо, читача щодо 

повідомлюваної інформації [13, с. 107]. Таким чином, при виборі автором 

мовних знаків з метою прагматичного впливу на реципієнта тексту мають 

враховуватися типи прагматичних значень слів. 

 

2.1.2.3. Прагматика перекладу. Прагматична адаптація 

Досліджуючи прагматичні аспекти перекладу, О.Д. Швейцер наводить 

три взаємопов’язаних елементи: 1) комунікативна інтенція (мета комунікації), 

2) функціональні параметри тексту і 3) комунікативний ефект. Ці елементи, як 

зазначає вчений, відповідають трьом компонентам комунікативного акту —

відправнику, тексту і одержувачу. Стосовно прагматики перекладу 

О.Д. Швейцер формулює співвідношення між елементами тріади таким 

чином: “перекладач на основі функціональних домінант вихідного тексту 

виявляє комунікативну інтенцію, що лежить в його основі, і намагається 

отримати комунікативний ефект, що відповідає цій інтенції” [159, с. 147]. 

Отже, виникає важливість врахування функціональних параметрів тексту і 

разом з тим важливість функціонального підходу до перекладу для 

забезпечення у перекладі відповідності між комунікативною інтенцією 

відправника тексту і комунікативним ефектом кінцевого тексту. 
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Принцип функціонального підходу до перекладу тексту сповідує теорія 

скопосу або, як її ще називають, скопос-теорія, розроблена німецькими 

лінгвістами К. Райс і Х. Фермеєром. За цією теорією перекладу основним 

правилом виступає “правило скопосу”: будь-яка взаємодія між людьми 

(враховуючи переклад) визначається її метою (від гр. skopos) [198. с. 101]. У 

своїй теорії К. Райс і Х. Фермеєр визначають переклад як спеціальну форму 

вербального трансферу, що втілює інтенціональність адресанта цієї 

інтеракції [204. с. 30]. За Х. Фермеєром, скопос вказує на ті функції, на 

виконання яких у контексті культури адресатів орієнтований переклад [192, 

c. 106].  

Скопос-теорія К. Райс і Х. Фермеєра передбачає, що функція перекладу 

може відрізнятися від функції оригінального тексту [204, c. 38]. 

Тобто, на відміну від теорії перекладу О.Д. Швейцера, згідно з якою 

перекладач у процесі перекладу орієнтується на оригінал тексту і мету, 

поставлену автором тексту, за скопос-теорією перекладач орієнтується на 

реципієнта, аудиторію і мету самого перекладу. Ми підтримуємо 

необхідність і важливість відтворення у перекладі функціонального 

навантаження тексту оригіналу і його прагматичного потенціалу як 

об’єктивної ознаки тексту і вважаємо крайністю у перекладі нехтування 

оригіналом, його переробку з метою досягнення іншого завдання, іншої 

комунікативної установки, ніж передбачена автором. 

Дослідники проблем відтворення прагматичного потенціалу тексту у 

перекладі вважають необхідною прагматичну адаптацію тексту, що виникає 

на основі різночитання оригінального тексту реципієнтом-носієм мови і 

реципієнтом-перекладачем, який оцінює текст з позиції реципієнта-

представника іншої культури. 

Часто адаптацію тексту називають негативним явищем у перекладі, 

вважаючи, що, “на відміну від перекладу, адаптація рівносильна руйнації та 

перекрученню джерельного тексту” [51, c. 97]. 
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Часто адаптацію і переклад розмежовують, вважаючи адаптацію 

явищем лише мовного посередництва, а не перекладом, з чим ми не можемо 

погодитися, і спробуємо з’ясувати суть прагматичної адаптації тексту, її цілі 

та місце у перекладі літературної казки.  

 У словнику літературознавчих термінів адаптація визначається як 

“пристосування твору до потреб реципієнта, на якого він був розрахований, 

зокрема на непідготовленого читача, незнайомого з культурною традицією 

першотвору… Адаптація може адресуватися як дорослим, так і дітям. Від 

мети, орієнтації адресата залежить міра, рівень, масштаб, фундаментальність 

змін у процесі адаптації. Адаптатор по-своєму сприймає твір, що є об’єктом 

адаптації, може переакцентувати в ньому деякі моменти, але лише в рамках, 

заданих самим першотвором, не викривляючи його змісту, основних ідей” 

[234, c. 15]. Отже, із наведеного визначення стає зрозумілим, що адаптація 

передбачає обробку твору з обов’язковою орієнтацією на першотвір. При 

адаптації літературних творів, призначених для дорослої аудиторії, до їх 

сприйняття дітьми, зазвичай, відбувається скорочення складних для 

розуміння дитиною філософських відступів, вилучення грубо 

натуралістичних та жорстоких сцен. Загальновідомими прикладами такої 

літературної адаптації казок є зміна жорстокої і трагічної кінцівки Ш. Перро 

“Червона шапочка”, зміна жорстокого змісту німецьких народних казок, 

оброблених братами Грімм (казки “Білосніжка”, “Спляча красуня”, 

“Румпельштільцхен”, “Попелюшка”, “Гензель і Гретель”, “Три ведмеді”, 

“Дівчина без рук”) [207]. 

У межах нашого дисертаційного дослідження ми розрізняємо інтра- та 

інтеркультурну адаптацію. 

Інтракультурна адаптація – це обробка літературного твору, що 

передбачає зміну його змістових характеристик, з метою пристосування до 

сприйняття представниками однієї й тієї ж культури (адаптація творів 

дитячої літератури). Інтракультурна адаптація не зумовлена потребами 

перекладу. 



 
 

68 

На відміну від неї інтеркультурна адаптація зумовлюється, зазвичай, 

потребами перекладу і відбувається на основі міжкультурної асиметрії з 

метою пристосування твору до сприйняття представниками іншої культури 

Ми погоджуємося із твердженням А.С. Потапової, яка розуміє 

перекладацьку адаптацію як інструмент адекватної передачі прагматичного 

потенціалу тексту оригіналу та визначає адаптацію як “сукупність тих 

модифікацій тексту оригіналу, які були продиктовані необхідністю усунути 

міжкультурну асиметрію” [124, с. 37]. 

Використання прагматичної адаптації тексту при перекладі пов’язане із 

проблемою адекватності перекладу. Адекватний переклад передбачає 

виникнення у одержувача тексту перекладу такої ж або, принаймні, подібної 

реакції до тієї, що виникає у одержувача вихідного тексту. Ми визначаємо 

ряд факторів, які можуть призвести до прагматичної неадекватності тексту 

перекладу за умов його еквівалентності стосовно оригіналу, серед них: 

приналежність реципієнта перекладу до іншого лінгвокультурного 

середовища, приналежність реципієнта перекладу до іншої історичної епохи 

(значно віддалена історична перспектива), неможливість сприйняття 

реципієнтом перекладу предмету мовлення (оповіді) внаслідок його вікових, 

психологічних, соціальних характеристик, необізнаність або недостатня 

обізнаність реципієнта перекладу із предметом мовлення (оповіді) 

(відсутність фонових знань). У всіх цих випадках необхідними є зміни тексту 

перекладу, тобто його прагматична адаптація. 

В.Н. Комісаров виділяє чотири види такої адаптації: 

1-й тип: Мета: забезпечення адекватного розуміння повідомлення 

реципієнтами перекладу.  

Орієнтація: на середнього реципієнта.  

Вихідне положення: Внаслідок відсутності у читачів перекладу 

необхідних фонових знань повідомлення, цілком зрозуміле читачам 

оригіналу, може виявитися незрозумілим для читачів перекладу.  

Перекладацьке рішення:  
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- введення у текст додаткової інформації з метою поповнення відсутніх 

знань (особливо при перекладі топонімів, суспільно-політичних та побутових 

реалій тощо);  

- вилучення деяких невідомих реципієнту і неважливих для розуміння 

змісту деталей;  

2-й тип: Мета: забезпечення правильного сприйняття змісту оригіналу 

і відтворення емоційного впливу вихідного тексту на реципієнта тексту 

перекладу. 

Вихідне положення: Прагматичні потенціали текстів перекладу та 

оригіналу не збігаються, якщо сукупність соціокультурних та історичних 

асоціацій, що відносяться до певного концепту у представників вихідної 

культури на певному історичному етапі, не відтворюються у перекладі. 

Перекладацьке рішення: використання концептуального відповідника 

(для виникнення у реципієнтів перекладу тих самих асоціацій, що й у 

реципієнтів оригіналу). 

3-й тип: Мета: забезпечення адекватного розуміння повідомлення 

конкретним реципієнтом. 

Орієнтація: на конкретного реципієнта та конкретну ситуацію. 

Перекладацьке рішення:  

- відтворення у перекладі імпліцитного смислу оригіналу експліцитно. 

- використання інших засобів у перекладі на відміну від оригіналу 

(наприклад, заміна емоційно забарвленої лексики фразеологізмами). 

4-й тип: Мета: розв’язання “екстраперекладацького надзавдання”. 

Орієнтація: на завдання перекладу (див. вище “скопос” – прим. Н.Л.)  

Вихідне положення: Текст перекладу не завжди покликаний 

відтворювати точний зміст оригіналу, точність перекладу залежить від 

завдань перекладу. 

Перекладацьке рішення: філологічний переклад (відтворення 

формальних особливостей мови оригіналу), спрощений/приблизний переклад 
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(реферування), модернізація перекладу (створення нового тексту на основі 

першоджерела) [78, с. 68-69]. 

Таким чином, види прагматичної адаптації, виділені В.Н. Комісаровим, 

орієнтують перекладача, як центрального учасника процесу перекладу, на 

вибір тих чи інших способів перекладу в залежності від прагматичних 

відносин, що виникають у тексті оригіналу і тексті перекладу. 

 

2.2. Відтворення прагматичних відносин тексту німецької романтичної 

казки в україномовних перекладах 

2.2.1. Особливості перекладу заголовків казок Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа  

Прагматика тексту починається з прагматики його заголовка. 

Заголовок художнього тексту є першим елементом тексту, з якого 

починається шлях реалізації інтенцій автора. 

 Беззаперечно заголовок є першим елементом твору, з яким знайомиться 

читач і який готує його до сприйняття, осмислення і розуміння подальшої 

інформації. Дослідники тексту та його складових наголошують на важливості 

та смисловому навантаженні заголовка літературного твору, з якого читач 

отримує інформацію про жанр, стиль твору, його тематику, сюжет, дійових 

осіб тощо. І. Арнольд, розглядаючи так звані сильні позиції тексту, відносить 

до них, перш за все, заголовок разом з епіграфом, початковими та кінцевими 

рядками твору [7, с. 26-27].  

О. Ю. Богданова, здійснюючи лінгвостилістичний аналіз заголовка як 

елемента англомовних текстів, порівнює заголовок з іменем людини, що, за її 

словами, часто може визначати навіть долю самої людини, якій воно 

належить [22, c. 105]. Ось чому надзвичайно важливими є ретельність у 

підборі заголовка автором художнього твору і правильний підхід до 

перекладу заголовка художнього твору тлумачем.  

У структурному плані заголовок виступає по відношенню до тексту 

частиною цілого, чим є сам текст. Але ця частина містить своєрідний 

художній код тексту, основну тему, ідею художнього твору у максимально 
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сконцентированому вигляді та актуалізує концепт твору, виступаючи 

квінтесенцією авторського задуму [Там само, c.106]. Часто письменник 

називає твір вже після завершення його написання, тому і перекладати 

заголовок слід лише, виходячи з цілого, з повного і досконалого знання та 

розуміння всього тексту. Інакше можливе неправильне розкриття змісту 

твору у перекладеному заголовку, неправильна експлікація концепту твору 

або його змістовно-оцінні зміщення, а відтак не видається можливим 

досягнення адекватності перекладу художнього твору, а разом з тим і 

відтворення прагматичного потенціалу тексту. 

  Усі дослідники функцій заголовка будь-якого твору, і літературного 

твору зокрема, на перше місце виносять називну або номінативну функцію 

заголовка, оскільки він, перш за все, називає твір. Інформаційна функція 

заголовка полягає у передачі ним основної ідеї твору у максимально стислій 

формі, виступаючи частиною тексту, яка може розглядатися в якості 

замінника цілого тексту, [108, с.59], відображає зміст названого твору [114, , 

с.234]. Письменник і драматург С.Д. Кржижановський називав текст 

заголовком, розширеним до кінця, а заголовок – згорнутим до 2-3 слів 

текстом [81, c. 3]. Пряма номінація є здатністю заголовка називати текст, а 

вторинна номінація = вказівкою на “тему”, “замисел”, “ідею” [19, с.76]. 

До основних функцій заголовка відносять також прогностичну або 

проспективну функцію, завдяки якій заголовок виступає орієнтиром для 

читача, основою для побудови асоціацій, гіпотез і передчуттів [38, с. 25]. У 

своїх висловлюваннях щодо проспективного характеру заголовка 

В.А. Кухаренко використовує метафоричне порівняння і говорить, що 

“заголовок володіє колосальною енергією туго згорнутої пружини” [85, c.92]. 

На її думку, розкриття такого згортку і використання цієї енергії є 

індивідуальним і залежить від формування установки на прочитання твору. 

Ми вважаємо, що саме категорія проспекції є визначальною при виборі 

читачем літературного твору, а тому переклад заголовка має відповідати 

задуму автора щодо передчуттів та очікувань, які має викликати 
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оригінальний заголовок у своїх читачів. Це завдання ускладнюється 

багатозначністю лексичних одиниць, що входять до складу заголовка, і 

відсутністю на дотекстовому етапі знання про контекст, в якому вони 

використовуються.   

Науковці, серед них В.О. Вуколова, В.А. Кухаренко, Т.А. Чекенева, 

поруч з проспективною виділяють також ретроспективну функцію заголовка 

як можливість для читача після прочитання всього твору повернутися до 

заголовку і підтвердити чи відхилити ті гіпотези, що виникли в його уяві на 

дотекстовому етапі [35, c. 3, 85. с. 92, 153, с. 5]. Тим важливішою є ця 

функція заголовка для перекладача художнього твору, оскільки, прочитавши 

та осмисливши весь твір, перекладач, повертаючись до заголовка, має змогу 

дібрати адекватний функціональний відповідник, що передає зміст твору і 

авторський задум, а не формальний відповідник, який часто є результатом 

дослівного перекладу без повторного звернення до заголовка художнього 

твору. 

Заголовок, будучи назвою та обов’язковим  елементом художнього 

твору, виконує також інтеграційну функцію, що полягає у створенні єдності 

тексту і в якій виявляється категорія завершеності, та розмежувальну 

функцію, що сприяє виділенню твору серед інших художніх творів та поділу 

тексту на відносно завершені смислові частини в тому разі, якщо йдеться про 

заголовки всередині тексту або підзаголовки. Перекладач при перекладі 

художнього твору повинен враховувати також і ці функції заголовка, 

оскільки для досягнення адекватності перекладу необхідною умовою є 

органічність, смислова довершеність перекладеного тексту, чого неможливо 

досягти без врахування організаційної здатності заголовка. У лінгвістичному 

плані заголовки художнього твору, як правило, характеризуються 

багатозначністю інтерпретацій, тому при перекладі таких заголовків слід 

виходити зі здатності заголовка до створення інтеграційної єдності тексту. 

Крім того, заголовок виконує апеляційну функцію, що виявляється у 

його здатності привернути увагу читача, вплинути на його почуття, та 
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експресивно-оцінну функцію шляхом використання у тілі заголовка 

ємоційно-оцінних слів у їх прямих значеннях або через переосмислення 

оцінки в ході ретроспективного аналізу твору. О. Ю. Богданова вказує на 

вияв у цих функціях заголовка категорії модальності [22, c. 108]. Часто при 

перекладі заголовків літературних творів виникають труднощі, що пов’язані з 

підбором відповідника лексичної одиниці з тим самим конотативним 

значенням, особливо, якщо мова оригіналу і мова перекладу належать до 

різних мовних груп, як-от у випадку німецької та української мов, що 

належать до германських та слов’янських мов відповідно. 

Все зазначене вище стосується також і заголовку літературної казки як 

особливого літературного жанру. Матеріалом нашого дослідження було 

обрано казки німецьких романтиків Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа та їх 

переклади українською мовою. У плані дослідження перекладів заголовків 

казок Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа ми вбачаємо своє завдання у описі 

структури заголовків німецьких казок вказаних авторів та характеристиці 

способів перекладу цих заголовків українською мовою шляхом зіставного та 

квантитативного аналізу. 

Ернст Теодор Амадей Гофман увійшов у світову літературу як 

видатний митець епохи Романтизму, всі риси якої знайшли своє чітке 

відображення у його творчості: двополюсність творів – поділ на героя і 

антигероя, боротьба добра зі злом і поразка останнього, поєднання реального 

і фантастичного світів. 

Казки Е.Т.А. Гофмана українською мовою перекладали Сидір Сакидон, 

Євген Попович,  С.Г. Шалай та Ю.Б. Худяков. Серед цих перекладачів 

найбільше перекладів було виконано Сидором Сакидоном. Слід відмітити, 

що українські переклади однієї й тієї ж казки Е.Т.А. Гофмана, виконані 

одним і тим самим перекладачем, але видані у різних видавництвах, дещо 

відрізняються один від одного, в основному, лексичним наповненням. Так, 

наприклад, казка Е.Т.А. Гофмана “Klein Zaches, genannt Zinnober”, 

українською мовою перекладена С. Сакидоном і надрукована у видавництві 
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“Фоліо” (Харків), має назву “Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер”, а 

надрукована у видавництві “А-ба-ба-га-ла-ма-га” (Київ) називається 

“Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер” [217, c. 85; 218, c.121]. На нашу 

думку, такі незначні розбіжності у заголовку казки можна пояснити 

втручанням видавця та редактора в україномовний переклад та внесенням у 

нього певних коректив, що стосуються мовних питань і не зачіпають ідейно-

художній зміст твору.  

 За структурним типом заголовок “Klein Zaches, genannt Zinnober” є 

словосполученням з підрядним зв’язком, що зберігається і при перекладі 

українською мовою. В україномовному варіанті заголовка ім’я та прізвисько 

транскрибуються відповідно до правил транскрибування Zaches – Цахес, 

Zinnober – Цинобер (у ранніх варіантах перекладу Циннобер), прикметник 

klein замінено українським іменником малюк, що відповідає оригінальному 

конотативному значенню, або українським іменником крихітка за аналогією 

з російським крошка, що вносить додаткові оцінні характеристики і сприяє 

розширенню асоціативного поля оригінального заголовка. В україномовному 

перекладі С.Г. Шалай та Ю.Б. Худякова прикметник klein має формальний 

відповідник маленький (“Маленький Цахес на прізвисько Циннобер”). 

Дієприкметник минулого часу genannt в перекладі замінено 

словосполученням на прізвисько, що має негативне оцінне значення і у 

поєднанні з крихітка створює певний контраст конотативних значень у 

межах одного перекладеного заголовка. Таким чином, в україномовному 

перекладі цього заголовка спостерігається збереження його вихідної 

структури і заміна одних частин мови іншими з наданням нових асоціативно-

оцінних значень. Ми вважаємо найбільш близьким до оригіналу 

україномовний переклад заголовка “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер”, 

оскільки при його сприйнятті україномовним читачем не виникає додаткових 

асоціацій. 

Назва чарівної казки “Nußknacker und Mausekönig”, що складається з 

двох складних іменників, об’єднаних сполучником сурядності und, в 

http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/nussknac/nussknak.xml
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перекладі Євгена Поповича звучить як “Лускунчик і мишачий король”, 

перекладена зі збереженням структурного типу оригінального заголовка з 

використанням функціонального відповідника – неологізму Лускунчик і 

покомпонентного перекладу німецького складного іменника Mausekönig 

сполученням іменника з узгодженим з ним прикметником мишачий король. 

Заголовки інших аналізованих нами у цьому дослідженні казок 

Е.Т.А. Гофмана українською мовою перекладаються дослівно: “Der goldne 

Topf” – “Золотий горнець”, “Das fremde Kind” – “Чужа дитина”, “Die 

Königsbraut” – “Королівська наречена”.  

 Назва казки Е.Т.А. Гофмана “Meister Floh” перекладена українською 

мовою “Володар бліх”, що, очевидно, різниться з оригінальною назвою за 

категорією відношень (в оригіналі – номінація, у перекладі – приналежність, 

що виражені відповідно називним і родовим відмінками). Дослівний 

переклад оригінального заголовку казки звучить як “Майстер-блоха”. 

Очевидно, такий заголовок було обрано автором, зважаючи на головного 

героя казки, з яким пов’язані всі чудесні події. В тексті казки зустрічаються 

прямі вказівки автора на цей факт. Так, він називає казку казкою “про 

Майстра блоху” та зазначає: “…найкращою оздобою казки ми справедливо 

вважаємо чудесне…” [218, с.250]. На наш погляд, в українському перекладі 

заголовка цієї казки з допомогою іменника “володар” відтворено рід занять 

головного героя казки Майстра блохи, а саме те, що він насправді був 

володарем, повелителем, королем бліх, які були його народом, і, таким 

чином, перекладений заголовок більше розкриває зміст казки, ніж 

оригінальний. Проте в цьому випадку питання щодо відтворення в 

перекладеному заголовку інтенцій автора казки і пов’язаних з ними 

очікувань читача є спірним. З одного боку, у заголовку відтворюється 

основна ідея твору, а з іншого боку, через вживання слова з відмінним 

лексико-семантичним значенням відбувається заміна асоціативного поля 

заголовка, тому, ми вважаємо, не можна говорити про еквівалентність 

оцінно-асоціативних значень оригінального і перекладеного заголовка.  

http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/goldtopf/goldtopf.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/goldtopf/goldtopf.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/fremdkin/fremdkin.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/koenigsb/koenigsb.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/koenigsb/koenigsb.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/floh/floh.xml
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 Отже, в перекладах заголовків казок Е.Т.А. Гофмана українською 

мовою, що аналізуються в межах нашого дисертаційного дослідження, 

переважає спосіб дослівного перекладу із використанням заміни та добору 

функціональних відповідників. 

Вільгельм Гауф створив три томи казок, які він назвав альманахами 

казок:  

- Märchen-Almanach auf das Jahr 1826 für Söhne und Töchter 

gebildeter Stände – Альманах казок 1826 року для синів і дочок 

вельможних станів 

- Märchen-Almanach auf das Jahr 1827 für Söhne und Töchter 

gebildeter Stände – Альманах казок 1827 року для синів і дочок 

вельможних станів 

- Märchen-Almanach auf das Jahr 1828 für Söhne und Töchter 

gebildeter Stände – Альманах казок 1828 року для синів і дочок 

вельможних станів 

Вперше було здійснено спробу перекласти казки В.Гауфа з німецької 

мови українською мовою М. Харченком, Ф. Супруном і Д. Корзуном за 

редакцією І. Труби. У 1919 році Катеринославським видавничим товариством 

“Стежка додому” були видані казки Вільгельма Гауфа українською мовою із 

зазначенням, що ці казки є переказами з німецької мови, тому не 

претендують на абсолютну точність перекладу [215, 1919]. 

Пізніше, у 1956 та у 1958 році, у м. Вінніпег (Канада) було 

опубліковано дві книги казок В. Гауфа українською мовою, що були також 

переказами з німецької мови та які, на відміну від першого видання, були 

адаптовані до українського читача і де було опущено, замінено або спрощено 

складні для сприймання синтаксичні конструкції, що використовувалися 

першими перекладачами казок В. Гауфа українською мовою [213; 214].  

Повноцінні переклади казок В.Гауфа українською мовою, що 

багаторазово перевидавалися в Україні, були виконані українськими 

перекладачами Миколою Івановим та Ігорем Андрущенком [208; 210; 212].  



 
 

77 

Переклади казок В.Гауфа українською мовою вийшли друком також і в 

Росії у 2001 році у виконанні С.Г. Шалай, Ю.Б. Худякова [211]. 

Найповніше зібрання перекладів казок В.Гауфа українською мовою 

було опубліковано у 2002 році Львівським видавництвом “Універсум” [209]. 

До нього увійшли всі казки В. Гауфа, крім казки “Абнер, або єврей, який 

нічого не бачив”. До цієї дати українською мовою публікувалися лише його 

окремі найвідоміші казки такі як “Маленький Мук”, “Карлик Ніс”, “Каліф-

чорногуз”, “Визволення Фатьми”, “Холодне серце” та ін., а деякі казки в 

українському перекладі побачили світ вперше – “Мавпа-людина”, “Гульден з 

оленем”, “Стінфольська печера”. 

Розглядаючи переклади заголовків казок В.Гауфа українською мовою, 

слід відмітити, що загальна назва “Альманах казок” присутня лише в одному 

виданні казок (“З альманаху казок 1826 року”, “З альманаху казок 1827 

року”, “З альманаху казок 1828 року”) [212], що, на наш погляд, пов’язано з 

вибірковістю казок для перекладу і публікації і об’єднанням у виданнях 

українською мовою казок В.Гауфа, що належали до різних циклів. Хоча на 

сьогодні існує повне зібрання казок В. Гауфа українською мовою, що за 

своєю структурою абсолютно точно відтворює структуру альманахів казок 

В. Гауфа німецькою мовою, проте в ньому відсутня вказівка на 

представлення німецьким автором збірки казок як альманаху і на рік її 

створення, що, на нашу думку, можна пояснити бажанням видавця 

адаптувати збірку казок до сприймання наймолодшим читачем. В 

українському перекладі не з’явилася вступна стаття В.Гауфа “Märchen als 

Almanach” (“Казка як альманах”), в якій В.Гауф пояснює читачам, чому його 

цикли казок мають назву альманах, та вводить читачів у чарівний світ казки. 

Можна стверджувати, що причиною того, що вступна стаття В.Гауфа не була 

перекладена українською мовою, є відсутність у збірці українських 

перекладів, власне, назви “Альманах казок”. Також і вказане В. Гауфом 

цільове призначення його казок – “для синів і дочок вельможних станів” – в 
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українських перекладах не вживається, що можна пояснити історичною 

неспіввідносністю часу створення казок та їх публікації українською мовою. 

Кожен альманах казок В. Гауфа представляє певний цикл казок, що 

об’єднані за сюжетом та мають спільну назву. Таким чином, усі 

німецькомовні казки В. Гауфа поділяються на три цикли: 1. Die Karawane – 

Караван ( у цьому циклі казок домінують східні мотиви), 2. Der Scheik von 

Alessandria und seine Sklaven – Александрійський шейх і його невільники, 3. 

Das Wirtshaus im Spessart – Харчівня у Шпессарті (ці два цикли казок містять 

твори переважно з німецьким сюжетом). 

 В українському перекладі назви першого циклу німецькомовних казок 

В. Гауфа “Die Karawane”, що за своєю структурою є заголовком-

словоформою і складається з іменника у називному відмінку, що вживається 

з означеним артиклем, використовується дослівний переклад шляхом добору 

абсолютного відповідника в українській мові “Караван”, при цьому 

зберігається структура вихідного заголовка та його лексико-семантичне 

значення.  

 Назва другого циклу німецькомовних казок В. Гауфа “Der Scheik von 

Alessandria und seine Sklaven” є у структурному плані словосполученням із 

підрядно-сурядним зв’язком між його компонентами. Перша частина назви 

“Der Scheik von Alessandria” являє собою конструкцію іменник + von + 

іменник, характерну для німецькї мови, і українською мовою перекладається 

через добір відповідного іменника українською мовою з означенням, 

вираженим прикметником, “Александрійський шейх”, при цьому 

відбувається заміна прийменника “von” і топоніма “Alessandria” відповідно 

до загальних правил практики перекладу і побудови топонімічної лексики на 

відповідний прикметник українською мовою у родовому відмінку, утворений 

від топоніма, “Александрійський” та перестановка, що як морфолого-

категорійна трансформація викликає зміну порядку слів у першій частині 

назви. Друга частина назви “und seine Sklaven”” перекладається українською 

мовою дослівно: “і його невільники” у найповнішій збірці україномовних 
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перекладів казок В.Гауфа Львівського видавництва “Універсум”, “та його 

раби” у перекладі Ігоря Андрущенка. Слова невільник, раб є синонімічними 

відповідниками до німецького der Sklave, тому при перекладі можливе 

використання обох лексичних варіантів. Таким чином, у перекладі цієї назви 

українською мовою використовуються морфолого-категорійні трансформації 

(заміна та перестановка) і дослівний переклад, при цьому зберігається 

структурний тип заголовку (словосполучення із підрядно-сурядним зв’язком) 

– “Александрійський шейх і його невільники” або “Александрійський шейх 

та його раби”. 

Український переклад назви третього циклу німецькомовних казок В. 

Гауфа “Das Wirtshaus im Spessart” – “Харчівня у Шпессарті” є дослівним 

перекладом зі збереженням структури оригінального заголовка, що являє 

собою словосполучення з підрядним зв’язком. “Spessart” – топонім, що 

позначає назву комуни в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц, передається 

шляхом транскрипції.  

Розглядаючи лексичне наповнення назв циклів казок В. Гауфа, 

зауважимо, що у двох перших назвах автор використовує слова-реалії. У 

науковій літературі реалії визначаються як “монолексемні і полілексемні 

одиниці, що вміщують як основне лексичне значення традиційно закріплений 

комплекс краєзнавчої інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови 

сприймача” [66, с. 21]. Зазвичай, реалії відносять до безеквівалентної 

лексики, і для їх перекладу використовують транскрипцію/транслітерацію, 

гіпо-гіперонімічний переклад, уподібнення, перифрастичний переклад, 

калькування [74, с. 168]. 

 Зважаючи на те, що в українській мові існує абсолютний еквівалент 

німецькому слову “die Kаrawane” – “караван”, беручи за основу наведене 

нами вище визначення поняття реалій української дослідниці, академіка 

Р.П. Зорівчак, ми схильні відносити цю лексичну одиницю до групи 

етнографічно-побутових квазіреалій (реалій, які мають словниковий 

еквівалент у мові перекладу), що характеризують особливості життя і занять 



 
 

80 

народів Сходу (караван, як позначення групи гужових тварин (верблюдів і 

коней), яку жителі Сходу використовують для перевезення вантажів з одного 

місця до іншого, часто через пустелю). При перекладі цієї квазіреалії 

українською мовою, як уже було зазначено, використовується абсолютний 

відповідник. 

У іншій назві циклу казок В. Гауфа “Der Scheik von Alessandria und 

seine Sklaven” “der Scheik” є реалією суспільного життя, що переноситься в 

українську культуру шляхом запозичення даного поняття (шейх) і 

відтворюється в українській мові відповідно за допомогою транслітерації 

лексичної одиниці на позначення цього поняття .  

Разом з тим, опираючись на завдання даного дисертаційного 

дослідження, визначені нами у вступі до нього, а саме на ті, що стосуються 

лінгвокультурологічних особливостей німецької літературної казки, ми 

розглядаємо описані нами вище реалії як лінгвокультурні явища, що через 

мовні одиниці характеризують національно-культурну своєрідність народів 

Сходу, яку В. Гауф зображує у своїх казках і яка безпосередньо 

відтворюється в українських перекладах казок шляхом збереження в них цих 

лінгвокультурних явищ. 

Вище нами було розглянуто особливості відтворення загальної назви 

збірки німецькомовних казок В.Гауфа та назв циклів казок, що входять до 

цієї збірки, в україномовних перекладах. Відповідно до мети даного розділу, 

розглянемо особливості перекладу заголовків усіх казок В. Гауфа, що 

входять до вказаних циклів. 

Перший цикл німецькомовних казок В.Гауфа “Die Karawane” 

(“Караван”) складається з шести казок: Die Geschichte von Kalif Storch, Die 

Geschichte von dem Gespensterschiff, Die Geschichte von der abgehauenen Hand, 

Die Errettung Fatmes, Die Geschichte von dem kleinen Muck, Das Märchen vom 

falschen Prinzen. За своєю структурою ці заголовки є словосполученнями з 

підрядним сполучним зв’язком, що містять конструкцію іменник + von + 

іменник у давальному відмінку (“Die Geschichte von Kalif Storch”, “Die 
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Geschichte von dem Gespensterschiff”), цю ж конструкцію, яка в останній 

частині ускладнюється означенням, вираженим прикметником (“Die 

Geschichte von der abgehauenen Hand”, “Die Geschichte von dem kleinen Muck”, 

“Das Märchen vom falschen Prinzen”), та відповідно іменник з узгодженим з 

ним означенням, вираженим власним ім’ям у родовому відмінку (“Die 

Errettung Fatmes”).  

У досліджуваних нами українських перекладах заголовків першого 

циклу німецькомовних казок В. Гауфа тільки заголовок “Die Errettung 

Fatmes” перекладено дослівно зі збереженням його структури “Визволення 

Фатьми”, при цьому власне ім’я транскрибується відповідно до правил 

перекладу. У перекладах усіх інших заголовків казок цього циклу 

спостерігаємо лексичну трансформацію при перекладі, а саме опущення 

лексичних елементів. Так, заголовок першої казки із циклу “Караван” “Die 

Geschichte von Kalif Storch” у перекладі Миколи Іванова звучить як “Каліф-

Чорногуз”, а у перекладі Ігоря Андрущенка як “Каліф-Лелека”, “Die 

Geschichte von dem Gespensterschiff” в українському перекладі має назву 

“Корабель привидів”, “Die Geschichte von der abgehauenen Hand” – 

“Відрубана рука”, “Die Geschichte von dem kleinen Muck” у перекладі Миколи 

Іванова – “Маленький Мук”, у перекладі Ігоря Андрущенка та у переказах з 

німецької мови українською мовою – “Малий Мук”, “Das Märchen vom 

falschen Prinzen” – у перекладі Євгена Поповича має назву “Гаданий принц”, 

у перекладі Миколи Іванова – “Вдаваний принц”, в україномовному 

перекладі С.Г. Шалай, Ю.Б. Худякова називається “Принц-самозванець”, у 

збірці “Казки” Львівського видавництва “Універсум” заголовок цієї казки – 

“Несправжній принц”, а у збірці переказів з німецької мови видавничого 

товариства “Тризуб” (Вінніпег) – “Фальшивий принц”. Найкращим ми 

вважаємо варіант перекладу українською мовою “Вдаваний принц”. 

Порівнюючи ці переклади українською мовою з оригінальними 

заголовками казок, слід зауважити, що у перекладах структура оригінальних 

заголовків не зберігається, кількість складових лексичних елементів 
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заголовка скорочується шляхом опущення іменника die Geschichte/das 

Märchen та прийменника von (історія/казка про...), що у збірці казок В. 

Гауфа є важливим елементом композиції збірки, сприяє збереженню її 

єдності, співвідноситься з попередньою розповіддю про те, хто і за яких 

обставин розказує наступні історії та казки. Кожен наступний оповідач 

розповідає нову казку. В оригіналі назва звучить як “Історія про...”, “Казка 

про...”. Відсутність в українських перекладах цього важливого компоненту 

заголовків німецьких казок В. Гауфа пояснюється тим, що спочатку в 

перекладах українською мовою виходили друком лише окремі казки 

В.Гауфа, і у зв’язку з цим не виникало необхідності дотримуватися 

композиції оригінальної збірки. Крім того, в такому випадку опущені 

лексичні елементи в заголовках могли б видаватися навіть зайвими, такими, 

що не містять важливої інформації.  

Проаналізуємо переклади другої частини німецькомовних заголовків 

першого циклу казок В. Гауфа українською мовою. Перш за все, слід 

зауважити, що внаслідок опущення першої частини заголовків, у всіх 

заголовках у другій частині відбувається морфолого-категорійна 

трансформація – заміна давального відмінка іменника в німецькій мові на 

називний в українській мові, заміна категорії об’єктивації на категорію 

номінації. Німецьке “Kalif Storch”, представлене двома іменниками, один з 

яких – Kalif – є словом-реалією, перекладається українською мовою з 

допомогою вживання складеного іменника “Каліф-Чорногуз” або “Каліф-

Лелека”. При цьому слова чорногуз і лелека в українській мові є синонімами, 

тому виступають лексичними варіантами при перекладі. 

 “Das Gespensterschiff” – складний іменник, утворений складанням двох 

іменників Gespenst (-er) + Schiff; враховуючи правила скловоскладання в 

німецькій мові, а саме те, що визначальним компонентом у двокомпонентних 

складних іменниках є другий компонент, українською мовою цей іменник 

перекладається відповідно правилам перекладу дослівно: “корабель 

привидів”. Зазначимо, що саме цей варіант перекладу другої частини 
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заголовка казки В. Гауфа “Die Geschichte von dem Gespensterschiff” ми 

вважаємо більш адекватним, порівняно з заголовком, зазначеним у переказах 

цієї казки з німецької мови, як “Корабель-привид”. Останній, ми вважаємо, 

не відповідає змісту казки і неправильно передає її основну думку, адже у 

казці йдеться не про корабель-привид, який, як може уявити собі читач, то 

з’являється, то зникає в морі, а саме про привидів – мешканців корабля, 

основних дійових осіб казки. 

 Український переклад “Відрубана рука” є дослівним перекладом 

німецького словосполучення “die abgehauene Hand”, що складається з 

іменника і підпорядкованого йому віддієслівного прикметника. 

 “Маленький Мук” та “Малий Мук” – україномовні варіанти перекладів 

словосполучення, вжитого В. Гауфом у заголовку  до своєї казки “Der kleine 

Muck”. Ці два варіанти, що є дослівними перекладами поєднання 

антропоніма Muck і узгодженого з ним означення, вираженого прикметником 

klein, різняться між собою різною мірою адаптації до юного читача, що 

виявляється у використанні у першому варіанті україномовного перекладу 

зменшувально-пестливого суфікса -еньк. Перекладач використовує 

психологічний прийом адаптації заголовка казки, наближаючи мову 

заголовка до так званої “дитячої мови”, в якій всі слова мають 

зменшувально-пестливу форму, наприклад, маленький, дрібненький, 

червоненький, рученька, казочка тощо. Проте, загалом, обидва варіанти 

перекладу відповідають правилам і вимогам перекладу і є правильними та 

прийнятними, а можливість перекладу українською мовою одного 

прикметника з німецької мови двома варіантами пояснюється різним обсягом 

значень прикметників в німецькій та українській мовах. 

Найбільша кількість різних варіантів перекладів українською мовою 

спостерігається в україномовних перекладах заголовку казки В. Гауфа “Das 

Märchen vom falschen Prinzen”: “Гаданий принц”, “Вдаваний принц”, “Принц-

самозванець”, “Несправжній принц”, “Фальшивий принц”. Аналізуючи всі ці 

варіанти перекладів, ми дійшли висновку, що найбільш вдалими відповідно 
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до норм сучасної української літературної мови та змісту оригіналу казки є 

назви “Гаданий принц”, “Вдаваний принц” та “Несправжній принц”, хоча 

вони дещо різняться між собою за лексико-семантичним значенням, проте 

вірно відтворюють ідейний задум казки. Заголовок “Принц-самозванець” є 

калькою з російської мови “Принц-самозванец”, назва “Фальшивий принц” є, 

власне, калькою з німецької мови “der falsche Prinz” і, на нашу думку, обидва 

варіанти українською мовою звучать неприродно. 

Другий цикл німецькомовних казок В. Гауфа “Der Scheik von 

Alessandria und seine Sklaven” –  “Александрійський шейх і його невільники” 

складається з чотирьох казок: 1. “Der Zwerg Nase” – “Карлик Ніс”, 2. “Abner, 

der Jude, der nichts gesehen hat” – “Абнер, або єврей, який нічого не бачив”, 

3. “Der Affe als Mensch” – “Мавпа-людина”, 4.“Die Geschichte Almansors” – 

“Історія Альманзора”. Як бачимо, перекладачі цих назв казок українською 

мовою зберігають у більшості заголовків їхню структуру, вдаючись до 

дослівного перекладу, тільки в українському перекладі заголовка казки В. 

Гауфа “Abner, der Jude, der nichts gesehen hat” Ігоря Андрущенка додається 

лексичний елемент – сполучник сурядності або, з допомогою якого 

підкреслюється сурядно-підрядний зв’язок речення в оригінальному 

заголовку – “Абнер, або єврей, який нічого не бачив”, а також при перекладі 

заголовка “Der Affe als Mensch” вдаються до заміни словосполучення, 

вираженого двома іменниками і прийменником, що їх поєднує підрядним 

зв’язком, складеним іменником “Мавпа-людина”, що є адекватним 

функціональним відповідником. 

 Третій цикл німецькомовних казок В. Гауфа “Das Wirtshaus im Spessart” 

– “Харчівня у Шпессарті” містить чотири казки: 1. “Die Sage vom 

Hirschgulden” – “Гульден з оленем”, 2. “Das kalte Herz” – “Холодне серце”, 

3. “Saids Schicksale” – “Пригоди Саїда”, 4. “Die Höhle von Steenfoll” – 

“Стінфольська печера”.  

 Заголовок першої казки цього циклу “Die Sage vom Hirschgulden” 

відтворено в українському перекладі шляхом опущення першого компонента 
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словосполучення die Sage і покомпонентного перекладу німецького 

складеного іменника Hirschgulden. Таким чином, структурний тип заголовка 

не зберігається, проте адекватно передається тема казки. 

 Заголовок “Das kalte Herz”, що є образним перенесенням значення, 

вираженим у німецькій мові з допомогою метонімії Herz на позначення 

цілого з допомогою його частини та узгодженого з ним прикметника kalt у 

переносному метафоричному значенні, при дослівному перекладі 

українською мовою повністю зберігає оригінальне метонімічне перенесення і 

свою структуру – “Холодне серце”. 

 В україномовному перекладі заголовка В. Гауфа “Saids Schicksale”, 

вираженого іменником das Schicksal у множині у поєднанні з узгодженим з 

ним означенням, що є антропонімом, Said, спостерігаємо лексичну 

трансформацію – заміну формального відповідника слова das Schicksal, що в 

українській мові має значення доля, призначення, талан, жереб, 

функціональним відповідником пригода, що сповна відображає казкові події, 

а також перестановку відповідно до норм української мови “Пригоди Саїда”.  

 Назва останньої казки цього циклу “Die Höhle von Steenfoll”, що за 

структурним типом є словосполученням з підрядним зв’язком, вираженим 

конструкцією іменник + von + топонім, перекладається українською мовою з 

допомогою утворення спелеонімічного прикметника і узгодженням його з 

основним іменником шляхом винесення на перше місце – “Стінфольська 

печера”, тобто з використанням способу перестановки. 

 Таким чином, із сімнадцяти заголовків німецькомовних казок В. Гауфа 

та їх україномовних перекладів, виконаних різними перекладачами і 

проаналізованих нами, шість заголовків перекладені дослівно зі збереженням 

структури (35% ): 1. Die Karawane – Караван, 2. Das Wirtshaus im Spessart – 

Харчівня у Шпессарті, 3. Die Errettung Fatmes – Визволення Фатьми, 4. Der 

Zwerg Nase – Карлик Ніс, 5. Die Geschichte Almansors – Історія Альманзора, 

6. Das kalte Herz – Холодне серце,  шість заголовків були перекладені з 

використанням опущення лексичних елементів, а саме першої частини 
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заголовків (35%), з яких три заголовки мають різні варіанти перекладу (23%): 

1. Die Geschichte von Kalif Storch – Каліф-Чорногуз; Каліф-Лелека, 2. Die 

Geschichte von dem Gespensterschiff – Корабель привидів; Корабель-привид 

2. Die Geschichte von dem kleinen Muck – Маленький Мук; Малий Мук, 3. Das 

Märchen vom falschen Prinzen – Вдаваний принц; Принц-самозванець; 

Несправжній принц; Фальшивий принц, а інші три існують в українському 

перекладі тільки в одному варіанті (12%): 1. Die Geschichte von der 

abgehauenen Hand – Відрубана рука; 2. Die Sage vom Hirschgulden – Гульден з 

оленем, два заголовки в українських перекладах виконані з допомогою 

перестановки як перекладацької трансформації, що впливає на зміну 

структури заголовків (12%): 1. Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven – 

Александрійський шейх і його невільники; 2. Die Höhle von Steenfoll – 

Стінфольська печера, два заголовка перекладені українською мовою шляхом 

заміни формальних відповідників функціональними відповідниками (12%): 

1. Der Affe als Mensch – Мавпа-людина 2.  Saids Schicksale – Пригоди Саїда, 

при перекладі одного заголовка використано додавання лексичних одиниць, а 

саме сполучника сурядності або (6%): Abner, der Jude, der nichts gesehen hat – 

Абнер, або єврей, який нічого не бачив. Крім того, у двох заголовках 

спостерігаємо комбіновані трансформації при перекладі українською мовою: 

Saids Schicksale – Пригоди Саїда (заміна + перестановка), Der Scheik von 

Alessandria und seine Sklaven – Александрійський шейх і його невільники; 

Александрійський шейх і його раби (перестановка + лексичні варіанти при 

перекладі).  

 Проаналізувавши структуру заголовків німецькомовних казок 

Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа та їх україномовних перекладів, ми можемо 

зробити такі висновки:  

- При перекладі заголовків казок Е.Т.А. Гофмана українською мовою 

перекладачі використовують, в основному, спосіб дослівного перекладу із 

збереженням структурного типу заголовка, а також застосовують заміни, 

функціональні відповідники, неологізми. 
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- Основним структурним типом заголовків казок В. Гауфа є словосполучення 

з підрядним типом зв’язку. В україномовних заголовках основним способом 

перекладу заголовків казок В. Гауфа є використання трансформацій без 

збереження структури оригінальних заголовків (65%) порівняно з дослівним 

перекладом з повним збереженням структури заголовків (35%), що 

пояснюється об’єктивними причинами: дотриманням правил перекладу з 

німецької мови та норм української мови, а також вибірковим перекладом 

казок з альманаху. 

 

2.2.2. Відтворення структурно-композиційної побудови казок 

Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа 

 Для перекладознавчого аналізу німецьких романтичних казок 

Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа важливим є питання розгляду структурно-

композиційної побудови казок та її відтворення у перекладі, оскільки від її 

дотримання у перекладі залежить повнота і адекватність перекладу, а також 

правильність сприйняття перекладеного твору реципієнтом, тобто 

можливість збереження у перекладі прагматичного потенціалу оригіналу. 

 Під структурно-композиційною побудовою німецької літературної 

казки в нашому дисертаційному дослідженні розуміється особлива 

організація тексту казки, як художньо-образної єдності, що 

підпорядковується ідейному задуму автора казки і визначається його 

індивідуальним стилем оповіді. Відповідно до цього композиційною 

домінантою німецької літературної романтичної казки є образ автора-

оповідача, який незмінно присутній у всіх основних її частинах 

(інтродуктивній, медіальній, фінальній) та у плані мовного вираження 

“нагадує” про себе безпосередніми звертаннями до читача, що представлені 

питальними чи окличними реченнями, авторськими коментарями, 

наскрізними повторами, порівняннями, протиставленнями, які виконують 

композиційно-інтегральну функцію, і таким чином реалізується прагматична 

установка автора і прагматична установка твору.  
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 Композиційну побудову німецької літературної романтичної казки 

характеризують стійкі правила: казка починається певною ввідною 

формулою або особливим зачином, сюжет казки динамічний і розвивається у 

хронологічній послідовності, казка має щасливий фінал.  

 Досліджуючи структурно-композиційну побудову казок В. Гауфа, слід 

особливо відмітити двоплановість оповіді й паралельність сюжетних ліній: з 

одного боку, казки В. Гауфа є самостійними літературними творами, що 

можуть розглядатися окремо і незалежно один від одного, а з іншого боку, 

усі казки розказують оповідачі, які є персонажами іншої казки зі своїм 

сюжетом. Казки мають своєрідне обрамлення, що виявляється у 

приналежності казок до певного циклу та присутності оповідача у його 

ввідних та фінальних репліках, або у зображенні автором сцен з його 

персонажами-оповідачами та їх діалогами в кінці оповіді. Дві сюжетні лінії 

переплітаються в межах одного циклу казок, і оповідачі виявляються 

персонажами розказуваних ними казок. Таким чином реалізується 

прагматичне відношення “адресант (автор) – наратор – персонаж – адресат 

(дитина)”. У тих виданнях перекладів казок В. Гауфа українською мовою, що 

містили лише окремі його казки безвідносно до всього циклу, зазвичай, 

опускалася одна сюжетна лінія, оскільки відтворити її фактично було 

неможливо, і в таких перекладах відсутні ввідні та фінальні сцени з 

оповідачами. У повних виданнях перекладів казок В. Гауфа українською 

мовою, що містять усі (або майже всі) казки В. Гауфа, в основному, 

відтворено структуру та сюжетні лінії оригінальної збірки [209; 212]. Проте 

слід також відмітити, що у перекладах казок В. Гауфа українською мовою 

має місце опущення деяких епізодів із тексту оригіналу, наприклад, епізоду із 

побиттям сільськими хлопцями Петера Мунка у казці “Холодне серце” в 

перекладі М. Іванова або деяких епізодів із казки “Харчівня у Шпессарті” 

(перехід переодягнутого в одяг графині золотаря Фелікса крутою гірською 

стежкою до табору розбійників під проводом отамана розбійників і прихід 

циганки до тимчасового помешкання друзів у розбійницькому таборі) у 
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збірці казок Львівського видавництва “Універсум”. Незважаючи на те, що 

згадані епізоди не відіграють ключової ролі в сюжеті оригінальних казок, їх 

вилучення, на наш погляд, порушує змістово-композиційну структуру цих 

казок і переклад українською мовою не можна вважати повним. 

  

 2.2.2.1. Традиційні формули казкового тексту 

 Для майже половини казок В. Гауфа характерними є традиційні ввідні 

слова та формули, запозичені з народної казки і притаманні усній оповіді. 

Наприклад,  цикл казок “Die Karawane” розпочинається реченням “Es zog 

einmal eine große Karawane durch die Wüste”, казка про каліфа-чорногуза має 

такий початок: “Der Kalif Chasid zu Bagdad saß einmal an einem schönen 

Nachmittag behaglich auf seinem Sofa”. У казках про вдаваного принца, 

карлика Носа, розповіді про харчівню у Шпессарті, Саїда та Стінфольську 

печеру також присутні традиційні ініціальні формули народної казки: “Es 

war einmal ein ehrsamer Schneidergeselle...”, “In einer bedeutenden Stadt meines 

lieben Vaterlandes, Deutschlands, lebte vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner 

Frau...”, “Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so 

häufig als jetzt befahren waren...”, “Zur Zeit Harun Al-Raschids, des Beherrschers 

von Bagdad, lebte ein Mann in Balsora, mit Namen Benezar”, “Auf einer der 

Felseninseln Schottlands lebten vor vielen Jahren zwei Fischer in glücklicher 

Eintracht”.  Представлені нами у прикладах ввідні слова та формули, що 

виражені безособовим займенником еs у поєднанні з прислівником einmal, 

зворотами Es war einmal..., Vor vielen Jahren..., Zur Zeit... виконують функцію 

композиційної організації тексту і є традиційними лексичними маркерами 

початку німецької народної казки, котрі імпліцитно вказують на віддаленість 

казкових подій від моменту оповіді. Українською мовою такі ініціальні 

сполуки перекладаються, зазвичай, дослівно або з використанням 

перекладацьких модуляцій відповідно до стилю та манери перекладача. В 

українських перекладах зазначених вище казок В. Гауфа ввідні формули, 

крім казки “Караван”, в якій цей лексичний маркер часової організації казки 
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опущено: “Ішов пустелею великий караван” [209, с.5],  перекладено: 

а) дослівно, б) шляхом добору функціональних відповідників, які слугують 

на позначення часової віддаленості, та в) шляхом додавання лексичних 

елементів зі зміною порядку слів у реченні відповідно до традицій оповіді 

української казки, пор.: “Одного чудового дня, коли сонце було вже на 

вечірньому прузі, каліф багдадський Хасід гарненько сидів собі на тахті” 

[210, с.7], “Жив собі колись в Олександрії бідний кравецький підмайстерок...” 

[Там само, с.70], “В одному великому місті Німеччини жив колись, у 

давноминулі літа, один швець” [Там само, с.92], “Багато років тому, коли 

дороги у Шпессартському лісі були ще кепські й ними нечасто їздили...” [209, 

с.110], “Ще за часів Гаруна аль-Рашида, багдадського каліфа, жив у 

Бальзорі чоловік на ім'я Бенезар” [210, с.128], “Багато років тому на одному 

із скелястих островів Шотландії жило у добрій згоді двоє рибалок” [209, 

с.174]. 

 Традиційні фінальні формули німецької народної казки представлені 

лише у декількох казках В. Гауфа, зокрема у казці про вдаваного принца: “So 

lebte Labakan, zufrieden mit sich, geachtet von seinen Mitbürgern, und wenn die 

Nadel indes nicht ihre Kraft verloren, so näht sie noch jetzt mit dem ewigen Zwirn 

der gütigen Fee Adolzaide” та у казці “Холодне серце”: “So lebten sie still und 

unverdrossen fort...”. Українською мовою переклад таких формул дослівний, 

пор.: “Так жив Лабакан, задоволений самим собою, шанований людьми, і 

якщо його голка ще не втратила своєї сили, то, мабуть, і досі шиє вона 

вічною ниткою феї Адользаїди”, “Так жив собі тихо й спокійно...”. 

 Для оповідної манери Е.Т.А. Гофмана типовим є розподіл всієї великої 

за обсягом казки на окремі частини, що мають свій заголовок та підзаголовки 

відповідно до змісту цих частин. При цьому Е.Т.А. Гофман виявляє 

оригінальність не тільки у доборі заголовків та підзаголовків, а й у назві 

самих цих частин. Так, якщо складові частини казки “Малюк Цахес на 

прізвисько Цинобер” автор традиційно називає розділами (“Розділ перший”, 

“Розділ другий” і т.д.), то складові частини казки “Володар бліх” 
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називаються пригодами (“Пригода перша”, “Пригода друга” і т.д.),  а 

складові частини казки “Золотий горнець” взагалі мають назву “вігілії” 

(“Вігілія перша”, “Вігілія друга” і т.д.) від лат. vigilia – нічна сторожа у 

стародавньому Римі, що Е.Т.А. Гофман переосмислює, як “нічне безсоння” і 

в тексті казки неодноразово вказує на те, що казка створювалася ним саме 

безсонними ночами [218, с.90-91]. 

 У казках Е.Т.А. Гофмана, так само як і у казках В. Гауфа, 

зустрічаються ініціальні та фінальні формули народної казки, іноді  казка 

розпочинається з дії, а її дискретність визначається фактуальною 

завершеністю сюжету, підведенням автором підсумку та в деяких казках 

короткою розповіддю про майбутнє персонажів.  

 Із аналізованих нами казок Е.Т.А. Гофмана у казці “Чужа дитина” має 

місце інтродуктивна формула, що є характерною для німецької народної 

казки: “Es war einmal ein Edelmann, der hieß Herr Thaddäus von Brakel…”. Так 

само і в перекладі українською мовою вжито ввідну формулу, що є типовою 

для українських народних казок “Був собі колись один панок на ім'я Тадеус 

фон Бракель…”, про що свідчить наявність зворотного займенника собі. У 

казці “Королівська наречена” також міститься ініціальна формула, 

притаманна народній казці: “Es war ein gesegnetes Jahr” – пор. переклад: “То 

був благословенний рік”.  Казку “Володар бліх” Е.Т.А. Гофман також 

розпочинає реплікою “Es war einmal…” (укр. пер. “Жив собі колись…”), але 

далі спростовує такий початок казки, зважаючи на його застарілість. У казці 

“Лускунчик і мишачий король” присутня фінальна репліка автора, що 

позначає завершення казки: “Das war das Märchen vom Nußknacker und 

Mausekönig”. В україномовному перекладі казки Євгеном Поповичем ця 

репліка відтворена не дослівно, а відповідно до висловів, притаманних 

українському казковому дискурсу: “Оце й уся казка про Лускунчика і 

Мишачого короля”. Казки “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер” і “Володар 

бліх”, крім фінальної репліки автора, містять також графічне позначення 

завершеності казки: “So hat aber das Märchen von Klein Zaches genannt 



 
 

92 

Zinnober nun wirklich ganz und gar ein fröhliches Ende” (пор. укр. пер. “Отож 

казка про малюка Цахеса, прозваного Цинобером, тепер справді має цілком 

щасливий Кінець”), “Hier brachen plötzlich alle weiteren Notizen ab, und die 

wundersame Geschichte von dem Meister Floh nimmt ein fröhliches und 

erwünschtes Ende” (пор. укр. пер. “Тут раптом нотатки уриваються, і 

чудесна історія про майстра Блоху дістає веселий і бажаний Кінець”). 

Слово “Ende” (“Кінець”) винесено на середину нового рядка і виділено 

графічно та візуально сприймається як частина речення і одночасно як 

окреме слово, що позначає кінець казки, тому в україномовному варіанті 

зберігає написання з великої літери. 

  

2.2.2.2. Авторські звертання та коментарі 

 Характерними для структурно-композиційної побудови німецької 

літературної романтичної казки є авторські коментарі та звертання до читача, 

що виконують функцію встановлення контакту й підтримання уваги та 

інтересу читача, створення довірливої атмосфери оповіді.  

 У межах нашого дисертаційного дослідження авторськими 

коментарями виступають всі відрізки тексту, що містять вставні слова від 

особи автора, що зустрічаються в тексті на фоні оповіді у третій особі, 

незалежно від їхнього розміру. 

 У якості звертань до читача ми розглядаємо всі відрізки тексту, 

адресовані безпосередньо читачеві, незалежно від їх довжини. Формальною 

ознакою звертання до читача, крім вживання безпосередньої назви того, до 

кого звертаються, є перехід від оповіді у третій особі до другої особи та 

вживання наказового способу.   

 Як авторські коментарі, так і авторські звертання більше представлені у 

казках Е.Т.А. Гофмана, ніж В. Гауфа. Найбільшу кількість авторських 

звертань та коментарів серед усіх казок Е.Т.А. Гофмана, що аналізуються 

нами, було зафіксовано у казці “Володар бліх” – 21 авторське звертання і 

коментар (38%), у казці “Лускунчик і мишачий король” ми нарахували 16 
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авторських звертань і коментарів (29%), казка “Малюк Цахес на прізвисько 

Цинобер” містить 8 авторських звертань і коментарів (15%), казки “Золотий 

горнець” і “Королівська наречена” – по 4 авторські звертання і коментарі (2 х 

7%), і найменше авторських звертань і коментарів – 2 (4%) – ми виявили у 

казці “Чужа дитина”. 

Як ми вже відмічали вище, найбільше авторських коментарів та 

звертань міститься у казці Е.Т.А. Гофмана “Володар бліх”. На початку казки 

автор використовує ситуацію створення фіктивного діалогу з читачем з 

метою спрогнозувати дії, думки і почуття читача і викликати в нього певні 

емоції. Автор використовує комунікативну структуру “стимул-реакція”: “Es 

war einmal – welcher Autor darf es jetzt wohl noch wagen, sein Geschichtlein also 

zu beginnen. – ”Veraltet! – Langweilig!“ – so ruft der geneigte oder vielmehr 

ungeneigte Leser, der nach des alten römischen Dichters weisen Rat gleich medias 

in res versetzt sein will.” 

У наведеному вище зачині казки автор прогнозує реакцію сучасного 

читача на експозиційну формулу народної казки “Es war einmal...” і виявляє 

цю реакцію у формі протесту, незгоди: “Veraltet! – Langweilig!”. Таким 

чином створюється діалогічна єдність на рівні автор-читач, що складається з 

двох реплік:  

Автор:  “Es war einmal...” (“Був собі колись…”) 

Читач: “Veraltet! – Langweilig!” (“Застаріло! Нудно!”) 

Як бачимо, оригінал і переклад прогнозованої репліки читача відрізняє 

присутність розділового знаку тире в оригіналі та його відсутність у 

перекладі, що, ми вважаємо, порушує логічність прогнозованої думки читача. 

Знак тире в оригінальній репліці позначає причинно-наслідкову залежність 

(застаріло, а отже нудно), відсутність тире в перекладеній репліці веде до 

встановлення одночасності подій (і застаріло, і нудно). Оскільки йдеться про 

чітку і зрозумілу реакцію читача, то, напевно, важливо у перекладі зберегти 

причинно-наслідковий зв’язок оригінальної репліки.  
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Якщо при використанні автором безпосереднього звертання до читача з 

допомогою особового займенника du читач стає ніби співрозмовником 

автора, партнером у діалозі з ним, то особливістю композиційної побудови 

цієї казки є те, що оповідь у казці “Володар бліх” ведеться від третьої особи, і 

коментар, звернений до читача, вводиться з допомогою складнопідрядного 

речення, наприклад: “…, wie es der geneigte Leser bereits erfahren.”, “…denn 

dass eine und dieselbe Person sich nur scheinbar in drei Personen zerspaltet, weiß 

der geneigte Leser schon längst”, “Der geneigte Leser hat es aber längst erraten, 

dass…” і т.д. Відповідно в перекладі українською мовою такий коментар 

відтворюється також з допомогою складнопідрядного речення: “…, як уже 

відомо ласкавому читачеві” [218, с. 193], “…бо ласкавий читач давно вже 

знає, що це одна й та сама особа, то тільки здається, що їх три” [Там само, 

с. 217-218], “Проте, ласкавий читач, мабуть давно вже здогадався, що…” 

[Там само, с.292].  Таким чином, читач стає пасивним співрозмовником і 

активним слухачем. Протягом всієї казки, за винятком її початку, діалог між 

автором і читачем побудовано на нагадуваннях, вказівках автора на 

обізнаність читача з того чи іншого приводу, тому в авторських коментарях, 

звернених до читача, використовуються дієслова доконаного виду та 

лексичні маркери, що вказують на завершеність дії у минулому часі (bereits, 

schon längst, längst тощо). 

 За розміром авторські коментарі та звертання сягають від 

словосполучення, речення до абзацу та кількох абзаців і займають від кількох 

рядків до сторінки або навіть більше. Найбільше авторське звертання, що за 

своїм обсягом включає три сторінки, міститься на початку казки 

“Королівська наречена” і є надзвичайно важливим елементом змістово-

композиційної структури казки, залучаючи читача до участі у казкових 

подіях: 

 “Es ist möglich, daß du, geliebter Leser, auf irgendeiner Reise begriffen, 

einmal in den schönen Grund kamst, den der freundliche Main durchströmt. Laue 

Morgenwinde hauchen ihren duftigen Atem hin über die Flur, die in dem 
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Goldglanz schimmert der emporgestiegenen Sonne. Du vermagst es nicht 

auszuharren in dem engen Wagen, du steigst aus und wandelst durch das 

Wäldchen, hinter dem du erst, als du hinabfuhrst in das Tal, ein kleines Dorf 

erblicktest. Plötzlich kommt dir aber in diesem Wäldchen ein langer hagerer Mann 

entgegen, dessen seltsamer Aufzug dich festbannt... So kommt der Mann mit weit 

ausgespreizten Schritten auf dich los, und indem er dich mit großen tiefliegenden 

Augen anstarrt, scheint er dich doch gar nicht zu bemerken… Dieser 

absonderliche Mann war eben niemand anders als der Herr Dapsul von 

Zabelthau, dessen einziges ererbtes ärmliches Besitztum das kleine Dorf 

Dapsulheim ist, das in der anmutigsten lachendsten Gegend vor dir liegt und in 

das du soeben eintrittst. Du willst frühstücken, aber in der Schenke sieht es traurig 

aus. In der Kirchweih ist aller Vorrat aufgezehrt und da du dich nicht mit bloßer 

Milch begnügen willst, so weist man dich nach dem Herrenhause, wo das gnädige 

Fräulein Anna dir gastfreundlich darbieten werde, was eben vorrätig. Du nimmst 

keinen Anstand dich dorthin zu begeben…” [227]. 

 Переклад українською мовою С.Г. Шалай, Ю.Б. Худякова: “Може, 

шанований читачу, колись мандри приведуть тебе в ту прекрасну країну, де 

протікає ласкавий Майн. Теплий ласкавий вітер обвіває запашним диханням 

рівнину, яка виблискує у сяянні вранішнього сонця. Тобі не сидиться в тісній 

кареті і, тільки спускаючись у долину, бачиш село. Раптом ти натрапляєш у 

гаю на високого пана, який привертає твою увагу своїм незвичайним 

убранням… Розхитаною ходою йде він назустріч, дивлячись на тебе 

великими, глибоко впалими очима, але, зовсім не помічає тебе… Цей дивний 

чоловік не хто інший, як пан Дапсуль фон Цабельтау, чиє єдине спадкове 

володіння – бідне село Дапсульхейм – розкинулося у самій привітній та 

радісній місцевості, куди ти зараз входиш. Ти хочеш поснідати, але в корчмі 

зовсім пусто. Під час ярмарку поїли всі припаси, і через те, що для тебе 

замало одного молока, то тобі вказують на панську господу, де фрейлейн 

Анна радо пригостить тебе всім, що на такий випадок приховано. Ти, не 

соромлячись, підеш туди…” [211, с. 297-299]. 
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 Подібні звертання-“втягування” читача у сюжет казки Е.Т.А. Гофман 

використовує й у інших своїх казках [218, с.63-64; 80]. 

 Аналізуючи наведене вище звертання до реципієнта та його переклад 

українською мовою, можна зробити висновок, що звертання, виражене з 

допомогою другої особи однини, перекладено українською мовою відповідно 

також шляхом використання особового займенника другої особи однини ти. 

Так само і в інших авторських звертаннях при перекладі українською мовою 

здебільшого зберігається граматична категорія числа, роду, особи.  

Інколи при збереженні граматичної категорії способу в українських 

перекладах спостерігаємо заміну граматичних категорій числа і особи. 

Наприклад, у авторському звертанні до читача в казці “Лускунчик і мишачий 

король” письменник використовує наказовий спосіб дієслова у формі другої 

особи однини: “Wende jedoch dein Auge von diesem Unheil ab, und beschaue den 

linken Flügel der Nußknackerischen Armee…”. В перекладі українською мовою 

натомість використовується наказовий спосіб дієслова у формі першої особи 

множини, і обсяг речення суттєво скорочується за рахунок опущення його 

першої частини: “Та гляньмо тепер на ліве крило Лускунчикового війська…”.  

Заміну однієї граматичної категорії у тексті оригіналу на іншу, 

рівноцінну їй, у тексті перекладу без зміни змісту тексту можна, на нашу 

думку, розглядати як псевдотрансформацію. Опущення ж лексичних 

елементів є, власне, перекладацькою трансформацією, що використовується 

відповідно до ситуації перекладу (реципієнт, мета, умови перекладу).  

Казка Е.Т.А. Гофмана “Лускунчик і мишачий король” була створена 

для дітей його друга Ю.Е.Г. Хітціга Марі і Фріца [230], тому головні герої 

казки носять їхні імена, і до них звертається автор у оповіді, наприклад: “Ich 

wende mich an dich selbst, sehr geneigter Leser oder Zuhörer Fritz – Theodor – 

Ernst – oder wie du sonst heißen magst und bitte dich, daß du dir deinen letzten 

mit schönen bunten Gaben reich geschmückten Weihnachtstisch recht lebhaft vor 

Augen bringen mögest, dann wirst du es dir wohl auch denken können, wie die 

Kinder mit glänzenden Augen ganz verstummt stehenblieben...” 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-23386/
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Пор. переклад українською мовою: “Прошу, ласкавий читачу або 

слухачу, пригадай своє власне останнє новорічне свято, пригадай, як гарно 

була оздоблена ялинка, які чудові подарунки були там для тебе приготовані, і 

ти уявиш, як заніміли з дива й радощів діти, як засяяли в них очі.” 

“…und das ist auch wahr, denn ich weiß nicht, ob du, meine aufmerksame 

Zuhörerin Marie! ebenso wie die kleine Stahlbaum (es ist dir schon bekannt 

worden, daß sie auch Marie heißt), ja! – ich meine, ob du ebenso wie diese, ein 

kleines schöngeblümtes Sofa, mehrere allerliebste Stühlchen, einen niedlichen 

Teetisch, vor allen Dingen aber ein sehr nettes blankes Bettchen besitzest, worin 

die schönsten Puppen ausruhen?” 

Пор. переклад українською мовою: “Я не знаю, чи в тебе, моя ласкава 

слухачко, теж є, так само як і в дівчинки, про яку я розповідаю у своїй казці, 

– ти вже знаєш, що її звати Марі, – не знаю, кажу, чи в тебе теж є 

малесенька квітчаста канапа, стільки чудових стільчиків, гарненький чайний 

столик, а насамперед розкішне, зручне ліжечко, в якому відпочивають 

найкращі ляльки.” 

“Du weißt, o mein kriegserfahmer Zuhörer Fritz! daß eine solche Bewegung 

machen, beinahe so viel heißt als davonlaufen und betrauerst mit mir schon jetzt 

das Unglück, was über die Armee des kleinen von Marie geliebten Nußknackers 

kommen sollte!” 

Пор. переклад українською мовою: “А ти знаєш, о мій досвідчений у 

військових справах слухачу, що відступати – це майже те саме, що тікати, 

і разом зі мною оплакуєш поразку, яка неодмінно мала спіткати улюбленця 

Марі.” 

Шляхом порівняння наведених вище уривків тексту оригіналу, що є 

авторськими звертаннями, та їх перекладів українською мовою ми можемо 

констатувати, що в українських перекладах відсутні імена тих, до кого 

звертається автор. Таким чином, звертання узагальнюється, і одночасно текст 

казки наближається до українського читача, оскільки в перекладі звертання 

відсутні антропоніми Марі, Фріц, Теодор, Ернст, що є національно-
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культурними маркерами приналежності до німецького етносу, а їх опущення 

є універсалізацією звертання і адаптацією тексту до українського читача.  

 Отже, авторські звертання і коментарі представлені у всіх казках 

Е.Т.А. Гофмана, що є матеріалом нашого дослідження, і в українських 

перекладах відтворюються відповідно до оригіналу, інколи з незначними 

змінами. 

 Крім авторських звертань та коментарів, адресованих безпосередньо 

читачеві і призначених звернути його особливу увагу на ті чи інші казкові 

події, викликати певні почуття, переживання тощо, використовуються з цією 

ж метою у структурно-композиційній будові німецької романтичної казки 

запитальні та окличні речення, як художні засоби створення емфази:   

 “– Aber wie wird es nun weiter werden? – Sowie Nußknacker herabspringt, 

geht auch das Quieken und Piepen wieder los. Ach! unter dem großen Tische 

halten ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse und über alle ragt die abscheuliche 

Maus mit den sieben Köpfen hervor! – Wie wird das nun werden!” [230] 

Переклад українською мовою: “Але що ж буде далі? Тільки-но 

Лускунчик стрибнув додолу, знов зчинився писк і вереск. Ох! Під великим 

столом причаїлася сила-силенна мишей на чолі зі своїм огидним семиголовим 

королем! Що ж тепер буде?” [216, c. 25] 

 Наведений вище уривок з казки Е.Т.А. Гофмана “Лускунчик і мишачий 

король”, для якої взагалі характерне використання автором великої кількості 

окличних речень і вигуків, що вказують на надзвичайну динамічність 

розвитку сюжету і напруженість подій, ілюструє художню насиченість казки 

завдяки цим засобам створення емфази. В перекладі українською мовою 

лише останнє речення з окличного перетворюється на питальне, завдяки 

чому відбувається спрямування читача на роздуми, проте, на нашу думку, 

втрачається рівень емоційної напруги. 

  

 

 



 
 

99 

2.2.2.3. Віршований текст 

 Для структурно-композиційної побудови німецької літературної 

романтичної казки характерним є включення до прозового тексту казки 

віршованого тексту. У цьому дисертаційному дослідженні в якості 

віршованого тексту ми не розглядаємо цитування автором вірша у “готовому 

вигляді”, а займаємось дослідженням віршованого тексту, що вводиться в 

прозовий текст казки і належить одному автору.  

 У літературних казках В. Гауфа віршований текст представлений у 

п’яти казках з сімнадцяти: “Корабель привидів”, “Маленький Мук”, “Карлик 

Ніс”, “Холодне серце”, “Пригоди Саїда”. 

 Проаналізуємо деякі з цих віршів та їх переклади українською мовою.  

 У казці про маленького Мука діти склали таку жартівливу пісеньку, 

якою дражнили маленького Мука: 
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Оригінал вірша німецькою 

мовою 

Переклад українською 

мовою М.Іванова 

Переклад українською 

мовою І. Андрущенка 

Kleiner Muck, kleiner 

Muck, 

Wohnst in einem großen 

Haus, 

Gehst nur all vier Wochen 

aus, 

Bist ein braver, kleiner 

Zwerg, 

Hast ein Köpflein wie ein 

Berg, 

Schau dich einmal um und 

guck, 

Lauf und fang uns, kleiner 

Muck. 

Карлик Мук, карлик 

Мук, 

Ти живеш в великій хаті, 

Зрідка ходиш погуляти; 

Ти страшний, як та мара, 

Голова, немов гора. 

Подивися – сміх 

навкруг, 

Спробуй нас впіймати, 

Мук! 

Карлик Мук, карлик 

Мук, 

Мешкаєш у кам'яниці, 

Хай у ній і не 

сидиться… 

Маєш вдачу ти несмілу, 

Не голівку носиш – 

брилу. 

Нум-же, хлопче, не 

дрімай, 

Нас швиденько 

упіймай! 

 Оригінал вірша німецькою мовою має розмір чотиристопного хорея з 

усіченою останньою стопою. У загальному ритмічному малюнку 

вирізняється перший рядок, який утворює напівстрофу та містить шість 

складів порівняно з іншими трьома строфами, що складаються з 14 складів 

(рядок відповідно складається з семи складів). Перший рядок вірша містить 

звертання у формі антропоніма з означенням, вираженим прикметником 

klein, що характеризує головного героя, та його повтор, завдяки чому 

досягається мета – дражнити головного героя. В українських перекладах 

дотримано розміру оригінального вірша, так само відтворено і 

ритмомелодику першого рядка, при цьому прикметник klein в українських 

перекладах замінено іменником карлик, який має виражену негативну 

конотацію, тим самим підсилюється основна функція тексту пісеньки у творі 

– висміювання головного героя. У наступних двох строфах описуються 
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звички, характер і зовнішність героя. Підкоряючись віршовому ритму, автор 

опускає підмет – особовий займенник du, тому на початку кожного рядка 

з’являється присудок – дієслово у теперішньому часі у формі другої особи 

однини (wohnst, gehst, bist, hast). У перекладі українською мовою М. Іванова 

на початку обох строф стоїть особовий займенник другої особи однини ти, 

що, будучи вказівкою на особу, до якої звертаються, ще більше посилює 

ефект висміювання. В україномовному перекладі І. Андрущенка, так само як 

і в оригіналі, відсутній особовий займенник другої особи однини ти. У 

другому рядку оригінального вірша описується помешкання героя (“in einem 

großen Haus”). Дослівний переклад – “у великому будинку”. Це 

словосполучення само по собі має нейтральний оцінний фон, не викликає 

позитивних чи негативних конотацій. М. Іванов у своєму перекладі 

використовує словосполучення “велика хата”, що є близьким за лексико-

семантичним значенням до словосполучення, вжитого в оригіналі, а 

І. Андрущенко вживає іменник “кам’яниця”, що позначає будівлю із каменю і 

може сприйматися з негативним оцінним значенням (камінь – холодний, 

темний, вогкий). У наступному рядку представлено звичку героя рідко – 

один раз на чотири тижні – виходити на вулицю (“Gehst nur all vier Wochen 

aus”). У перекладі М. Іванова має місце узагальнення шляхом використання 

прислівника  “зрідка”, в іншому переклад майже дослівний. А у перекладі І. 

Андрущенка третій рядок стосується другого рядка і за своїм змістом є 

протилежним до оригіналу – “Gehst nur all vier Wochen aus” – означає, що 

герой вкрай рідко виходить з дому, у перекладі – “Хай у ній (кам’яниці) і не 

сидиться…”, тобто, міркуючи логічно, доходимо висновку, що героєві не 

сидиться у своєму будинку, отже, він часто виходить погуляти. У третій 

строфі представлений характер і зовнішність героя. Характеристика героя у 

першому рядку третьої строфи – “ein braver, kleiner Zwerg”. Прикметник brav 

має значення добрий, славний, чесний, слухняний. На останньому значенні 

слухняний зосереджується у своєму перекладі І. Андрущенко і з допомогою 

описового перекладу зображує характер – “вдачу” головного героя: “Маєш 
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вдачу ти несмілу…”. Натомість М. Іванов акцентує увагу на негативній 

конотації іменника Zwerg – карлик, що ще більше підсилюється з допомогою 

прикметника klein – дослівно: малий карлик, і, відхиляючись від оригіналу, 

описує зовнішній вигляд карлика, вкладаючи в свій переклад негативну 

оцінку: “Ти страшний, як та мара”. В наступному рядку оригіналу в описі 

зовнішності героя має місце гіпербола,  протиставлення за розміром “Köpflein 

wie ein Berg”, про що свідчить вживання автором іменника із зменшувально-

пестливим суфіксом –lein (Köpflein – голівка, голівонька порівняно з Berg – 

горою ). Обидва українські перекладачі, і М. Іванов, і І. Андрущенко 

перекладають цей рядок близько до оригіналу, відтворюючи зміст оригіналу. 

Якщо М. Іванов у цьому рядку продовжує опис зовнішності героя, 

розпочатий ним у попередньому рядку, і дослівно перекладає 

словосполучення wie ein Berg – немов гора, Köpflein перекладає як голова, 

дещо втрачаючи при цьому більш гіперболізоване значення оригіналу, то 

І. Андрущенко, навпаки, намагається зберегти його у своєму перекладі, тому 

вживає іменник зі зменшувально-пестливим значенням голівка, а дослівний 

переклад гора замінює на брила, що також передає значення чогось великого, 

величезного, громіздкого і навіть незграбного порівняно з маленькою і 

тендітною голівкою. Остання строфа вірша в оригіналі містить заклик до 

активних дій, тому використовуються дієслова у формі імперативу другої 

особи однини (schau dich … um, guck, lauf, fang). Вживання в абсолютному 

кінці вірша словосполучення kleiner Muck створює рамкову конструкцію 

вірша (початок і кінець однакові) та підкреслює його лейтмотив – образа 

маленького Мука. Частково дотриматися рамкової конструкції вірша 

вдається М. Іванову, шляхом опущення іменника карлик і вживання в 

абсолютному кінці вірша антропоніма Мук. У перекладі І. Андрущенка 

рамкова конструкція оригіналу не відтворена, а звертання до маленького 

Мука – хлопче – перенесено у передостанній рядок. В обох перекладах в 

останній строфі присутні заміни, опущення одних лексичних елементів і 
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додавання інших, проте у художній формі відтворено основний зміст 

оригіналу: “обернися  навколо, дожени і впіймай нас”.  

 Проаналізувавши україномовні переклади віршованої пісеньки з казки 

В. Гауфа “Маленький Мук”, виконані М. Івановим та І. Андрущенком, ми 

можемо дійти висновку, що в перекладах збережено форму, розмір і ритм 

оригіналу, за допомогою мовних засобів української мови та перекладацьких 

трансформацій (заміни, додавання, опущення лексичних одиниць тощо) 

адекватно передано позамовні відношення оригіналу, основну мету і 

призначення цього віршового дискурсу в контексті казки – відтворення 

потішань над героєм. 

 Оскільки й інші віршовані вкраплення у казках В. Гауфа є 

аналогічними представленому нами вище прикладу (короткими за розміром, 

без великої кількості засобів художньої образності (гіпербол, алюзій, 

метафор, троп тощо), ми не будемо в цьому дослідженні аналізувати їх усі, 

зазначимо лише, що всі вони в композиційній побудові казки є прямою 

мовою персонажів, які певною мірою відносяться до фантастичного світу. 

Віршована організація не притаманна авторській оповіді, будучи складовою 

мовленнєвої компетенції образів персонажів. В перекладах віршованих 

дискурсів казок В. Гауфа українською мовою за допомогою відповідних 

мовних засобів адекватно відтворюються їх функції у прозовому тексті казки 

та імпліцитний смисл.   

 На відміну від казок В. Гауфа, де лише в декількох казках представлені 

невеликі віршовані тексти, усі казки Е.Т.А. Гофмана, що є матеріалом 

нашого дослідження, містять віршовані тексти, які часто є досить великими 

за обсягом і в тексті однієї казки можуть зустрічатися практично у кожному 

її розділі. Щодо графічного оформлення вірша у прозовому тексті казки 

Е.Т.А. Гофмана слід зауважити відсутність традиційного короткого рядка, 

притаманного віршу, і використання знаку тире у якості графічного маркера, 

що служить для розмежування та відокремлення рядків вірша, позначення 

мовленнєвих пауз. Таким чином, якщо вірш через його приналежність до 
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певних казкових образів допомагає читачеві у розподілі фантастичного і 

реального світу, то така його графічно не досить виражена присутність у 

прозовому тексті казки ускладнює його сприйняття читачем [72, c. 41]. 

Віршований текст в україномовних перекладах казок Е.Т.А. Гофмана має 

переважно традиційне графічне виділення: вірш відділений від прозового 

тексту, кожен рядок починається з нової стрічки. 

Віршовані частини тексту виконують важливу текстотвірну функцію і є 

певним чином стилізовані під персонажів (переважно фантастичного світу), 

до яких вони відносяться.    

 Так, наприклад, у казці “Золотий горнець” перша римована репліка 

майже на самому початку твору належить старій відьмі: “Ja renne – renne nur 

zu, Satanskind – ins Kristall bald dein Fall – ins Kristall!” [226] Пор. 

український переклад: “А, тікаєш чортів сину, скоро в пляшці згорбиш 

спину!” [218, с.27]. Далі по тексту ця репліка повторюється майже у 

первинному вигляді ще раз: “Bald dein Fall ins Kristall!” [226]. Пор. 

український переклад: “Чортів сину, скоро в пляшці згорбиш спину!” [218, 

с.38]. Втретє ця репліка з’являється у тексті казки у видозміненому вигляді: 

“Ins Kristall nun dein Fall!” [226]. Пор. український переклад: “Гни тепер у 

пляшці спину, як попався, чортів сину!” [218, с.83].  

 Як бачимо, звертання персонажа фантастичного світу – відьми до 

персонажа реального світу – студента Анзельма має віршовану форму, що 

пов’язано із давніми ментальними уявленнями про відьом, із наділенням їх 

надзвичайною силою слова, що виявляється у прокляттях, заклинаннях, 

замовляннях у віршованій формі. Також у представлених вище прикладах 

віршованих реплік старої відьми, взятих нами із тексту казки у хронологічній 

послідовності, простежується певна динаміка: прокльон із побажанням 

негативної ситуації – прогнозування настання негативної ситуації – 

констатація настання негативної ситуації. У перекладах українською мовою 

ця динаміка чітко збережена, адекватно відтворена рима, і всі три репліки 
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українською мовою навіть є більш розгорнутими порівняно з оригіналом, але 

пропорційні одна одній, як і оригінальні репліки.  

 У цій казці присутня ще одна репліка мага архіваріуса Ліндгорста у 

віршованій формі, що, на нашу думку, відтворює ритм заклинання: “Hei, hei! 

– ihr Gesindel! nun ist's aus – nun ist's aus – fort zu Haus!” [226]. В 

україномовному перекладі репліка звучить так: “Гей, гей! Сволото! Ану геть 

звідсіль у болото!” [218, с.65]. Такий переклад ми схильні вважати не досить 

вдалим, головним чином, через недотримання перекладачем тієї ж самої 

кількості рядків у перекладі (хоча вони й не відокремлені графічно), що й в 

оригіналі. Добір лексичних одиниць, на наш погляд, чудово відтворює 

настрій і атмосферу оригіналу, а тому для більш точної передачі ритму ми 

пропонуємо збільшити перекладену репліку на один лексичний елемент 

шляхом повтору вигуку геть: “Гей, гей! Сволото! Ану геть, геть звідсіль у 

болото!” 

 У казці “Лускунчик і мишачий король” віршовані рядки також 

належать до прямої мови фантастичних персонажів. Старший радник суду 

пан Дросельмаєр у реальному світі і одночасно годинникар і ворожбит при 

королівському дворі у фантастичному світі говорить віршами: “Perpendikel 

mußte schnurren – picken – wollte sich nicht schicken – Uhren – Uhren – 

Uhrenperpendikel müssen schnurren – leise schnurren – schlagen Glocken laut 

kling klang – Hink und Honk, und Honk und Hank – Puppenmädel sei nicht bang! 

– schlagen Glöcklein, ist geschlagen, Mausekönig fortzujagen, kommt die Eul im 

schnellen Flug – Pak und Pik, und Pik und Puk – Glöcklein bim bim – Uhren – 

schnurr schnurr – Perpendikel müssen schnurren – picken wollte sich nicht 

schicken – Schnarr und schnurr, und pirr und purr!” [230]. 

Пор. переклад українською мовою Є. Поповича:  

Маятник хитається, 

Часу не питається. 

Цок, і тук, і бум, і бам, 

Я годину виб'ю сам! 
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Цок, і тук, і тук, і цок, 

Хто сховався у куток? 

Прилетить сова крилата, 

Щоб мишей усіх прогнати, 

Цок, і тук, і бум, і бам, 

Буде, миші, лихо вам! 

Цок-тук, дзень-дзелень, 

Рік у рік, день у день 

Лічить маятник хвилини, 

І не стане, не спочине, 

Не затихне ні на мить, 

Цок-цок, хить-хить! [216, c.33] 

 Оскільки йдеться про годинникаря, то і в його мовленні відображається 

рід його занять, а ритміка вірша відтворює бій годинника. Саме відтворення 

цього ритму і було основним завданням при перекладі цього вірша 

українською мовою, що, на нашу думку, перекладачеві вдалося блискуче. 

Українською мовою чудово відтворено цокання і бій годинника, звукові 

образи органічно вимальовуються в загальній палітрі вірша, завдяки 

чергуванню і повторенню характерних звуконаслідувальних вигуків цок-цок, 

цок-тук, дзень-дзелень. Крім того, близько до тексту оригіналу було 

відтворено зміст вірша. 

 Так само, як і у казці “Золотий горнець”, у казці “Лускунчик і мишачий 

король” присутнє заклинання у віршованій формі, що його проголошує 

мишача відьма, королева Мишильда: “O Krakatuk, harte Nuß an der ich nun 

sterben muß – hi hi – pipi fein Nußknackerlein wirst auch bald des Todes sein – 

Söhnlein mit den sieben Kronen, wird's dem Nußknacker lohnen, wird die Mutter 

rächen fein, an dir du klein Nußknackerlein – o Leben so frisch und rot, von dir 

scheid ich, o Todesnot! – Quiek –” [230].  

Пор. переклад українською мовою:  

Ой Лускунчику проклятий, 
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Через тебе помирати 

Довелось мені тепер. 

А бодай же й ти помер! 

Мій синок тебе скарає, 

Сім голів на те він має, 

І чи круть ти, а чи верть, 

А й тебе чекає смерть! Квік! [216, c. 53] 

 У оригіналі вірша автор відтворює відьомське заклинання у формі 

передбачення, прогнозування майбутніх негативних подій для головного 

героя, про що свідчить вибір автором граматичної форми дієслів 

майбутнього часу, що присутній у всіх рядках вірша, крім першого і 

останнього, в яких має місце теперішній час дієслова на позначення 

актуальних подій на момент мовлення (“…ich nun sterben muß; – o Leben …  

von dir scheid ich…”). В україномовному перекладі відьомський прокльон 

набуває більшої сили через використання перекладачем не тільки форми 

дієслова майбутнього часу для передбачення майбутніх негативних 

наслідків, а також і окличних речень, у яких з допомогою інтонації  

виражається прокляття-побажання (“А бодай же й ти помер!”) і впевненість 

у невідворотності майбутніх подій (“А й тебе чекає смерть!”). Таким чином, 

і в цьому випадку так само як і у казці “Золотий горнець”, з допомогою 

відповідних мовних та інтонаційних засобів української мови адекватно 

відтворюється основна функція вказаного віршованого тексту – наслання 

відьомського прокляття на головного героя. 

 Також і для інших героїв казки “Лускунчик і мишачий король”, що 

належать до фантастичного світу характерним є мовлення у віршованій 

формі: іграшки, Лускунчик, мишачий король, ніжні голосочки на рожевому 

озері і негренята у столиці казкового королівства, проте в межах нашого 

дослідження ми не будемо аналізувати всі вірші цієї казки та їх переклади 

українською мовою. 
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 Інколи в казках Е.Т.А. Гофмана зустрічаються вірші перенасичені 

римою, що, в основному, відтворюють звуки і побудовані на принципі 

домінування певного звука, що має бути відтворено і в перекладі. Наприклад, 

у казці “Золотий горнець” таким чином передається дзвін дзвіночків на 

вхідних дверях: “Die Tür ging auf, die Glocken läuteten gar lieblich durch das 

ganze Haus: klingling – Jüngling – flink – flink – spring – spring – klingling.” 

[226]. У цьому короткому вірші звуковий образ відіграє основну роль і є 

самостійним образом. Віршова композиція починається із звуку, що в 

німецькій мові позначає дзвін дзвіночків, klingling і закінчується ним, таким 

чином, вона має звукове обрамлення. Крім того, слова використані у вірші 

короткі, односкладові, з майже однаковим набором повторюваних звуків, що 

відображають “мовлення” дзвіночків. Представимо вірш у вигляді 

транскрипції: [klIŋlIŋ] – [juŋlIŋ] – [flIŋk] – [flIŋk] – [ʃprIŋ] – [ʃprIŋ] – [klIŋlIŋ]. 

В українській мові звук дзвіночка – дзінь-дзень або дзінь- дзелень. 

Буквальний переклад: дзінь-дзень – юнак – швидко – швидко – стрибай – 

стрибай – дзінь-дзень. Отже, умовно можемо сказати, що зміст цього вірша 

полягає в тому, що дзвіночки зустрічають юнака і припрошують його швидко 

заходити всередину. Безперечно, перекласти такий вірш іншою мовою із 

збереженням і структури, і просодичної організації, і змісту надзвичайно 

складно і часто неможливо. Сидір Сакидон у своєму перекладі українською 

мовою спробував також відтворити дзвін дзвіночків із збереженням 

звукового образу. При цьому йому довелося змінити лексико-семантичне 

наповнення тексту оригіналу: “Двері відчинились, і дзвіночки привітно 

задзенькотіли по всьому домі: “Дзінь-дзень – добрий день, дім-бом – в нашім 

домі – дзень-бом” [218, с.56]. Як бачимо, порівняно з текстом оригіналу, в 

якому римується кожне слово, перекладений вірш складається з двох строф, 

рядки яких римуються між собою. Останній рядок утворює напівстрофу і є 

частковим звуковим образом. Таким чином, лексичними і фонетичними 

засобами української мови адекватно відтворюється звуконаслідування. 
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 Інший приклад звуконаслідувального віршового дискурсу, 

перенасиченого римою, знаходимо у казці “Чужа дитина”: “Pim – Sim – Prr – 

Srrr – Knurrr – Krrr – Was ist das! aufgepaßt!” [225] У перекладі українською 

мовою рима відсутня: “Кр-р-р, дз-з-з, гу-у-у, тр-р-р.. що це таке? Слухайте 

уважно!” [216, c.121] 

 Також можна навести приклади вживання Е.Т.А. Гофманом у своїх 

казках вільного вірша, тобто такого вірша, для якого характерною є 

відсутність чіткої метричної композиції (поділу на стопи, строфи і періоди), 

натомість на перший план висуваються різні форми ритміко-синтаксичного 

паралелізму (наприклад, у казках “Лускунчик або Мишачий король” і 

“Золотий горнець”):  

1) “Wer schwimmt auf rosigem See? – die Fee! Mücklein! bim bim Fischlein, sim 

sim – Schwäne! Schwa schwa, Goldvogel! trarah, Wellenströme – rührt euch, 

klinget, singet, wehet, spähet – Feelein, Feelein kommt gezogen; Rosenwogen, 

wühlet, kühlet, spület spült hinan – hinan!” [230]. 

 Пор. переклад українською мовою:  

Хто це озером пливе, 

Наче злото кида? 

Фея ясновида! 

Комарики, не бриніть! 

Рибки, мушлю обминіть! 

Лебедики, гарно грайтесь, 

З диво-птахом позмагайтесь! 

Веземо до себе фею, 

Хвилі, вляжтесь перед нею! 

Тільки – хлюп! Тільки – плесь! 

Вітре, тихо, ні шелесь! [216, c.71]. 

У цьому прикладі перекладач не став дотримуватися вільного 

віршування, як у оригіналі, і розподілив вірш на строфи, рядки яких 

римуються між собою і мають однакову або майже однакову кількість 



 
 

110 

складів у рядку (6-7-8 складів). Такий хід перекладача ми розцінюємо як 

надзвичайно вдалу перекладацьку інтерпретацію оригіналу, оскільки таким 

чином текст стає більш зрозумілим, більш доступним завдяки його 

графічному виділенню і чіткому римуванню. У перекладеному тексті 

спостерігаємо явище компенсаційної заміни. Якщо у оригіналі 

звуконаслідувальні вигуки (“bim bim, sim sim, schwa schwa, trarah”), що 

стосуються живої природи, з’являються у першій частині вірша, а для 

зображення неживої природи використовуються дієслова у формі наказового 

способу другої особи множини (“rührt euch, klinget, singet, wehet, spähet, 

wühlet, kühlet, spület spült hinan”), то в україномовному перекладі навпаки: у 

першій частині вірша використовуються дієслова у формі наказового способу 

другої особи множини, що відносяться до іменників на позначення предметів 

і явищ живої природи (“Комарики, не бриніть! Рибки, мушлю обминіть! 

Лебедики, гарно грайтесь, з диво-птахом позмагайтесь!”), а 

звуконаслідувальні вигуки у другій частині тексту характеризують явища 

неживої природи (“хлюп, плесь, шелесь”). 

2) “Zwischendurch – zwischenein – zwischen Zweigen, zwischen schwellenden 

Blüten, schwingen, schlängeln, schlingen wir uns – Schwesterlein – Schwesterlein, 

schwinge dich im Schimmer – schnell, schnell herauf – herab – Abendsonne 

schießt Strahlen, zischelt der Abendwind – raschelt der Tau – Blüten singen – 

rühren wir Zünglein, singen wir mit Blüten und Zweigen – Sterne bald glänzen – 

müssen herab zwischendurch, zwischenein schlängeln, schlingen, schwingen wir 

uns Schwesterlein.” [226]. 

 Пор. переклад українською мовою: “Тихше тут, тихше там, – вгору, 

вниз між гіллям, між пишного цвіту ми в'ємось, гойдаємось, між листям 

звиваємось. Сестрички, сестрички! Швидко, швидко вгору, вниз, – сонце 

вечірнє промінням стріляє, шурхотить вітрець, шелестить роса, квіти 

співають, пелюстками ворушать, і ми співаємо в квітах і вітах. Швидко 

заблисне в небі зоря. Сестрички, сестрички! Пора нам, пора!..” 
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 Цей приклад взято нами із казки Е.Т,А. Гофмана “Золотий горнець”. 

Наведені вище слова належать золотисто-зеленим змійкам – персонажам 

фантастичного світу. У тексті оригінального вірша автор яскраво відтворює 

шипіння змії завдяки добору лексичних одиниць, що містять звуки [ц] і [ш] 

(адже німецькою мовою шипіти – zischen). Український переклад не 

відтворює такого фонетичного ефекту звуконаслідування, і, на нашу думку, 

втрачає через це важливу характеристику мовлення персонажа і важливу 

характеристику персонажа у його мовленні. В іншому, переклад є 

адекватним. 

 Проаналізувавши введення віршованого тексту до прозового тексту 

німецької романтичної казки, ми можемо зробити висновок, що віршована 

мова є типовою для персонажів казки, які є героями фантастичного світу, і 

відсутня у авторській оповіді. У перекладах віршованих рядків українською 

мовою, зазвичай, зберігається розмір, ритм вірша оригіналу та шляхом 

використання відповідних мовних засобів відтворюється оригінальний зміст 

та передається його функція у тексті. 
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Висновки до розділу 2 

 У сфері сучасних лінгвістичних досліджень серед науковців немає 

порозуміння щодо предмету лінгвістичної прагматики та її основних завдань. 

За орієнтир у нашому дисертаційному дослідженні було обрано дефініцію 

поняття “лінгвістична прагматика” Ф.С. Бацевича, за яким лінгвістична 

прагматика є міждисциплінарною наукою, що вивчає умови використання 

людиною (суб’єктом мовлення) мовних засобів у спілкуванні, тобто умови 

адекватного добору та використання одиниць і категорій мови з урахуванням 

усіх ситуативних, контекстних чинників задля досягнення найефективнішого 

впливу на партнера по комунікації,читачів, аудиторію.   

У площині перекладознавства категорії лінгвістичної прагматики 

розглядаються нами з точки зору вивчення умов добору та використання 

мовних одиниць вторинним суб’єктом спілкування (перекладачем, на відміну 

від первинного суб’єкта – мовця, автора) з метою відтворення первинного 

впливу (або комунікативного ефекту) на вторинного партнера по комунікації 

(реципієнта тексту перекладу).  

 Прагматика виражає відносини між адресантом і адресатом та їх 

ставлення до інформації, що міститься у тексті. Прагматична установка 

тексту та прагматична установка автора взаємопов’язані та взаємозалежні. 

Прагматична установка тексту залежить від його жанру, типу, стилю, а 

прагматична установка автора визначається усвідомлюваною авторською 

інтенцією. 

Прагматичний аспект перекладу є основним, оскільки від реакції 

адресата на перекладений текст залежить досягнення чи недосягнення 

комунікативного ефекту у перекладі, тобто відповідності реакції реципієнта 

кінцевого тексту реакції реципієнта вихідного тексту. Перекладач, 

виступаючи адресатом вихідного тексту, опирається на функціональні 

домінанти тексту та визначає авторську інтенцію, на основі якої намагається 

створити текст перекладу, виступаючи адресантом кінцевого тексту, з метою 

досягнення відповідного прагматичного впливу на адресата кінцевого тексту. 
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У зв’язку з наявністю таких факторів як приналежність реципієнта 

перекладу до іншого лінгвокультурного середовища, приналежність 

реципієнта перекладу до іншої історичної епохи (значно віддалена історична 

перспектива), неможливість сприйняття реципієнтом перекладу предмету 

мовлення (оповіді) внаслідок його вікових, психологічних, соціальних 

характеристик, необізнаність або недостатня обізнаність реципієнта 

перекладу із предметом мовлення (оповіді) (відсутність фонових знань, а 

надто, якщо реципієнтом перекладеного тексту є дитина) може виникнути 

необхідність модифікацій тексту перекладу з метою досягнення адекватності 

перекладу, тобто необхідність прагматичної адаптації тексту. 

Прагматичну адаптацію ми вважаємо необхідним інструментом 

перекладу для досягнення його адекватності та позитивним явищем у 

перекладі казок, що включає всі зміни тексту оригіналу з метою нівелювання 

вказаних вище факторів. 

Прагматичні відносини художнього твору, в тому числі літературної 

казки, розкриваються через структурно-композиційну та змістову форму. 

Дослідивши структурно-композиційні особливості німецьких 

літературних казок В. Гауфа і Е.Т.А. Гофмана, можемо зробити висновок про 

реалізацію прагматичної установки тексту та автора у використанні 

традиційних казкових формул з метою упізнаваності та ідентифікації тексту 

казки, коротких зрозумілих заголовків, віршованих вкраплень для кращого 

сприйняття казки дітьми та активній “присутності” автора у тексті і 

“нагадування” про себе з допомогою використання звертань та коментарів.  

В україномовних перекладах зазначених казок на тлі точного перекладу 

основних моментів різною мірою використовується прагматична адаптація. 

Особливо це стосується перекладів циклів казок В. Гауфа, в україномовних 

перекладах яких, зважаючи на особливості видання казок, подеколи зовсім 

вилучалася одна сюжетна лінія – лінія наратора, або опускалися деякі сцени. 

В інших перекладах використані перекладачами способи перекладу 

відповідають комунікативній меті перекладу. 
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При перекладі заголовків казок Е.Т.А. Гофмана українською мовою 

використовується, в основному, спосіб дослівного перекладу із збереженням 

структурного типу заголовка, а також застосовуються заміни, функціональні 

відповідники, неологізми. В україномовних заголовках казок В. Гауфа 

використовуються трансформації без збереження структури оригінальних 

заголовків (65%) порівняно з дослівним перекладом з повним збереженням 

структури заголовків (35%), що пояснюється об’єктивними причинами: 

дотриманням правил перекладу з німецької мови та норм української мови. 

Традиційні для казкового тексту ініціальні та фінальні формули в 

україномовних перекладах відтворюються, в основному, дослівно, інколи 

такі формули пристосовуються до відповідних казкових формул української 

культури. 

Авторські звертання і коментарі в україномовних перекладах 

відтворюються відповідно до оригіналу, інколи з незначними змінами. 

Віршована мова є типовою для персонажів казки фантастичного світу і 

відсутньою у авторській оповіді. У перекладах віршованих рядків 

українською мовою, зазвичай, зберігається розмір, ритм оригінального вірша 

та з допомогою відповідних мовних засобів відтворюється зміст оригіналу та 

його функція у тексті. 
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РОЗДІЛ 3. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

3.1. Проблеми лінгвістичної культурології у контексті 

перекладознавства 

3.1.1. Визначення поняття “лінгвістична культурологія”. Одиниці 

лінгвокультурології 

 На межі тисячоліть у мовознавстві на зміну порівняльно-історичній та 

системно-структурній парадигмі приходить нова наукова парадигма – 

антропоцентрична. Якщо у порівняльно-історичній парадигмі мова 

досліджувалася методом порівняння, а системно-структурна парадигма 

зосереджувала свою увагу на предметі, речі, а отже слові, то у новітніх 

лінгвістичних дослідженнях загальновизнаною стає ідея антропоцен-

тричності, що базується на уявленні про людину як точку відліку для 

побудови нових наукових теорій та проведення наукових досліджень. 

Центром лінгвістичних досліджень стає людина у її відношенні до мови і 

мова по відношенню до людини. Крім того, в рамках антропоцентричної 

парадигми серед науковців збільшується інтерес до вивчення феномену 

культури як специфічної форми існування людини у суспільстві і світі, 

оскільки “…культура виступає як міра людського в природі, а також і у самій 

людині” [67, с. 16]. 

 Поняття “культура” – багатогранне і неоднозначне, тому на сьогодні у 

науковій літературі існує понад 500 визначень цього поняття, які 

американські антропологи А. Кребер і К. Клакхон поділяють на 6 типів: 

описові (визначають культуру як суму всіх видів людської діяльності, що 

включають знання, вірування, мистецтво тощо), історичні (розглядають 

культуру як традиції і соціальну спадщину суспільства), нормативні 

(пов’язують поняття культури із нормами і правилами поведінки), 

психологічні (визначають культуру як соціологічну поведінку, що 

засвоюється людиною протягом життя), структурні (представляють культуру 

як систему взаємопов’язаних феноменів) і генетичні (визначають культуру як 
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результат адаптації людини до середовища існування з метою реалізації її 

розумових здібностей) [46, c. 18-19; 133, c. 282-283]. 

Відомий російський вчений М.Ф. Алефіренко у своєму визначенні 

поняття “культура” підкреслює важливість мовного фактору в процесі 

культурної діяльності, визначаючи культуру як “історично обумовлений 

спосіб організації людської свідомості, що формує свідомість і включає її у 

певне історичне середовище з допомогою традиційно ціннісно- орієнтованих 

схем, комунікативних структур і нормативних форм регулювання поведінки і 

мислення носіїв свідомості даного типу” [3, с. 58].  

Мова і культура існують в нерозривній єдності: мова розвивається 

всередині культури і експлікує її. Мова є умовою існування культури, її 

складовою частиною і разом з тим продуктом культури [2, c. 68; 10, c.130]. 

Ця теза підтверджується словами С.Г. Тер-Мінасової, що визначає 

мову як засіб формування людського потоку в етнос, утворення нації через 

зберігання і передачу культури, традицій, суспільної самосвідомості 

окремого мовного колективу [149, c.15]. 

Проблема взаємозв’язку і взаємодії мови і культури  завжди була 

однією із центральних проблем у мовознавстві, і саме її розробка світовими 

вченими-мовознавцями і стала передумовою для виникнення нової 

інтегративної наукової дисципліни – лінгвістичної культурології. 

Так, ще на початку ХІХ ст. німецький філософ і просвітитель 

Й.Г. Гердер у своєму “Трактаті про походження мови” (1770 р.) розглядав 

чотири фундаментальні феномени людини — мову, культуру, суспільство і 

національний дух. Він вважав, що мова за своїм походженням пов’язана з 

культурою і вдосконалюється разом із розвитком суспільства, і саме такий 

органічний зв'язок мови, культури і суспільства і робить її найважливішим 

компонентом національного духу. Й.Г. Гердер вважав, що кожна мова 

містить “розум даного народу і його характер” [39, с. 133]. 

 Також і інший німецький філософ і філолог В. Гумбольдт вважав, що 

мова універсальна за своєю суттю, проте національна у плані способу 
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вираження. За його словами, кожна мова – це “продукт мовної свідомості 

нації…”, і для отримання відповідей про першооснову і внутрішню сутність 

мови необхідно розглядати духовну силу і національну самобутність народу” 

[48, с.47]. 

 Згідно з ідеалістичною лінгвістичною концепцією В. Гумбольдта, 

матеріальна і духовна культура втілюються у мові; будь-яка культура є 

національною, що знаходить своє вираження у мові у формі особливого 

бачення світу; кожна мова має свою специфічну внутрішню форму, що є 

вираженням “народного духу”, його культури (“Мова є ніби зовнішнім 

проявом духу народу; мова народу є його дух, і дух народу є його мова – 

важко собі уявити що-небудь більш тотожне” [Цит. за 63, с.88-89]. 

В. Гумбольдт наголошував на необхідності використання 

порівняльного мовознавства для проникнення в природу мов і виокремлення 

своєрідності народу через призму його мови [49, с. 69]. Ця думка видатного 

вченого є справедливою також і в межах нашого дисертаційного 

дослідження, оскільки ми робимо спробу шляхом порівняння німецького 

оригіналу романтичних казок та їх україномовних перекладів виявити 

лінгвокультурологічні характеристики німецького етносу, шляхи їх втілення 

у тексті літературної казки і відтворення у тексті перекладу українською 

мовою. 

Таким чином, лінгвістичну концепцію В. Гумбольдта можна вважати 

першою ланкою для розвитку лінгвістичної культурології, як науки, що 

вивчає мову і культуру у їх нерозривній єдності і є важливою основою для 

лінгвокультурологічного підходу у теорії і практиці перекладу. Адже і 

сьогодні багато вчених-перекладознавців звертаються у своїх роботах до 

основних постулатів концепції В. Гумбольдта, розглядаючи проблему 

перекладності/неперекладності тексту [136, c. 113-114]. 

 Концепція В. Гумбольдта переросла у так звану “гіпотезу лінгвістичної 

відносності” Е. Сепіра і Б.Уорфа та неогумбольдтіанців, в основі якої 

твердження про те, що кожна людина бачить світ по-різному, через призму 
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своєї рідної мови. За словами Е. Сепіра, “мова є комунікативним    процесом 

у чистому   вигляді  у  кожному  відомому нам суспільстві.” [138, с. 83; 140, 

с. 69].  

Отже, гіпотеза Сепіра-Уорфа передбачає, що мова зумовлює тип 

мислення народу, який використовує цю мову, і що спосіб пізнання світу 

залежить від того, якою мовою думають суб’єкти, котрі пізнають світ.  

Б. Уорф стверджував, що “ми розподіляємо природу в напрямку, який 

підказує наша мова” [151, с. 174]. Дослідник розглядав світ як 

“калейдоскопічний потік вражень”, який має організовуватися “мовною 

системою, що зберігається у нашій свідомості” [Там само]. 

Зважаючи на твердження Е. Сепіра про те, що явища мови і культури 

тісно взаємопов’язані і вивчаються одне з допомогою іншого (“ ...ми можемо 

розглядати мову як виражене у символах керівництво до культури. Мова 

разом з тим є найважливішим засобом вивчення культурних явищ” [139, с. 

177-178]), ми можемо довести, що лінгвокультурологічні основи відіграють 

надзвичайно важливу роль у перекладознавстві, а знання іншомовної 

культури є запорукою правильного і адекватного перекладу.  

Пізніше прихильниками теорії лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа 

стали Л. Вейсгербер, який вважав, що народ в ході історії вибудовує свою 

мову, вкладаючи в неї цінності духовної і матеріальної культури з метою 

осмислення і володіння світом, і А. Вербицька, яка також розглядає мову як 

“символічне керівництво до розуміння культури”, а лексику – як “дуже 

чутливий показник культури народу” [28, с. 263]. 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях, присвячених взаємодії мови і 

культури, часто звертаються до гіпотези лінгвістичної відносності, оскільки з 

її допомогою можливо пояснити ті мовні явища, які неможливо пояснити 

іншим способом.  

В межах нашого дисертаційного дослідження ми погоджуємося із 

думкою сучасної російської дослідниці В. Телія про мову як “складову 

частину культури, яку ми успадковуємо від наших предків”, як “основний 
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інструмент, з допомогою якого ми засвоюємо культуру”, і як “найважливіше 

явище культурного порядку” [148, с.19] і вважаємо, що в руслі 

антропоцентричної парадигми дослідження мову і культуру слід розглядати у 

їх взаємопроникненні, взаємовпливі, взаємозв’язку і взаємодії, а отже, і 

аналіз україномовних перекладів німецькомовних казок Е.Т.А. Гофмана і 

В. Гауфа слід проводити з урахуванням цих факторів. 

Лінгвокультурологія як самостійна наука зародилася порівняно 

недавно – в 90-х роках минулого сторіччя, і на сьогодні немає 

загальноприйнятого визначення, єдиної думки стосовно статусу, предмета і 

методів лінгвокультурології. Загальноприйнятим вважається визначення 

лінгвокультурологічного дослідження як вивчення мови в нерозривній 

єдності з культурою [109, с. 238-243].  

В. А. Маслова визначає лінгвокультурологію як “галузь лінгвістики, 

яка виникла на межі лінгвістики і культурології” [111, с. 9], як “гуманітарну 

дисципліну, яка вивчає матеріальну і духовну культуру, що втілюється у 

живій національній мові” [Там само, с.30], або як “інтегративну галузь знань, 

що вбирає в себе результати досліджень з культурології і мовознавства, 

етнолінгвістики і культурної антропології”[Там само, с.32]. 

В.В. Воробйов  розглядає лінгвокультурологію як “комплексну наукову 

дисципліну синтезуючого типу, яка вивчає взаємозв’язок і взаємодію 

культури і мови в її функціонуванні і відображає цей процес як цілісну 

структуру одиниць в єдності їх мовного і позамовного (культурного) змісту 

за допомогою системних методів і з орієнтацією на сучасні пріоритети і 

культурні установки (система норм загальнолюдських цінностей)” [34, с. 36-

37]. 

Основним об’єктом лінгвокультурології автор називає взаємозв’язок і 

взаємодію культури і мови в процесі її функціонування і вивчення 

інтерпретації цієї взаємодії в єдиній системній цілісності”, а предметом цієї 

дисципліни є “національні форми буття суспільства, що відтворюються в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
 

120 

системі мовної комунікації й базуються на його культурних цінностях”, — 

все, що складає “мовну картину світу” [Там само, с.32]. 

В.В. Красних визначає лінгвокультурологію як “дисципліну, що вивчає 

вияв, відтворення і фіксацію культури у мові і дискурсі, і є безпосередньо 

пов’язаною з вивченням національної картини світу, мовної свідомості, 

особливостей ментально-лінгвального комплексу” [80., с. 12]. Проте авторка, 

на нашу думку, не проводить чіткої межі між етнопсихолінгвістикою і 

лінгвокультурологією, наголошуючи на спільності їх проблематики, не 

виявляє розбіжностей у методах досліджень [Там само]. 

Є.І. Зінов’єва і Є.Є. Юрков вважають лінгвокультурологію 

філологічною наукою, яка досліджує різноманітні способи представлення 

знань про світ носіїв тієї чи іншої мови через вивчення мовних одиниць 

різних рівнів, мовленнєвої діяльності, мовленнєвої поведінки, дискурсу, що 

повинно дозволити дати такий опис цих об’єктів, який у всій повноті 

розкривав би значення одиниць, що піддаються аналізу, відтінки, конотації й 

асоціації, що відображають свідомість носіїв мови. При цьому важливо 

враховувати інформацію енциклопедичного характеру, яка корелює із власне 

мовним значенням, розробка принципів відбору якої є однією із проблем 

лінгвокультурології [64, с. 13]. 

У словнику термінів міжкультурної комунікації Ф.С. Бацевича 

знаходимо таке визначення лінгвокультурології: лінгвокультурологія — 

наукова дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок і взаємодію культури і мови у 

їх функціонуванні й узагальнює цей процес як цілісну структуру одиниць у 

єдності їх мовного й культурного змісту за допомогою системних методів з 

орієнтацією на сучасні пріоритети та культурні установки (систему норм і 

суспільних цінностей) [232]. 

Предметом лінгвокультурології є мовні одиниці, елементи мовленнєвої 

діяльності і мовленнєва поведінка, що визначаються факторами культурного 

характеру у національному і загальнолюдському вимірах (а не виключно 

етнічному) [121, c. 30].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/
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Мета лінгвокультурології полягає у вивченні способів, з допомогою 

яких мова втілює у своїх одиницях, зберігає і транслює культуру. Одним із 

завдань перекладознавства є вивчення способів, з допомогою яких 

іншомовна культура втілюється, зберігається і транслюється мовою 

перекладу. Таким чином, ми можемо стверджувати, що лінгвокультурологія і 

перекладознавство у сфері своїх досліджень  звертаються до спільного поля 

дослідження, спільних методів дослідження і отримують споріднені 

результати.  

У межах нашого дисертаційного дослідження ми розглядаємо 

лінгвокультурологію як гуманітарну дисципліну інтегрованого типу, котра 

вивчає втілену в національній мові матеріальну і духовну культуру, що 

виражається у мовних процесах. 

Розглянувши визначення поняття “лінгвокультурологія”, представлене 

у концепціях різних провідних науковців, і з огляду на об’єкт нашого 

дослідження під лінгвокультурологічними особливостями літературної казки 

ми розуміємо мовні одиниці, що репрезентують феномени і явища певної 

національної культури, до якої належить або яку зображує у своєму творі 

автор літературної казки. Такими одиницями виступають маркери 

специфічного національно-культурного колориту – безеквівалентна лексика, 

фразеологізми, міфологізовані мовні одиниці, метафори, символи, 

стереотипи, мовні образи тощо. 

  

3.1.2. Особливості перекладу елементів художнього тексту з 

лінгвокультурним компонентом. Лінгвокультурна адаптація 

У 1997 р. російський дослідник і один із засновників російської школи 

лінгвокультурології В.В. Воробйов ввів у науковий обіг поняття 

“лінгвокультурема” на позначення основної одиниці лінгвокультурології. За 

словами В. Воробйова, лінгвокультурема має як власне мовне вираження 

(“форму думки”), так і нерозривно пов’язане з ним “позамовне, культурне 

середовище”, тобто ситуацію або реалію, яка у мовця і слухача/читача 
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викликає стійке коло асоціацій, межі якого є “хиткими і рухливими” [34,  с. 

45].  Лінгвокультурема включає “сегменти не тільки мови (мовного 

значення), а й культури (позамовного культурного смислу), що 

репрезентовані відповідним знаком, тобто вона зосереджує у собі 

лінгвістичний і екстралінгвістичний зміст” [4, с. 119]. Українська дослідниця 

Н.С. Медвідь визначає лінгвокультурему як “лінгвальний конструкт, 

одиницю мовної свідомості, мовлення”, що детермінує культурні фрагменти 

дійсності у “денотативному, сигніфікативному, конотативному значеннях 

мовної одиниці та у фонових знаннях про неї” та “генерує загальнокультурну 

і національно-культурну інформацію” [113, с. 9]. 

У нашому дисертаційному дослідженні ми схильні розглядати 

елементи художнього тексту з лінгвокультурним компонентом як 

лінгвокультуреми, тобто такі мовні одиниці, адекватний і правильний 

переклад яких вимагає від перекладача знання іншомовної культури і вміння 

адаптувати її до культури мови одержувача художнього тексту. На наш 

погляд, лінгвокультурема є складовою одиницею і мови, і культури. Така її 

специфіка зумовлює своєрідність її формального вираження – словом, 

словосполученням, реченням, кількома реченнями, текстом (прецендентний 

текст).  

На нашу думку, необхідно чітко визначити, які саме елементи 

художнього тексту слід вважати такими, що містять лінгвокультурний 

компонент або такими, що не містять його. З цього приводу 

Д.О. Добровольський наводить дві крайні прямо протилежні позиції серед 

науковців. З однієї точки зору, такий компонент присутній тільки у значенні 

слів-реалій, що позначають явища, специфічні для певного народу, а з іншої 

позиції, усі мовні явища, які можна інтерпретувати по відношенню до 

ціннісних орієнтирів, “прескрипцій народної мудрості”, “світобачення і 

світорозуміння народу”, є релевантними у національно-культурному плані 

[54, с. 39]. Погоджуючись із другим твердженням, додамо, що у межах 

нашого дисертаційного дослідження в якості лінгвокультурного компонента 
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виступають не тільки явища, специфічні і характерні для німецького етносу, 

а й для інших народів і культур, представлених у практичному матеріалі 

дослідження, що є відмінними від культури українського народу, а також ті, 

що представляють явища загальнолюдської культури, оскільки, як нами було 

зазначено вище, лінгвокультурологічний аспект дослідження стосується 

взаємодії мови і культури також і у загальнолюдському вимірі, а не лише 

суто у національному (див. п. 3.1.1.).  

Переклад можна вважати транскультурною діяльністю, яка 

реалізується з допомогою мови, але не обмежується мовною еквівалентністю. 

З метою передачі культурної інформації, що міститься у вихідному тексті, 

перекладач повинен проникнути в глибину, як іноземної, так і рідної 

культури [121, c. 184]. При перекладі лінгвокультурем слід враховувати 

рівень фонових знань читачів перекладеного тексту. Виступаючи в якості 

посередника у міжкультурній комунікації, перекладач повинен у тексті 

перекладу зберегти якомога більше культурних концептів, хоча на практиці 

часто неможливо відтворити всю культурну інформацію вихідного тексту. 

Як зазначає Юджин Найда, “якщо погодитися з твердженням, що в 

процесі перекладу не повинно бути жодних втрат інформації, то не тільки 

переклад, але й комунікація будуть взагалі неможливими” [191, c. 58]. 

Тобто при перекладі лінгвокультурем допустима втрата певної частини 

інформації з її подальшою компенсацією задля досягнення відповідного 

прагматичного впливу. 

 До лінгвокультурем аналізованого казкового тексту, як лінгво-

культурологічних одиниць, в яких виявляється національна лінгвокультура 

німецького народу, ми відносимо слова-реалії, фразеологізми, прислів’я і 

приказки, які акумулюють в собі народну мудрість. 

 Значні труднощі виникають при перекладі художнього тексту, що 

містить слова-реалії. Академічний тлумачний словник української мови дає 

таке визначення поняття “реалія”: “річ, що існує матеріально; будь-який 

предмет матеріальної цінності” [240]. Така дефініція свідчить про 
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невизначеність приналежності цього поняття у науці до певної наукової 

сфери (лінгвістики, теорії перекладу або ін.). А.В. Федоров у 40-ві роки ХХ 

ст. вперше почав досліджувати проблему перекладності реалій, які він 

визначав як предмети  матеріального світу, що є специфічними для певного 

народу чи країни і для правильного відтворення яких у мові перекладу 

необхідними є “фонові знання” [154, с. 164-165].  

В.С. Виноградов розглядає реалії як клас безеквівалентної лексики і 

називає реаліями всі специфічні факти історії і державного устрою 

національної спільноти, особливості її географічного середовища, характерні 

предмети побуту минулого і теперішнього, етнографічні і фольклорні 

поняття [31, с. 37].  

За словами Л.М. Соболєва та В.М. Россельса реалії – це предмети, 

поняття, явища, що є характерними для історії, культури, побуту, життя того 

чи іншого народу чи країни і відсутні в іншого народу [134, с. 169; 142, с. 

270-290]. 

Болгарські вчені С. Влахов і С. Флорін, автори книги “Непереводимое в 

переводе”, які присвятили дослідженню перекладу реалій багато праць, 

вважають реаліями особливу категорію засобів вираження, що включає слова 

і словосполучення на позначення “елементів побуту і культури, історичної 

епохи і соціального …, державного устрою і фольклору, тобто специфічні 

особливості даного народу, країни, що є чужими для інших народів і країн” [32, 

с. 6] Переклад реалій, за словами дослідників, створює неабиякі труднощі, 

оскільки вони не мають точних відповідників в інших мовах, будучи носіями 

національного та/чи історичного колориту [Там само, с. 7]. 

З наведених вище дефініцій ми можемо зробити висновок про те, що 

реалії є мовними одиницями, які позначають елементи “чужої” культури, 

мають національне, історичне, місцеве або побутове забарвлення і не мають 

еквівалентів в інших мовах і культурах.  

Найбільш повним, на наш погляд, є визначення поняття “реалія” 

української дослідниці Р.П. Зорівчак, що наразі усталилося у сучасному 
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українському перекладознавстві: “Реалії – це моно- та полілексемні одиниці, 

основне лексичне значення яких містить (у плані бінарного зіставлення) 

традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації, чужої 

для об’єктивної дійсності мови-сприймача” [66, с. 58].  

 У сучасній науковій лінгвістичній літературі реалії класифікуються на 

основі часових, семантичних, граматичних, місцевих, фонетичних та інших 

ознак. 

 Не зосереджуючись на розгляді кожної класифікації, зауважимо, що 

найбільш прийнятною, на наш погляд, є класифікація за предменими 

розрядами Т.Р. Кияка, яка включає: 1. ономастичні реалії (антропоніми, 

топоніми, хрематоніми тощо); 2) побутові реалії (житло, інструменти, одяг, 

харчі, види занять та професій, грошові знаки та міри); 3)етнографічні та 

міфологічні реалії (етнічні та соціальні групи, регіональні звертання, народні 

свята та танці, назви богів, міфологічних персонажів); 4) реалії світу природи 

(зооніми, фітоніми, назви ландшафтів); 5) реалії державно-адміністративного 

устрою та суспільного життя; 6) асоціативні реалії (символи, алюзії) тощо 

[74, с.142-143]. 

Реалії, що належать до безеквівалентної лексики,  в мові перекладу 

виступають концептуальними і лексичними лакунами, оскільки не мають 

таких відповідників, які б відображали національний колорит, мали б такі ж 

конотації, як і реалії в оригінальному тексті. 

Для перекладу лінгвокультурем-реалій найчастіше використовуються 

такі прийоми як транскрипція і транслітерація (що зазвичай 

супроводжуються поясненнями, коментарями, примітками, які розкривають 

значення запозиченого слова), гіперонімічне перейменування (генералізація), 

калькування, наближений переклад, описовий переклад, уподібнення 

(синонімічна заміна) [32, с. 87-104].  

Надалі ми будемо детальніше розглядати зазначені вище прийоми 

перекладу реалій та ілюструвати їх відповідними прикладами. Загалом, слід 

зауважити, що при перекладі реалій завдання перекладача полягає з одного 
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боку, у передачі змісту, а з іншого боку – у збереженні національної 

складової. Якщо з використанням транскрипції у перекладеному тексті 

досягається ефект екзотичності, то уподібнення доцільно використовувати у 

випадку наявності аналогів у культурі-сприймачі. У цьому випадку говоримо 

про лінгвокультурну адаптацію тексту з метою усунення міжкультурних 

розбіжностей і сприяння кращому розумінню тексту. Адаптація повинна 

задовольняти комунікативні інтереси одержувачів і також літературні канони 

середовища сприйняття [123, c.180].. 

Лінгвокультурна адаптація – пристосування тексту або його елементів 

до норм культури перекладу з метою елімінації міжкультурної асиметрії 

шляхом заміни, генералізації, уподібнення. 

У питанні адаптації реалій тексту казки слід бути обережним, адже 

якщо неадаптовані реалії можуть бути незрозумілими читачу і не викликати 

у зв’язку з цим жодних культурних асоціацій, то надмірна адаптація також 

призводить до кінцевої втрати національно-культурного колориту, 

знеособленості твору. Дуже часто у науковій літературі з цього приводу 

говориться про те, що перекладач при перекладі реалій має обирати серед 

двох стратегій “очуження” (збереження національно-культурного колориту) 

або “одомашнення” (ігнорування національно-культурного колориту та 

наближення тексту до рідної читачеві культури шляхом заміни реалій 

реаліями цієї культури) [68, c. 30]. Якщо перекладач обирає першу стратегію 

перекладу, то за наявності великої кількості реалій у тексті оригіналу може 

скластися така ситуація, коли читач не має можливості сприйняти цілісний 

художній образ, постійно відволікаючись на коментарі до слів-реалій або 

намагаючись розібратися із незрозумілими йому словами. У другому ж 

випадку, на нашу думку, повністю втрачається автентичність твору, твір 

навіть може перетворитися на зовсім інший, такий, що не відповідає 

авторському задуму і, крім того, заміна однієї реалії реалією рідної культури 

тягне за собою заміну і всіх інших реалій твору, що часом призводить до 

плутанини і навіть відвертих перекладацьких ляпів. 
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В.В. Сдобніков і О.В. Петрова заявляють, що текст перекладу не 

повинен сприйматися читачем ні як “свій”, ні як “чужий”. За їх словами, 

читач повинен сприймати його як “інший”, тобто зрозумілий, але такий, що 

“не асоціюється зі своїм рідним національно-культурним середовищем”. 

Текст перекладу повинен містити таку кількість лінгвокультурологічної 

інформації, якої було б достатньо для створення національно-культурного 

колориту і пояснення мотивів дій і переживань персонажів. Проте читач не 

повинен “продиратися” до змісту через “частокіл” незрозумілих для нього 

реалій [136, c. 400].  

Отже, при перекладі лінгвокультурем-реалій слід розглядати кожну 

реалію окремо, її місце і функцію у тексті, а також досліджувати загальну 

кількість реалій у тексті та їх значимість для загального тексту твору і 

залежно від цього обирати певний прийом перекладу. 

 

Таким чином, переклад елементів художнього тексту із 

лінгвокультурним компонентом є нелегким завданням, яке, проте, можна 

виконати завдяки використанню різних прийомів передачі фонової 

інформації засобами мови перекладу, а також шляхом творчого відтворення 

всього змісту тексту. Для адекватного перекладу художнього тексту зі 

збереженням національного колориту перекладач повинен володіти разом із 

мовною компетенцією, що виявляється у досконалому знанні іноземної мови, 

також лінгвокультурологічною компетенцією, яка є системою знань про 

культуру народу, втілену в певну національну мову. Ми розглядаємо 

лінгвокультурологічну компетенцію перекладача як володіння сукупністю 

лінгвістичних і культурологічних знань, здатність до сприйняття і 

адекватного відтворення у перекладі фонової асоціативної культурологічної 

інформації. 
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3.2. Ресурси передачі лінгвокультурологічних особливостей німецької 

романтичної казки українською мовою 

3.2.1. Ономастичний простір німецької романтичної казки та його 

відтворення в україномовних перекладах  

 Власні назви є об’єктом дослідження ономастики – самостійної 

лінгвістичної дисципліни, що стала розвиватися у другій половині ХХ ст. 

Власні імена розглядаються, з одного боку, як клас самостійних слів у їх 

первинному призначенні – номінації, як слова, що тільки називають особу чи 

предмет, тим самим ідентифікуючи та відрізняючи його від інших йому 

подібних, а з іншого боку, як лексичні маркери національної приналежності, 

носії культурно-історичної інформації тощо. Власні назви, які у мові 

використовуються для найменування денотатів, у художньому тексті можуть 

змінювати своє первинне значення і набувати нових смислових відтінків, що 

обумовлені контекстом. Дослідженню власних назв у лінгвістиці традиційно 

присвячено багато робіт [18; 47; 71; 83; 179; 184; 203] 

Ономастичний простір літературної казки, як особливого жанру 

літератури, ми розглядаємо як сукупність всіх власних назв, що вживаються 

в тексті казки, утворюють певну ономастичну систему казкового тексту і 

виконують певні функції, відображаючи індивідуально-авторську картину 

світу. Усі оніми, що складають ономастичний простір казкового тексту, ми 

розглядаємо в якості ономастичних реалій, як власні назви, що є 

характерними для певної національної спільноти і несуть певну інформацію 

про іншу культуру, тобто виступають лінгвокультурними маркерами тексту 

казки, опираючись на усталені асоціативні уявлення (детальніше про 

переклад реалій літературної казки див. п.3.2.2.).  

У нашому дослідженні ми погоджуємося з думкою російської 

дослідниці ономастичного простору російських народних і авторських казок 

Горбачової О.Г. про те, що в художньому тексті на номінаційно-

ідентифікаційно-диференційну функцію онімів накладається естетична 
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функція, яка об’єднує функцію характеристики, стилістичну, ідеологічну, 

соціальну, культурно-історичну та етичну функції [43, c. 9-10].   

В межах літературної казки оніми виступають засобами творення 

системи казкових образів. Через свою здатність до набуття різних смислових 

відтінків, метафоричного значення та відтворення ірреальної дійсності у 

змістовому наповненні власні імена є репрезентантами категорії казковості. 

Особливо це стосується так званих “промовистих” власних імен, з 

допомогою яких автор дає оцінку, характеристику персонажа, і читач, 

опираючись на асоціації, що ці імена у нього викликають, може 

безпомилково визначити тип героя (позитивний-негативний), його 

приналежність до реального чи фантастичного світу тощо. Якщо 

антропоніми є орієнтирами у світі казкових персонажів, то казкові топоніми 

локалізують просторові орієнтири у реальному та фантастичному світі, а 

зооніми та фітоніми відтворюють давню ментальну основу анімізму – віру в 

здатність тварин, рослин, явищ природи до перевтілення та в їх 

антропоморфну сутність. 

  Вважаємо, що при перекладі казкових онімів перекладач повинен 

орієнтуватися на перенесення можливого імпліцитного конототивного 

значення оніма у мову перекладу та розкриття авторської позиції щодо 

функціонування певного оніма у казковому тексті та його співвіднесеності з 

загальним ономастиконом певного казкового тексту. Також при перекладі 

казкових власних назв слід враховувати реципієнта, для якого створена казка, 

його можливості (що часто пов’язані з віковим або етнокультурним 

чинником) сприйняття, осмислення та розуміння тієї лінгвістичної та 

екстралінгвістичної інформації, яку вкладає тлумач у переклад власної назви, 

особливо “промовистих” імен, на які багатий казковий дискурс. Зазвичай, 

казкові власні імена перекладають з допомогою транскрипції, транслітерації 

або калькування. 

В межах дослідження ономастичного простору німецької літературної 

романтичної казки та його відтворення в перекладах українською мовою 
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нами було проаналізовано всі оніми, що вживаються в казках В. Гауфа та 

Е.Т.А. Гофмана, які є матеріалом цього дисертаційного дослідження, та їх 

україномовні переклади. Під час проведення підрахунків бралася до уваги 

одноразова поява оніма в тексті казки без врахування повторної появи, 

частотності вживання, можливих граматичних варіативних змін чи дериватів. 

Якщо в рамках казкового тексту один персонаж був представлений у двох 

іпостасях – як герой реального і як герой фантастичного світу – і мав 

відповідно два імені, то враховувалися обидва оніми, також і враховувалися 

лексичні варіанти власного імені одного персонажу в залежності від 

продуктивних моделей (ім’я, ім’я + прізвище, апелятив + ім’я тощо). 

Одноразово нами враховувалися топоніми, що позначають один і той самий 

географічний об’єкт і представлені в кількох казках, що входять до матеріалу 

нашого дослідження, але один і той самий антропонім, представлений у 

кількох казках, що входять до матеріалу нашого дослідження, був 

врахований нами багаторазово відповідно до різних дійових осіб, для 

номінації яких він використовувався.  

Таким чином, загальна кількість опрацьованих нами онімів, що входять 

до ономастичного простору німецької літературної романтичної казки, 

складає 700 одиниць. При цьому слід зауважити, що кількість онімів в 

оригінальних і перекладених текстах неоднакова, що, з одного боку, 

пов’язано з конкретизацією значень лексичних одиниць при перекладі. 

Перекладацька конкретизація, що є можливою лише за умови володіння 

перекладачем художнього тексту значними фоновими знаннями культурного, 

історичного, етнонаціонального та ін. планів, відбувається шляхом заміни 

одного компонента словосполучення із алюзивним значенням, що не містить 

власного імені, на відповідне словосполучення із алюзивним власним ім’ям. 

Наприклад, у казці Е.Т.А. Гофмана “Володар бліх” у словосполученні “die 

Fackel des Ehegottes” (дослівний переклад “смолоскип бога шлюбу”), що є 

алюзивним, оскільки містить натяк на древньогрецького бога шлюбу 

Гіменея, зображуваного у вигляді юнака із факелом у руці, останній 
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компонент у перекладі українською мовою було замінено на відповідний 

алюзивний міфонім – “смолоскип Гіменея” [216, с. 292]. В україномовному 

перекладі казки “Лускунчик і мишачий король” перифрастичне алюзивне 

ім’я “die Jungfrau von Orleans” (Орлеанська діва) (у казці позначає власну 

назву іграшки у неантропоморфному вигляді) замінено алюзивним власним 

ім’ям Жанна д’Арк [216, с. 59]. Словосполучення з алюзивним значенням 

“griechischer Philo”, що міститься у казці “Володар бліх”, уточнюється в 

українському перекладі шляхом додавання до нього власного імені, яке 

безпосередньо вказує на історичну особу “грецький філософ Філон” [218, с. 

82]. У перекладі казки “Золотий горнець” українською мовою перекладач 

створює “промовисте” власне ім’я замість словосполучення з відповідним 

змістом німецькою мовою: “der alte mürrische Erdgeist” – “старий Мимра – 

земний дух, …” [218, с. 71]. На нашу думку, така смислова заміна є частково 

вдалою перекладацькою знахідкою, оскільки, будучи похідною формою від 

дієслова мимрити, що в українській мові має значення говорити тихо, 

невиразно; бурмотіти, позначає характеристику голосу, з допомогою якої 

може виражатися невдоволення, що частково відповідає лексичному 

значенню німецького прикметника mürrisch (“Unzufriedenheit oder schlechte 

Laune im Gesichtsausdruck oder durch eine unfreundliche, einsilbige, abweisende 

Art erkennen lassend”). У російському варіанті це словосполучення 

перекладено дослівно “старый ворчливый земной дух” [219]. 

З іншого боку, неоднакова кількість власних імен в оригінальному і 

перекладеному текстах пояснюється тим, що якщо в оригінальному тексті 

німецькою мовою використовуються відантропонімічні або відміфонімічні 

прикметники, то в перекладі українською мовою з’являються відповідні 

антропоніми чи міфоніми, наприклад, Kuffisches Sonnenmikroskop – сонячний 

мікроскоп Куффа (“Володар бліх”), ganz dschinnistanisch eingerichtet – немов 

у справжньому Джінністані (“Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер”), 

tyrtäische Schlachtlieder – бойові пісні Тіртея (“Королівська наречена”), і 

навпаки, якщо у тексті німецькою мовою використовується топонім або 

http://sum.in.ua/p/4/709/2
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антропонім, то в українському перекладі він часто замінюється 

відтопонімічним чи відантропонімічним прикметником, наприклад, Tor von 

Kerepes – Керепеська брама; die Universität Kerepes – Керепеський 

університет (“Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер”), beim ersten Lustritt zu 

St. Walpurgis – при першому ж польоті у Вальпургієву ніч (“Королівська 

наречена”), der Graf von Würtemberg – герцог Вюртемберзький (В.Гауф 

“Гульден з оленем”) тощо.  

Беручи за основу класифікації ономастичних реалій В.С. Виноградова і 

Г.Д. Томахіна [31, с. 109; 150, с. 8], ми можемо представити класифікацію 

ономастичних реалій казкового тексту таким чином: 

1. антропоніми (реальні та вигадані власні імена казкових персонажів); 

2. топоніми (реальні та вигадані власні назви географічних казкових 

об’єктів); 

3. імена історичних, громадських діячів, вчених, письменників, 

персонажів (інших літературних і народних творів) тощо; 

4. назви творів літератури і мистецтва, державних і громадських закладів: 

кав’ярні, готелі, театри, музеї, навчальні заклади і т.д. 

За денотативним значенням онімів у ономастичному просторі 

романтичних казок В. Гауфа і Е.Т.А. Гофмана ми виділили такі тематичні 

групи онімів: 1) антропоніми – 456 (65%) (чоловіча антропонімія – 357; 

жіноча антропонімія – 99); 2) топоніми – 170 (24%); 3) зооніми – 19 (3%); 4) 

релігіоніми – 19 (3%); 5) хрематоніми – 15 (2%); 6) міфоніми – 7 (1%); 7) 

назви іграшок в антропоморфному та неантропоморфному вигляді – 7 (1%); 

8) астроніми – 4 (0,6%); 9) фітоніми – 3 (0,4%). 

За співвіднесеністю онімів з реальною ономастикою ми поділяємо всі 

оніми на реальні та вигадані. Такий поділ, на нашу думку, найбільше 

характеризує літературну казку, оскільки через ономастикон виявляється 

віднесеність казкових об’єктів до реального або до фантастичного світу.  
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3.2.1.1. Антропоніми 

Серед виділених нами тематичних груп онімів у німецьких 

літературних романтичних казках найбільш представленими є антропоніми, 

що пояснюється, передусім, великою кількістю дійових осіб у тексті казки, а 

також тим, що особливістю ономастичного простору літературної казки є 

вживання кількох антропонімів, утворених з допомогою різних 

продуктивних моделей, для номінації одного референта (особи), наприклад, 

Peregrinus Tyß, Peregrinus, Tyß, Herr Peregrinus Tyß, Herr Peregrinus, Herr Tyß 

тощо. 

Продуктивними моделями утворення як чоловічих, так і жіночих 

антропонімів є такі моделі:  

- однокомпонентні: “ім’я”, “прізвище”, “прізвисько”: Mosch, Felix, 

Herrmann, Mondschein, Rosengrünschön, Corduanspitz; 

- двокомпонентні: “ім’я + прізвище”, “апелятив + ім’я”, “апелятив + 

прізвище”: Vincenzo Sbiocca, Prosper Alpanus, der Student Balthasar, der 

italienische Geiger Sbiocca, Gnomenkönig Pepser, der geheime Sekretär Adrian, 

Herr Zinnober, der Referendarius Pulcher, Hofrätin Heerbrand;  

- багатокомпонентні: “апелятив + ім’я + прізвище”, “ініціали”: Doktor 

Prosper Alpanus, der Professor Mosch Terpin, Baron Prätextatus von 

Mondschein, A.v.N. 

Культурологічними маркерами на позначення національної 

приналежності залежно від словотвірної моделі антропоніма виступають 

характерні форманти, апелятиви та прийменники. Таким чином, закінчення -

mann, -er, -el, -ern як для чоловічих, так і для жіночих прізвищ, -in для 

жіночих прізвищ є антропонімічними формантами, що пов’язують носіїв цих 

онімів із німецьким етносом, напр.: Paulmann, Droßelmeier, Brakel, Nebelstern, 

Frau Feldheimerin, Frau Rauerin [225; 230]. Тобто, вказівка на національність, 

до якої належить казковий персонаж, закладена уже в формі імені, і така 

приналежність повністю відтворюється в україномовних перекладах з 

допомогою транскрипції. Слід відмітити, що у ранніх перекладах казок 
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В. Гауфа українською мовою німецькі імена просто замінювалися 

відповідними українськими іменами, наприклад, у найпершому переказі 

українською мовою казки “Холодне серце” 1919 р. персонажі мають такі 

імена: Петро Мунк (Peter Munk), Варвара Мункіна (Frau Barbara Munkin), 

Михайло Голландець (Holländer-Michel) [215, c. 140, 144; 224, с. 125, 129], у 

пізніших перекладах, зокрема у перекладі М. Іванова, ці власні імена 

транскрибуються: Петер Мунк, Барбара Мунк, Міхель-Голандець 

(комбінована реномінація – транскрипція + переклад) [234, с. 131-137; 3, 

c.178-179]. 

Найпоширенішим прийомом передачі німецьких антропонімів, що 

мають місце у практичному матеріалі нашого дослідження, засобами 

української мови є практична транскрипція (більше 90 %). Зазначимо, що з 

допомогою повної транскрипції українською мовою відтворюються 

практично всі вказані вище продуктивні моделі антропонімів. При цьому 

апелятиви, що виражені прикметниками klein, alt, jung, weis та ін. на 

позначення особливостей зовнішності, вікових та розумових характеристик 

тощо, та іменниками Herr, Frau, Monsieur, Mademoiselle, Fürst, Baron, Gräfin, 

König, Minister, Rabbi, Fee та ін. на позначення родової приналежності, 

соціального та суспільного становища, відношень між реальним та 

фантастичним світом тощо, перекладаються українською мовою відповідно 

до правил перекладу таких прикметників та іменників, за допомогою яких 

виражені ці апелятиви, шляхом підбору словникових відповідників.  

Часто апелятивами власних імен є ввічливі звертання, що є різними для 

кожного народу і кожної культури і тому несуть в собі відповідне 

культурологічне навантаження. Такі апелятиви в україномовних перекладах 

відтворено здебільшого з допомогою добору словникових відповідників, 

інколи з метою чіткої прямої вказівки на походження героя з допомогою 

транскрипції, напр.: Frau Ahavzi – пані Агавзі, Herr Peregrinus Tyß – пан 

Перегрінус Тис, Monsieur Conradi – мосьє Конраді, Signora Bragazzi – 
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синьйора Брагаці, Demoiselle Stahlbaum – мадемуазель Штальбаум, [209 с. 

183, 55, 130; 216, с. 63; 224]. 

Наведемо приклади повного транскрибування в українських 

перекладах власних назв, що використовуються в казках В. Гауфа та 

Е.Т.А. Гофмана: Orbasan – Орбазан, Lusa – Луза, Selim – Селім, Mukrah – 

Мукра, Fritz – Фріц, Zaches – Цахес, Zinnober – Цинобер, Thetel – Тетель, 

Anna von Zabelthau – Анна фон Цабельтау, Mosch Terpin – Мош Терпін, Lukas 

Kranach – Лукас Кранах, Herr Pepusch – пан Пепуш, Signora Bragazzi – 

синьйора Брагаці, Herr von Nebelstern – пан фон Небельштерн, der Zauberer 

Lothos – чарівник Лотос, die Distel Zeherit – будяк Цегеріт, der alte 

Swammerdamm – старий Сваммердам, der Geheime Sekretär Adrian – таємний 

секретар Адріан, Doktor Prosper Alpanus – доктор Проспер Альпанус, 

Hofuhrmacher und Arkanist Christian Elias Droßelmeier – годинникар і 

ворожбит Крістіан Еліас Дросельмаєр та ін. 

В українських перекладах німецьких антропонімів, що входять до 

ономастичного простору німецьких літературних романтичних казок, 

аналізованих нами в рамках нашого дисертаційного дослідження, з метою 

адаптації антропонімів до відповідних антропонімічних моделей української 

мови використовується прийом часткової транскрипції. Так, наприклад, при 

перекладі жіночих антропонімів з’являється флексія -а, характерна для 

утворення жіночих власних імен в українській мові:  Liese – Ліза, Fatme – 

Фатьма, Zoraide – Зораїда, Balsamine – Бальзаміна, Aline – Аліна, Mariane – 

Маріанна, Philine – Філіна, Melusine – Мелузіна, Adolsaide – Адользаїда, 

Hanne – Ганна, Sabine – Сабіна, Gertrud – Гертруда тощо. 

З метою мовної адаптації, а також задля адекватного відтворення 

емоційної атмосфери окремих епізодів казки при використанні в 

оригінальних антропонімах німецького зменшувально-пестливого суфікса -

chen в україномовних варіантах використовуються антропоніми з 

відповідними зменшувально-пестливими суфіксами української мови, 

наприклад: Daucuschen – Даукусик, Röschen – Розонька, Peregrinchen –
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Перегрінчик, Zinnoberchen – Циноберик, Adelgundchen – Адельгундонька, 

Pirlipatchen – Пірліпатонька. 

При перекладі власних імен латинського походження із закінченням -

us, що використовуються для номінації казкових героїв, перекладачами 

використовуються різні підходи: або повного транскрибування зі 

збереженням закінчення -us, або часткового транскрибування з адаптацією до 

української мови та зміною оригінального закінчення на відповідне 

українською мовою, наприклад: Herr Peregrinus – пан Перегрінус, Prosper 

Alpanus – Проспер Альпанус, Phantasus – Фантазус, König Daucus – король 

Даукус, Student Anselmus – студент Анзельм, Fürst Paphnutius – князь 

Пафнуціус/князь Пафнутій, Fürst Demetrius – князь Деметріус/князь 

Деметрій.  

Чоловічі антропоніми німецького походження перекладено із 

пристосуванням до фонетичних норм української мови: Josephs – Йозеф, 

Johannes – Йоганн, Jakob – Яков. 

У системі антропонімікону аналізованих нами німецьких літературних 

казок має місце також модель представлення антропонімів з допомогою 

ініціалів. У перекладі казки Е.Т.А. Гофмана “Королівська наречена” ініціали 

героя Амандуса фон Небельштерна, які він ставить в кінці листа до своєї 

нареченої Аннхен (“A.v.N.” (Amandus von Nebelstern – прим.автора)) 

відтворено як “А.Ф.Н.”, що, на наш погляд, є зовсім неправильно. У нашій 

примітці до ініціалів, взятих з оригінального тексту, очевидно, що мала 

літера  v. відповідає прийменнику von, який у прізвищі вказує на дворянське 

походження носія цього прізвища і на його німецьке походження і пишеться 

з маленької літери. Ми вважаємо за доречне і в перекладі українською мовою 

зберегти написання ф. з малої літери – А.ф.Н. відповідно, оскільки інакше 

такі ініціали можуть у носія української мови неправильно асоціюватися з 

написанням ініціалів за слов’янським типом (перша літера прізвища, ім’я, по-

батькові), що не відповідає дійсності. 
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Інші оніми з прийменником von, що в оригінальному тексті 

вживаються у повній формі, в україномовних перекладах транскрибуються, 

зберігаючи оригінальне звучання і графічну структуру, напр.: Frau Hedwig 

von Zollern – пані Хедвіг фон Цоллерн, Herr Dapsul von Zabelthau – пан 

Дапсуль фон Цабельтау, Porfirio von Ockerodastes – Порфіріо фон 

Океродастес, Baron von Mondschein – барон фон Мондшайн [208, с. 323, 324; 

209, с. 113; 218, с. 104; 224; 227]. 

Однією з особливостей німецької літературної романтичної казки є 

використання великої кількості власних алюзивних назв, що є іменами 

реальних історичних осіб: письменників, художників, композиторів, 

філософів, державних, релігійних діячів, а також власні імена персонажів 

відомих літературних творів, і пов’язують художній текст казки з іншими 

сферами культури [130, с. 7].. Такі антропоніми перекладаються українською 

мовою відповідно до усталеної літературної та перекладацької традиції, 

наприклад: Shakespeare – Шекспір, Goethe – Гете, Tieck – Тік, Rembrandt – 

Рембрандт, Gabalis – Габаліс, Swedenborg – Сведенборг, Viotti – Віотті, 

Ptolomäus Philadelphus – Птоломей Філадельф, der heilige Hieronymus – св. 

Ієронім, Leibniz – Лейбніц, Clemens der Siebente – Клемент Сьомий, der große 

Kabbalist Bensyra – славетний кабаліст Бенсіра, Paracelsus – Парацельз, 

Cassioidorus Remus – Кассіодор Рем, Salomo – цар Соломон,Thomas Aquinas – 

Фома Аквінський, Pantagruel – Пантагрюель, Merkutio – Меркуціо, Prinz 

Hamlet – принц Гамлет  та ін. 

Німецькі жіночі прізвища із закінченням -in в українських перекладах 

втрачають це закінчення: Frau Feldheimerin – пані Фельдгеймер, Frau Rauerin 

– пані Рауер (рос. переклад В. Соловйова: “фрау Рауэрин”). Цілком можливо 

припустити, що у перекладі останнього антропоніма, який у казці 

Е.Т.А. Гофмана використовується як прізвище старої відьми, втрачений 

імпліцитний смисл, закладений у нього автором з метою характеристики 

персонажа. Прізвище утворене від німецького прикметника rau, який має 

значення грубий, суворий, хрипкий, скуйовджений. Тому, ми вважаємо, це 
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прізвище можна розглядати як смислове прізвище, адже стара відьма мала 

хрипкий голос та щетинясте волосся.  

Саме смислові або промовисті імена представляють найбільший 

перекладацький інтерес при перекладі антропонімікону літературних казок, 

оскільки такі оніми через закладену в них автором імпліцитну 

характеристику персонажів сприяють створенню системи художніх образів 

казки, і через систему асоціацій, що виникають у читача при сприйнятті 

таких онімів, встановлюється діалог взаєморозуміння між автором і читачем 

у межах казкового дискурсу; крім того, такі оніми виступають орієнтирами у 

казковому тексті, відділяючи реальний світ від фантастичного [17, c.143].  

Переклад казкових промовистих імен є складним завданням для 

перекладача, тому що перекладені одиниці повинні точно передавати 

авторські ідеї, які лежать в основі створеного автором промовистого імені, 

авторські інтенції, що висуваються автором по відношенню до конкретного 

персонажа і до всієї системи образів в цілому, і відповідати вимогам мови 

перекладу і нормам іншої культури. 

У німецьких романтичних літературних казках, які виступають в якості 

практичного матеріалу нашого дослідження, ми нарахували 23 антропоніми, 

що є смисловими власними іменами. Серед них 19 імен називають героїв 

фантастичного світу і 4 імені використовуються для найменування героїв 

реального світу в межах казкового дискурсу. 

Зазвичай, при перекладі промовистих імен, що використовуються в 

художніх текстах, не застосовується транскрипція, оскільки таким чином 

неможливо досягнути бажаного результату перекладу і відтворити 

характерно-оцінну інформацію, закладену в імені.  

У казці В. Гауфа “Карлик Ніс” цирульник має прізвище Schaum (“der 

Barbier Schaum”), що очевидно безпосередньо пов’язане смисловими 

зв’язками з його професією, оскільки цирульник голив чоловіків з 

допомогою мильної піни, а der Schaum у перекладі з німецької мови піна. 

Проте українськими перекладачами для перекладу цієї власної назви був 
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обраний саме прийом транскрибування: “цирульник Шаум”, тому її 

прихований зміст було втрачено.  

У іншій казці В. Гауфа “Гульден з оленем”, що була надрукована 

українською мовою під егідою Львівського видавництва “Універсум” (2002 

р.),  в україномовному перекладі також використовується транскрипція при 

перекладі смислового імені, проте в дужках наводиться його переклад 

українською мовою: “kleiner Schalk” – “малий Шальк (тобто шахрай)”. При 

такому перекладі читач розуміє значення імені героя і чому він отримав саме 

таке ім’я. Крім того, такий прийом перекладу ми вважаємо в цьому випадку 

найбільш вдалим, оскільки йдеться про хлопчика, якому батьки дали ім’я 

Шальк, бо він був справжнім розбишакою, і про це прямо говориться у тексті 

казки. Зважаючи на те, що цей герой казки належить до реального світу 

всередині казки, то перекладати це ім’я або створювати неологізм було б 

недоречно.  

З допомогою калькування з елементами антонімічного перекладу 

відтворюється інше смислове ім’я в цій же казці, прізвисько, яке дали селяни 

злому і непривітному графові. “Das böse Wetter von Zollern” в українському 

перекладі звучить як “Цоллерн-Зла Негода” і передає основні риси характеру 

і вдачу персонажа. 

Ім’я казкової злої феї із казки В. Гауфа “Карлик Ніс” “Kräuterweis” 

було перекладено М. Івановим українською мовою як “Знайзілля” з 

допомогою поморфемного перекладу (Kräuter – трави, weis (wissen – 

наказовий спосіб 2 ос.одн.) – знай), добору синонімічного відповідника зілля 

та перестановки морфем в межах лексичної одиниці з метою пристосування 

до української мови. Такий переклад є абсолютно рівноцінним 

оригінальному власному імені, на відміну від перекладу І. Андрущенка, 

виконаного шляхом транскрибування з неминучою смисловою втратою – 

“Кройтервайс”. 

У казці “Холодне серце” імена казкових лісових істот “der 

Glasmännlein” та “der Holländer-Michel” перекладено українським 
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перекладачем М. Івановим як “Склярчук” та “Міхель-Голландець”. У першому 

випадку має місце добір перекладачем функціонального відповідника власної 

назви, пов’язаної із родом занять лісовика та тих, кому він допомагає 

(виготовлення скляних виробів), тоді як у російському перекладі 

використовується спосіб калькування, і ім’я звучить як “Стеклянный 

человечек”. У другому випадку в українському перекладі використовується 

спосіб калькування, при цьому також зберігається вказівка на колишній рід 

занять лісовика (продаж дерев у Голландії), за що він і отримав таке 

прізвисько.  

Більшість промовистих імен, які використовує Е.Т.А. Гофман у своїх 

казках, представлені у його чарівних казках “Королівська наречена”, 

“Лускунчик і мишачий король” і “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер”. 

Аналізуючи промовисті імена оригіналів і їх переклади українською мовою, 

ми встановили, що прийомами перекладу таких імен виступає як 

транскрибування, так і калькування та створення перекладацьких 

неологізмів, що за смислом відповідають оригінальному імені. 

З використанням транскрипції з елементами калькування перекладено 

українською мовою ім’я короля овочів у казці “Королівська наречена”: “der 

Gemüsekönig Daucus Carota der Erste” – пор. переклад укр. мовою: “король 

овочів Даукус Карота Перший”. Такий вибір перекладача ми схильні 

пояснювати тим, що він прагнув зберегти латинську назву сорту моркви 

Daucus Carota, який в термінах ботаніки означає “Морква звичайна”, а також 

тим, що такий переклад уже закріпився у світовій літературі: рос. переклад: 

“король Даукус Каротта Первый”, англ. переклад: “King Daucus Carota the 

First”.  

Також зі сталою літературною традицією ми пов’язуємо 

транскрибування прізвиська гнома Кордуаншпиця при перекладі різними 

мовами: в оригіналі – “Corduanspitz”, пор. переклад укр. мовою – 

“Кордуаншпиць”, рос. мовою – “Кордуаншпиц”, англ. мовою – 

“Corduanspitz”. Хоча у лексичному значенні слова Corduanspitz міститься 
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характеристика казкового образу. За словотвірною моделлю ця словоформа є 

складним іменником, який складається з двох основ: Cordua – Кордова – 

назва іспанського міста, що вказує на походження, і der Spitz – шпиль, 

вершина, що вказує на характеристики зовнішності референта (гном 

Кордуаншпиць мав видовжене тіло з маленькими ніжками і великою головою 

з довгим гострим носом). Зважаючи на це, якщо не опиратися на усталену 

літературну традицію, що визначає переклад імені цього персонажа 

українською мовою шляхом транскрибування, то теоретично як варіант 

перекладу прізвиська Corduanspitz можна було б використати Кордовець 

Гостроносий або Кордушпель (за співзвучністю до курдупель із фонетичною 

зміною слова шпиль), а ім’я der König Daucus Carota der Erste, враховуючи 

те, що реципієнтом казкового тексту є дитина, яка не знає латини і мислить 

категоріями образності, можна перекласти українською мовою як Король 

Моркв’ян Перший або з використанням прийому антонімічного перекладу з 

метою досягнення імпліцитної іронії Король Морквин Незрівнянний Перший 

(незрівнянний як слово з протилежним значенням до терміна, що 

використовується в ботаніці “Морква звичайна”). 

За сюжетом казки “Королівська наречена” король овочів мав своїх 

герцогів, імена яких є також промовистими і завдяки своїй звуковій формі та 

лексичному наповненню вказують на походження дійових осіб.  

“Pan Capustowicz aus Polen” – пор. переклад укр. мовою “пан 

Капустянич з Польщі” [211, с. 154]. Використання в якості апелятиву 

польського іменника pan, що у польській мові вживається при шанобливому 

звертанні до особи чоловічої статі, а також вказує на дворянське походження 

особи, разом із використанням буквосполучення cz, характерного для 

закінчення польських прізвищ, створює відповідний національний колорит. 

Завдяки вживанню формального і функціонального відповідника пан та 

перетворенню Capustowicz на Капустянич зі збереженням шиплячого [ч] в 

українському перекладі відтворюється національна своєрідність оригінальної 

власної назви.  
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Інші промовисті імена “Signor di Broccoli aus Italien” та “Monsieur de 

Roccambolle aus Frankreich” також завдяки апелятивам, вживанню 

характерних прийменників та оригінальних назв овочів італійською та 

французькою мовами виконують функцію передачі національного колориту. 

В українському перекладі, так само як і у наведеному вище прикладі, 

перекладач використовує словникові відповідники до апелятивів, зберігає 

типові для італійських та французьких прізвищ прийменники ді, де для 

позначення високого суспільного становища особи і добирає лексичні 

варіанти назв овочевих культур зі збереженням оригінального звучання. Пор. 

переклад укр. мовою: “синьйор ді Брокколі з Італії” та “мосьє де Рокамболь з 

Франції”.  

Для перекладу смислового імені “Herr von Schwarzrettig aus Pommern” 

українською мовою перекладач користується практичною транскрипцією – 

“гер фон Шварцреттих з Померанії” – очевидно задля збереження звукової 

форми німецького “Herr” –  “гер”, що вказує на німецьке походження 

персонажа, і уникнення плутанини з польським “пан” у разі добору 

словникового відповідника українською мовою. Проте при транскрибуванні 

назви овочу, що в даному випадку є іменем казкового героя, відбувається 

часткова втрата змісту смислового імені, яку не здатне компенсувати 

вживання тільки слова “гер” та прийменника “фон” з метою вказівки на 

національну приналежність. Крім того, зважаючи на те, що у тексті казки всі 

наведені вище чотири промовистих імені вживаються разом, 

транскрибування цього імені виводить його за межі авторського смислового 

номінаційного ряду. З цих міркувань ми вважаємо за можливе перекласти цю 

власну назву як “гер фон Редисгер з Померанії” (від нім. Schwarzrettig – 

чорна редька, синонім редис – для досягнення рівності за категорією роду, 

закінчення -ер – за аналогією з німецькими прізвищами Müller, Krüger, 

Fischer тощо, -гер – для милозвучності). 

На нашу думку, найбільш ефективним способом перекладу авторських 

промовистих імен-неологізмів є творення перекладацьких промовистих імен-
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неологізмів з пристосуванням їх до мови перекладу. Прикладом цього можна 

навести переклад власного імені казкової феї із казки Е.Т.А. Гофмана 

“Малюк Цахес на прізвисько Цинобер”. Автор називає казкову фею “die Fee 

Rosabelverde”, “das Fräulein von Rosenschön” і уточнює, що її прізвище 

можливо ще й “Rosengrünschön”. Перекладачі С.Г. Шалай та Ю.Б. Худяков, 

зосередивши увагу на першій частині прізвища “Rosa-”, “Rose-”, асоціювали 

його з трояндою, що є цілком правильно і виправдано, і переклали це ім’я у 

першому випадку як “Трояндельверда”, частково зберігши звукову 

спорідненість з оригінальним звучанням, частково пристосувавши назву до 

моделі утворення жіночих антропонімів української мови шляхом 

використання закінчення –а, а в двох інших випадках з допомогою 

транслітерації апелятива, калькування першої частини імені та транслітерації 

його другої частини: “фрейлейн фон Троянденшен”, “Троянденгрюншен”. Ми 

вважаємо, що такий перекладацький хід руйнує авторську концепцію власної 

назви, оскільки реципієнт не здатний повністю зрозуміти весь смисл, 

закладений у ній автором (“Rosenschön” –  від нім. die Rose – троянда і schön 

– красивий, гарний, дослівно: “красива, як троянда”, “Rosengrünschön” –  від 

нім. die Rose – троянда, grün – зелений і schön – красивий, гарний, буквально: 

“зелена і красива, як троянда”).   

Інший спосіб перекладу застосував С. Сакидон, дібравши до 

словникових відповідників синоніми українською мовою: троянда – рожа, 

красива – гожа, зелена – зеленава. “Die Fee Rosabelverde” С. Сакидон 

перекладає як “Рожабельверде”, транскрибуючи другу частину назви і 

зберігаючи її оригінальне звучання. “Das Fräulein von Rosenschön” і 

“Rosengrünschön” у його перекладі: “панна фон Рожа-Гожа”, і “Рожа-

Гожа-Зеленава” відповідно. Такий переклад промовистої власної назви, на 

наш погляд, є повністю рівноцінним оригінальній назві. Створивши таким 

чином перекладацькі неологізми власних назв, перекладач створив 

неповторні асоціативні відтінки, які ці власні імена можуть викликати тільки 

у носіїв і справжніх поціновувачів української мови. 
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У казці “Лускунчик і мишачий король” смислові імена “der 

Nußknacker” (прізвисько молодого племінника Дросельмаєра) та “die Hexe 

Mauserinks” (ім’я казкової відьми, королеви мишей) перекладені українською 

мовою також шляхом творення перекладацьких неологізмів “Лускунчик” і 

“Мишильда”. Ім’я казкового велетня, який дуже любить їсти солодощі – “der 

Riese Leckermaul” – в українському варіанті звучить як “велетень Ласун”, що 

цілком передає характеристику персонажа, закладену в його імені. Інші 

смислові номінації цієї казки відтворено українською мовою з допомогою 

калькування: “der Schokoladenkönig” – “Шоколадний король”, “der 

Mückenadmiral” – “Комариний адмірал”, “der Dattelkönig” – “Фініковий 

король”, “der Mandelfürst” – “Мигдалевий князь”. Також шляхом калькування 

відтворено і промовисте ім’я злого чарівника із казки “Чужа дитина”: “Herr 

Magister Tinte” – “пан магістр Чорнило”. 

Отже, при перекладі антропонімів українською мовою 

використовується, в основному, транскрипція, як повна, так і часткова з 

пристосуванням до мовних норм української мови. Смислові імена 

відтворюються засобами української мови шляхом транскрибування і 

калькування. Найбільш ефективним способом перекладу промовистих імен-

неологізмів є створення перекладацьких неологізмів. 

3.2.1.2. Топоніми 

Топоніми, як ідентифікатори географічних об’єктів, виступають у 

тексті літературної казки просторовими орієнтирами, важливими елементами 

авторської оповіді та реалізації категорії чарівності при використанні 

смислових топонімів. 

Використання досить великої кількості топонімів у тексті літературної 

казки з метою конкретизації місця дії є важливою відмінністю літературної 

казки від народної, що ми відмічали і раніше в нашому дослідженні. Крім 

того, авторська казка, створена на основі реальності, містить, зазвичай, 

справжні топоніми – назви географічних об’єктів, що існували раніше або 

існують в наш час. У зв’язку з цим для перекладу топонімів літературної 
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казки необхідною умовою є обізнаність перекладача з географічними 

назвами, його вміння працювати з картографічним матеріалом. Часто 

авторські топоніми є вигаданими і побудованими за аналогією до реальних 

топонімів. Ідентифікація таких власних назв потребує досить багато часу, а їх 

переклад узгоджується зі словотвірною моделлю аналогічних реальних 

топонімів. Асоціативні топоніми, або так звані смислові топоніми, 

виступають просторовими орієнтирами у фантастичному світі казки і при 

перекладі калькуються, щоб зберегти асоціативну інформацію, закладену в 

них. 

Усі топоніми (170 лексичних одиниць), що зустрічаються в казках 

В. Гауфа і Е.Т,А. Гофмана і є об’єктами нашого лінгвістичного і 

перекладознавчого аналізу, ми відповідно поділяємо на реальні топоніми 

(географічні назви, що існували раніше або існують в наш час), вигадані за 

аналогією до реальних і смислові топоніми (відносяться до фантастичного 

світу). 

При перекладі реальних топонімів перекладачі користувалися 

загальноприйнятими способами перекладу топонімів українською мовою. 

Так, наприклад, для назв країн та історичних областей, місцевостей 

(регіонів), що вживаються у казках В. Гауфа і Е.Т,А. Гофмана, існують стійкі 

традиційні відповідники в українській мові: Schottland – Шотландія, Holland 

– Голландія, Polen – Польща, Deutschland – Німеччина, Frankreich – Франція, 

Ägypten – Єгипет, Indien – Індія, China – Китай, Italien – Італія, Spanien – 

Іспанія, Lappland – Лапландія, Böhmerland – Богемія (істор. область в 

Центральній Європі, територія сучасної Чехії), Pommern – Померанія 

(істор. область на півдні Балтійського моря), Westfalen – Вестфалія (істор. 

область на північному заході Німеччини) та ін..   

Назви реальних міст перекладаються, в основному, з допомогою 

транслітерації: Mekka – Мекка, Santa Cruz – Санта Круц, Frankfurt – 

Франкфурт, Famagusta – Фамагуста, Samarkand – Самарканд, Nürnberg – 
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Нюрнберг, Rotterdam – Роттердам, Straßburg – Страсбург, Würzburg – 

Вюрцбург тощо.  

Гідроніми також транслітеруються: der Nil – Ніл, der Rhein – Рейн, die 

Nagold – Нагольд, der Neckar – Некар, die Elbe – Ельба, der Main – Майн. 

Часто при використанні транслітерації відбувається заміна графемних 

відповідників з метою адаптації до мови перекладу: die Elbe – Ельба, 

Konstantinopel – Константинополь, Nicea – Нікея, Neapel – Неаполь, 

Sachsenhausen – Саксенгаузен тощо. 

Спосіб транслітерації або графічне перекодування власних назв мови 

оригіналу у відповідні назви мови перекладу є поширеним явищем при 

перекладі топонімів, але такий спосіб можливий тільки за наявності чітких 

відповідностей між графемами двох мов, і навіть за наявності таких 

відповідностей транслітерація топонімів тяжіє до їх адаптації до фонетичної, 

словозмінної і словотвірної парадигми мови перекладу. 

Такі географічні назви із аналізованих нами казок транскрибуються 

українською мовою: Spessart – Шпессарт, Stuttgart – Штутгарт, 

Schwarzwald – Шварцвальд, Hirschberg – Хіршберг. 

До топонімікону німецької романтичної літературної казки, крім 

власних назв країн, великих історичних областей, міст, річок, входять також і 

власні назви вулиць (годоніми) та внутрішніх міських об’єктів (урбоніми), 

завдяки яким казковий простір конкретизується якомога точніше, а 

правильний, точний і адекватний переклад сприяє реалізації авторського 

задуму щодо вибору того чи іншого об’єкта. 

Назви вулиць, що мають місце у казках В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана, 

транслітеруються в українських перекладах, наприклад: die Moritzstraße – 

Моріцштрасе, die Kalbächer Gasse – Кельбахська вулиця, die Straße El-Malek 

– вулиця Ель-Малек, а також перекладаються з допомогою калькування: die 

Schloßgasse – Замковий провулок. Якщо перший приклад демонструє 

збереження оригінальної назви вулиці завдяки оригінальному звучанню, два 

наступні приклади також через звукову форму вказують на чужоземне 
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походження цих вулиць, то в останньому прикладі назва вулиці повністю 

адаптована до української мови, і тільки в контексті читач може зрозуміти її 

місцезнаходження.  

Урбоніми в українських перекладах відтворюються з допомогою 

калькування:  das Schwarze Tor – Чорна брама, das Linkische Bade – Лінкові 

купальні, der Koselsche Garten – Козельський сад, die Pirnaer Vorstadt – 

Пірнаське передмістя, der Antons Garten – Антонський сад, der Neumarkt – 

Новий ринок, das Seetor – Озірна брама, die Elbbrücke – Ельбський міст. Усі 

наведені приклади взято нами із казки Е.Т.А. Гофмана “Золотий горнець” і ці 

урбоніми є реальними власними назвами міських об’єктів у місті Дрезден, в 

якому розгортається дія казки, тому при перекладі використовуються 

“готові” топонімічні відповідники. 

Як вже було зазначено вище, вигадані топоніми, утворені за принципом 

реальних топонімів, досить складно ідентифікувати в казковому тексті, і 

перш ніж почати перекладати такі власні назви, перекладач повинен 

опрацювати достатню кількість фактичного географічного матеріалу, щоб 

впевнитися в тому, що таких географічних назв дійсно не існує, а також 

провести лінгвістичний аналіз назв, щоб виявити можливий імпліцитний 

смисл, який вони несуть в собі і який має значення у загальному 

інформаційно-смисловому малюнку казки, і обрати відповідно до цього 

певний спосіб перекладу. 

У аналізованих нами казках та їх перекладах є також вигадані 

топоніми, утворені за аналогією до реальних топонімів. В українських 

перекладах такі топоніми передаються способом транскрипції, інколи 

транслітерації та транслітерації з елементами калькування: Brakelheim – 

Бракельгайм, Dapsulheim – Дапсульхейм, das Dorf Hoch-Jakobsheim – село 

Гох-Якобсгайм (пер. С. Сакидона)/ село Вищий Якобсгейм (пер. С.Г. Шалай, 

Ю.Б. Худякова), das Städtchen Grünwiesel – містечко Грюнвізель, das Schloß 

Schalksberg – замок Шальксберг, das Schloß Hirschguldenberg – замок 
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Хіршгульденберг. За такого перекладу зберігаються прикінцеві форманти 

оригінальних топонімів, що вказують на їх належність до німецького етносу. 

Інколи при перекладі вигаданих топонімів спостерігається 

нерівнозначність обсягу лінгвокультурологічної інформації та можливостей 

для її відтворення в україномовних перекладах. Зокрема, у казці В. Гауфа 

“Гульден з оленем” йдеться про пророцтво старої чаклунки злому, 

нечемному і невдячному графові, що все його багатство не буде варте і 

гульдена з оленем. Назва вказаної монети-реалії, що у період 

Тридцятилітньої війни чеканилася у Вюртемберзі і зі зворотної сторони 

містила зображення оленя, звучить німецькою мовою як “Hirschgulden“ і 

українською мовою перекладається як “гульден з оленем” [237]. У казці 

також представлений реальний топонім – Хіршберг – назва гори у Німеччині. 

За сюжетом казки ця гора входила до володінь графа і на ній він побудував 

замок для свого первістка, через якого у нього і виник конфлікт із 

чаклункою, і для насмішки над її пророцтвом вирішив назвати замок 

Hirschguldenberg, пізніше залишилася тільки назва Hirschberg, і так гора 

називається і донині [224, с. 114]. Очевидно, що у морфемній структурі цього 

вигаданого топоніма наявна гра слів, що співвідносить цю власну назву, з 

одного боку, з монетою, що є лейтмотивом казки, а з іншого боку, з горою, 

на якій розташовано замок, і перша частина назви якої Hirsch перекладається 

українською мовою як олень. В україномовному перекладі назву замку 

перекладено шляхом транскрибування з коментарем перекладача 

(Хіршгульденберг, тобто замок гульдена з оленем) [209, с. 115]. Завдяки 

такому способу перекладу вдалося зберегти національний колорит власної 

назви. 

Промовисті топоніми в німецькій літературній романтичній казці, 

зазвичай, служать для позначення просторових орієнтирів фантастичного 

світу. Такі топоніми перекладаються українською мовою шляхом 

калькування і цілком зберігають свою функцію в казковому тексті, 

наприклад: das Eichhornshausen – Білчине селище, die Kandiswiese – 
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Льодяникова лука, das Mandeln- und Rosinentor – Брама Мигдалево-

Родзинкова, die Studentenfutterpforte – брама голодних студентів, der 

Weihnachtswald – Різдвяний ліс, der Orangenbach – Помаранчевий струмок, 

der Limonadenstrom – Лимонадний потік, das Pfefferkuchheim – Печивне село, 

der Honigstrom – Медова річка, das Bonbonshausen – Цукрове містечко, das 

Papierland – Паперова країна, der Rosensee – Рожеве озеро, der 

Konfitürenhain – Повидловий гай, der Konfektburg – місто Солодощів, das 

Marzipanschloß – Марципановий замок.  

Продуктивним способом перекладу промовистих топонімів є також 

творення топонімічних неологізмів, наприклад: das Reich Mausolien – країна 

Мишаччина. 

Отже, аналізовані нами тексти німецьких літературних романтичних 

казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана містять велику кількість реальних 

топонімів, що перекладаються українською мовою за усталеними правилами 

перекладу таких власних назв із використанням їх словникових 

відповідників, затверджених у практиці перекладу. Основним способом 

перекладу вигаданих топонімів, створених за словотвірною моделлю 

реальних топонімів, є транскрипція. Промовисті топоніми, що є назвами 

об’єктів фантастичного світу, відтворюються засобами української мови 

шляхом калькування. 

3.2.1.3. Зооніми 

Зооніми, як власні назви тварин, можуть відігравати у тексті казки 

ключову роль, оскільки часто сюжет казки, як особливого літературного 

жанру, побудований на персоніфікації тварин із наділенням їх асоціативними 

власними іменами.  

Усі зооніми, виявлені нами у аналізованому матеріалі німецьких 

романтичних літературних казок, ми поділяємо за мірою персоніфікації 

тварин на власні назви тварин, які у тексті казки мають антропоморфний 

образ, і на клички тварин, що у тексті казки не наділені людськими рисами. 
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При перекладі кличок тварин українською мовою використовується 

прийом транскрипції: der Hund Sultan – пес Султан, Pontifex – Понтіфакс, 

Emir – Емір (клички коней), Feldmann – Фельдман, Aline – Аліна (клички 

собак). Також виявлено випадки добору словникових відповідників 

українською мовою до німецьких кличок тварин: der Fuchs – Рудий, der 

Rappen – Вороний (клички коней). Промовиста кличка собаки “Fassan” 

перекладена українською мовою як “Хапай”.  

Власні назви персоніфікованих тварин в перекладах українською 

мовою відтворюються шляхом добору словникових відповідників: Meister 

Floh – майстер Блоха, Gevatter Schuhu – кум Пугач, die goldgrüne Schlange – 

Золотисто-зелена Змійка.  

Графічною ознакою власної назви є її написання з великої літери. Ця 

ознака є характерною як для  слов’янських, так і для германських мов. Як 

бачимо з останнього прикладу, у німецькому варіанті написання назви 

прикметник goldgrün написано з малої літери, проте в перекладі українською 

мовою прикметник починається з великої літери, що свідчить про його 

включення перекладачем до власної назви і про виділення зооніма (через 

написання й іменника з великої літери), що ідентифікує головну героїню 

казки Е.Т.А. Гофмана “Золотий гонець” і виокремлює її серед її сестер – 

таких самих золотисто-зелених змійок. В цьому випадку графічне 

представлення словосполучення є визначальним при його віднесенні до 

класу зоонімів. У російському перекладі це словосполучення не є власною 

назвою: “золотисто-зеленая змейка” [219]. 

Зооніми із асоціативним значенням зберігають його в українських 

перекладах. Так, наприклад, ім’я кота “Schnurr”, утворене від нім. schnurren – 

муркотіти, перекладено відповідно українською мовою як “Мур”.  

У перекладах асоціативних назв двох лелек із казки В. Гауфа “Каліф-

чорногуз” українські перекладачі відтворюють відповідні асоціації. “Frau 

Langbein” і “Klapperschnabel” М.Іванов переклав українською мовою як “пані 

Цибата” і “Цокотуха”, а І. Андрущенко як “пані Довгоніжка” і “Тріскачка”. 
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Усі варіанти перекладу є адекватними і прийнятними, проте, на нашу думку, 

переклад І. Андрущенка є більш вдалим завдяки більшій прозорості 

асоціативного значення, оскільки слово цибатий, хоча воно й має значення з 

довгими тонкими ногами [238], може бути незрозумілим дитині і 

неправильно нею сприйматися, а слово цокотуха може викликати асоціації з 

відомою Мухою-Цокотухою, якщо дитина знайома із творчістю К. 

Чуковського.   

3.2.1.4. Інша онімна лексика 

Релігіоніми, міфоніми, хрематоніми (назви об’єктів мистецтва) як 

алюзивні власні назви, присутні у тексті літературної казки з метою 

розширення кругозору читача. У перекладачів такі власні назви можуть 

викликати труднощі на етапі їх розпізнавання в тексті, пошуку додаткової 

інформації щодо них та усталеного варіанта перекладу в літературі.  

Приклади таких онімів в аналізованому матеріалі: релігіоніми: der Gott 

– Бог, der Heilige Crist – Христос, Lots Weib – дружина Лота, die heilige 

Kabbala – священна Кабала тощо; міфоніми: Serpentina – Серпентина (жінка-

змія), der Salamander – Саламандр (дух вогню), das Wunderland Atlantis – 

чарівна країна Атлантида, der Garten der Hesperiden – сад Гесперид 

(Геспериди у грецькій міфології – доньки бога ранкової зорі Геспера, які 

охороняли яблуню із золотими яблуками у саду богині Гери), Dschinnistan – 

Джиністан (у східних народів чарівна країна духів-джинів); хрематоніми: 

“Bhogovotgita” – “Бхагаватгіта” (давньоіндійська релігійно-філософська 

поема), “Sonntagskind” – “Щасливець”, “Schwestern von Prag” – “Празькі 

сестри” (опери німецького композитора Вензеля Мюллера) “Biblia naturae” 

(назва великого наукового твору голландського природознавця Яна 

Сваммердама про життя комах). Ми вважаємо, що такі назви обов’язково 

повинні супроводжуватися перекладацьким коментарем у примітках до 

тексту казки.  

Аналізуючи релігіоніми німецьких літературних романтичних казок, 

ми виявили, що у казці “Лускунчик і мишачий король” бібліонім der Heilige 
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Christ перекладено українською мовою як Дід Мороз, а Weihnachten як Новий 

рік. Такий вибір перекладача ми схильні пояснювати його бажанням 

наблизити казку до традицій української культури, в якій Новий рік є 

найбільшим святом для дітлахів, і в це свято вони отримують подарунки саме 

від Діда Мороза. 

Назви іграшок, що зустрічаються в тексті казки “Лускунчик і мишачий 

король” в антропоморфному і неантропоморфному вигляді, перекладені 

українською мовою з допомогою словникових відповідників: Skaramuzze – 

Скарамуччо, Pantalon – Панталоне (італійські ляльки); транскрипції із 

пристосуванням до мови перекладу: Mamsell Trutchen – мамзель Трутонька, 

Mamsell Clärchen – мамзель Кларуня та створення неологізмів: Nußknacker – 

Лускунчик. 

Астроніми, що вживаються в текстах німецьких літературних казок, 

перекладаються відповідно до усталеної традиції перекладу таких онімів і у 

відповідності до астрономічної термінології: der Polarstern – Полярна зірка, 

der Jupiter – Юпітер, die Venus – Венера, die Bahn des Sirius – шлях Сиріуса. 

Фітоніми аналізованих нами німецьких літературних казок перекладені 

українською мовою шляхом транскрипції: die Lilie – Лілея, der Nuß Krakatuk 

– горіх Кракатук, а також шляхом творення перекладацьких неологізмів 

стосовно смислових фітонімів. Так, наприклад, назва чарівної трави у казці 

В. Гауфа “Карлик Ніс” “das Kraut Magentrost” і “das Kraut Niesmitlust” 

перекладена українською мовою як “травичка шлунковтіха” і “травичка 

смакохота” (пер. М. Іванов), “трава розрада шлунку” і “трава чхай-на-

здоров’я” (пер. І. Андрущенко). На наш погляд, перші два варіанти перекладу 

є більш вдалими завдяки використанню однакового структурного типу 

лексичних одиниць в обох випадках: двокомпонентних складених іменників і 

створенню неологізмів, разом з тим перекладені фітоніми І. Андрущенка 

шляхом калькування цілком відтворюють структуру оригінальних назв і 

передають їх зміст. 
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Таким чином, проаналізувавши ономастичний простір німецької 

літературної романтичної казки та його відтворення в перекладах 

українською мовою, ми можемо зробити висновок про його масштабність і 

багатоплановість, що дозволяють авторові зобразити картину казкового світу 

у різних індивідуальних асоціативно-оцінних відношеннях. Сукупність 

онімів тексту літературної казки характеризує культурний універсум 

зображуваної у казці народності через призму його бачення автором. 

Завдання перекладача при відтворенні казкової номінації полягає у доборі 

відповідної палітри значень, що передавали б оригінальні асоціативні 

відтінки, будучи зрозумілими реципієнту казкового тексту. Зважаючи на 

зв’язок лінгвокраїнознавчої і номінативної інформації, що у казковому тексті 

змішується з індивідуальним значенням, яке має номінативна одиниця саме в 

межах цього тексту, втрата інформативності у перекладеному тексті є іноді 

об’єктивною і неминучою. Для перекладу онімів німецьких літературних 

казок українською мовою використовується транскрипція, транслітерація, 

калькування, що разом з творенням перекладацьких неологізмів є 

ефективними способами відтворення промовистих онімів. 

 

3.2.2. Відтворення побутових реалій тексту німецької літературної 

романтичної казки як основного виразника культурно-маркованої 

інформації в україномовних перекладах 

 Як зазначав О. Швейцер, “у процесі перекладу відбувається не тільки 

зіставлення різних мовних систем, а й зіткнення різних культур і навіть 

цивілізацій. Цей аспект перекладу виступає зокрема рельєфно при перекладі 

реалій” [157, c. 36].   

У попередньому підрозділі нашого дослідження ми розглядали способи 

перекладу ономастичних реалій, представлених у аналізованих нами 

німецьких літературних романтичних казках Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа, як 

ономастичних лінгвокультурем, культурна інформація яких лежить на 

поверхні. У цьому підрозділі ми спробуємо дослідити способи перекладу 
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реалій, культурне значення яких завуальоване і може бути втрачене або 

неправильно витлумачене при перекладі. 

Зокрема, йдеться про такі групи реалій як то: побутові реалії, 

міфологічні реалії, реалії світу природи, адміністративно-територіального 

устрою тощо. 

Переклад побутових реалій казкового тексту вимагає від перекладача 

особливої уваги, оскільки вони відображають особливості культури, що є 

віддаленою від читача за національними межами та у часі. 

Проведений аналіз текстів німецьких казок у оригіналі та їх перекладів 

українською мовою дозволяє простежити збіг багатьох побутових реалій, 

зокрема назв предметів одягу (наприклад, Pantoffeln – пантофлі (домашні 

туфлі із відкритою частиною на п’яті). Такі реалії безпосередньо 

представляють лінгвокультурний фон літературної казки, характеризують 

життя та побут казкових героїв, тому при їх перекладі добираються прямі 

словникові відповідники.  

Безпосередньо лінгвокультурний фон казкового тексту виявляється при 

описі традицій та звичаїв народу, житла, предметів побуту та одягу героїв 

казки. Ось як характеризує В. Гауф жителів Шварцвальду у своїй казці 

“Холодне серце”: “Am schönsten kleiden sich die Bewohner des badenschen 

Schwarzwaldes; die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann 

ums Kinn gegeben ist; ihre schwarzen Wämser, ihre ungeheuren, enggefalteten 

Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die spitzen Hüte, von einer weiten Scheibe 

umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges”. 

“…Sie tragen Wämser von dunkler Leinwand, einen handbreiten grünen 

Hosenträger über die breite Brust, Beinkleider von schwarzem Leder, aus deren 

Tasche ein Zollstab von Messing wie ein Ehrenzeichen hervorschaut…” [224, c. 

124-125].  

Пор.  переклад українською мовою: “Найкраще одягаються жителі 

баденського Шварцвальду. Чоловіки там запускають довгі бороди, носять 

чорні каптани, широченні штани, червоні панчохи та гостроверхі з великими 
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крисами брилі і в такій одежі здаються особливо поважними та огрядними”. 

“…(плотогони) ходять в каптанах з темного грубого полотна, носять 

широченні зелені підтяжки та чорні шкіряні штани, з кишень яких, мов 

почесна ознака їхнього ремесла, визирають мідні аршини” [210, с. 177-178].   

Як бачимо, в перекладі українською мовою першого епізоду 

перекладачем було опущено частину речення (в оригіналі нім. мовою 

виділено курсивом). На нашу думку, таке лексичне опущення може 

призвести до викривлення змісту (в оригіналі йдеться про те, що жителі 

Шварцвальду, які займаються скляним промислом, не голять бороду, і вона у 

них росте така, яка може вирости від природи, тобто вона не обов’язково має 

бути довгою, як вказано у перекладеному тексті). Ще одним лексичним 

опущенням є вилучення перекладачем у тексті перекладу словосполучення 

etwas Fremdartiges. Якщо розглядати текст оригіналу буквально, то стає 

зрозумілим, що такий одяг надає жителям Шварцвальду “чогось 

чужоземного” (fremdartig – ungewöhnlich, fremd wirkend [242, c. 258]), тобто 

такий зовнішній вигляд є незвичним, і ця культурна інформація є, на наш 

погляд, важливою, її втрата призводить до неправильного розуміння 

лінгвокультурного фону. Крім того, в цьому україномовному перекладі 

допущено прикру помилку: enggefaltete Pluderhosen перекладено як 

широченні штани, що є абсолютно протилежним за лексичним значенням і 

разом із іншими неточностями перекладу, вказаними нами вище, веде до 

формування у свідомості читача образу казкових героїв, який не відповідає 

образу оригіналу і закладеній автором лінгвокультурі. Позитивним моментом 

є те, що перекладач вдається до граматичної трансформації: німецькі пасивні 

конструкції замінено на конструкції активного стану українською мовою, що 

ми вважаємо цілком вірним способом перекладу, оскільки для української 

мови активний стан є більш характерним, аніж пасивний, і такі конструкції 

вживаються частіше та звучать українською мовою природніше. 

На відміну від аналізованого нами вище україномовного перекладу 

епізоду казки В. Гауфа “Холодне серце”, виконаного М. Івановим, в набагато 
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раніше здійсненому переказі цієї ж казки українською мовою в плані 

відтворення змісту відсутні зазначені нами перекладацькі огріхи і витримана 

лінгвокультурна конотація, пор.: “Найгарніше одягаються селяне 

баденського Шварцвальду. Чоловіки там зовсім не голять борід, а 

запускають, яка, мовляв, вдасться; носять куці, до колін і в обтяжку, 

штани, червоні панчохи та гостроверхі з великими крисами брилі і в такій 

одежі здаються якимись зайдами, бо вона наче додає їм поваги та огрядності” 

[215, с. 139]. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що у цьому випадку 

україномовний переказ казки є більш точним, на відміну від перекладу, та 

адекватно представляє лінгвокультуру оригіналу. 

У наведеному нами вище другому епізоді побутові реалії (назви одягу) 

відтворено з допомогою словникових відповідників, оскільки ці реалії 

збігаються у німецькій та українській культурах. 

Для нашого дослідження особливий інтерес представляють ті реалії, які 

викликають розбіжності у перекладі, оскільки причинами таких розбіжностей 

є відмінності у мовній картині світу автора тексту, перекладачів та читачів. 

При відтворенні українською мовою вигаданих звань різних казкових 

кухарів, пасторів, скороходів, конюхів, мисливців та священиків 

перекладачами використовується як транскрипція, так і переклад, напр.: der 

Oberküchenmeister – найголовніший оберкухмейстер (пер. М. Іванов), 

головний начальник кухні (пер. І. Андрущенко), der Küchenmeister – начальник 

кухні (пер. І. Андрущенко), ), головний кухар (пер. М. Іванов), кухмейстер 

(пер. 1919 р.), der Unterküchenmeister – помічник начальника кухні (пер. І. 

Андрущенко), der Leibzwerg – лейбкарлик (пер. М. Іванов), der erste 

Frühstücksmacher – перший сніданковий кухар (пер. М. Іванов), завідувач 

сніданками (пер. І. Андрущенко), der geheime Oberleibläufer – обер-лейб-

кур'єр (пер. М. Іванов), головний скороход (пер. І. Андрущенко), обер-лейб-

скороход (пер. 1919 р.), der Obermundschenk – королівський виночерпій (пер. 

М. Іванов), головний чашник (пер. І. Андрущенко),  обер-буфетчик (пер. 1919 
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р.), der Oberpfarrer – головний пастор (пер. вид-ва Львова 2002 р.), der 

Oberstallmeister – обер-шталмайстер (пер. І. Андрущенко), der 

Oberjägermeister – головний ловчий (пер. І. Андрущенко) [3, c.110-113: 6: 16]. 

Р. Зорівчак визначає транскрипцію і транслітерацію “найлаконічнішими 

способами” перекладу [66, с. 93].  Якщо транскрипція надає слову 

іншомовного звучання, завдяки опосередкованій вказівці на походження слів 

викликає у читачів асоціації з німецькою культурою, то переклад сприяє 

кращому розумінню тексту казки, а особливо дитиною, тому ми вважаємо за 

доречне поряд із транскрипцією використовувати також уточнюючий 

переклад або коментар перекладача. Наприклад, навряд чи, читаючи казку В. 

Гауфа “Абнер або єврей, який нічого не бачив”, дитина зрозуміє, хто такий 

обер-шталмайстер, який постійно протягом усієї казки звертається до 

головного героя. На нашу думку, доцільно було б цю реалію перекласти 

таким чином: обер-шталмайстер або головний королівський конюх 

Для перекладу побутових реалій аналізованих нами німецьких 

літературних романтичних казок перекладачі часто використовують гіпо- та 

гіперонімічний переклад, при якому видове поняття мови оригіналу 

замінюється родовим поняттям мови перекладу і, навпаки, родове поняття 

мови оригіналу замінюється видовим поняттям мови перекладу, що веде до 

семантичної трансформації із конкретизацією або генералізацією реалії з 

можливою адаптацією до дійсності читача. Слід зауважити, що при 

застосуванні гіпонімічного перекладу відбувається втрата 

лінгвокультурологічної і лінгвокраїнознавчої інформації, оскільки часто 

конкретне поняття замінюється поняттям із широким значенням, і 

“локальність” реалії втрачається, наприклад: weite türkische Beinkleider – 

широкі шаровари (пер. І. Андрущенко), kölnische Pfeifen – довгі німецькі 

люльки (пер. М. Іванов і переказ 1919 р.) [210, с. 180; 212]. В обох випадках у 

перекладах втрачається інформація про походження виробів, дослівний 

переклад: широкі турецькі шаровари (можливо штани) і кельнські люльки. 

Якщо розтлумачити значення поняття kölnische Pfeifen, звернутися до історії 
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виникнення і існування виробу, то стає очевидною неточність 

україномовного перекладу. Зокрема, у книзі “Geschichte aller Erfindungen und 

Entdeckungen im Bereiche der Gewerbe, Künste und Wissenschaften von der 

früheren Zeit bis auf unsere Tage” Й.Г. Моріса фон Поппе знаходимо „Die 

bekannten langen, dünnen, weißen, irdenen Tabackspfeifen, welche man oft 

holländische oder kölnische Pfeifen nennt, sind wahrscheinlich asiatischen 

Ursprungs [195, c. 104]. Пор.: wie die vornehmsten Mynheers aus ellenlangen 

kölnischen Pfeifen rauchten – мов грошовиті голландські купці посмоктували 

довгі німецькі люльки [210, c. 180]. Отже, незрозуміло чому голландські 

купці палять німецькі люльки, а визначення поняття дає уявлення, що ці 

люльки доступні лише заможним голландцям. Ми вважаємо за доречне 

вдатися у цьому випадку при перекладі до лексичного розширення поняття. 

Використання гіперонімічного перекладу, на наш погляд, є вдалим 

рішенням при перекладі художнього тексту і казкового тексту зокрема, 

оскільки конкретизація понять веде до швидкого становлення образності 

твору, легшого його сприймання (die Gerätschaften – крісла, стільці і столи 

(пер. І. Андрущенко), меблі (пер. М. Іванов), die Sämerei – картопля (пер. І. 

Андрущенко), морква (пер. М. Іванов)).  

При перекладі реалій казкового тексту, у яких в якості 

лінгвокультурного компоненту використовується прикметник, що прямо 

вказує на походження предметів чи назв, застосовується також і такий 

прийом перекладу як денотативна субституція, за якої видове поняття мови 

оригіналу замінюється подібним видовим поняттям мови перекладу, при 

цьому обидва видові поняття підпорядковуються спільному родовому 

поняттю, і лінгвокультурологічний класифікатор зберігається [20, с. 144], 

наприклад, die dänische Suppe – данська юшка (у переказі 1919 р. і пер. 

М. Іванова), данський суп (пер. І. Андрущенко), Danziger Goldwasser – 

гданська золота горілка, данцигська горілка [211, с. 432; 218, с. 134]. за 

відсутності такого лінгвокультурологічного класифікатора застосування 

денотативної субституції веде в україномовних перекладах до певного 
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розширення поняття, наприклад: die Kräutersuppen – борщі й юшки (переказ 

1919 р.), die Wirtshäuser – шинки і кишла [210, с. 188], шинки і притони [215, 

с. 145]. Останній приклад демонструє бажання перекладача не тільки 

правильно передати реалію українською мовою, а й відтворити у тексті 

перекладу авторську конотацію, адже йдеться про епізод із казки В. Гауфа 

“Холодне серце”, у якому лісовик застерігає головного героя від гультяйства, 

тому використання “додаткових” слів із негативним значенням є, на наш 

погляд, доцільним. 

Інколи лінгвокультурний компонент у формі прикметника, що має 

місце у оригінальному тексті казки, в україномовному перекладі опускається, 

і при цьому відбувається зсув на конотативному рівні, так, наприклад, 

arabischer Weihrauch (досл. арабський ладан – пер. Л,Н.) перекладено 

українською мовою як якесь куріння (пер. М. Іванов) [210, с. 61; 212]. Таким 

чином, реалія, що належить до високої книжної лексики, замінюється на 

словосполучення із приналежністю до класу розмовної, навіть зниженої 

лексики. Таке перекладацьке рішення ми можемо виправдати прагненням 

перекладача відтворити неприязну атмосферу дому злої чаклунки у казці 

“Карлик ніс”. У іншому випадку реалія weite türkische Beinkleider, що в 

україномовному перекладі звучить як широкі шаровари, з опущенням 

лінгвокультурологічного класифікатора може призвести до неправильного її 

розуміння українськими дітьми на основі її асоціації із відомим одягом 

українських козаків. Приклад ще одного опущення лінгвокультурного 

компонента: … er … rauchte und blies immer schneller und verschwand endlich 

in einer Rauchwolke, die nach echtem holländischem Tabak roch – закуривши, … 

він … огорнувся димом і зник у його хмарах [210, с. 197]. Тут, ми вважаємо, 

також певною мірою втрачається позитивна оцінна конотація, оскільки 

йдеться про доброго чарівника Склярчука із казки В. Гауфа, що палить 

справжній голландський тютюн, але з позиції прагматики і виховання 

здорового покоління такий варіант перекладу є цілком слушним. 
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Ще одним прийомом перекладу, який часто використовується при 

перекладі реалій казкового тексту, є калькування – буквальний переклад слів 

та словосполучень [66, с. 129]. Так, наприклад, з допомогою калькування 

перекладаються вигадані казкові реалії, що позначають титули підданих, 

назви підрозділів підданих короля Даукуса Кароти Першого, установ та 

закладів із казки Е.Т.А. Гофмана “Королівська наречена”: Um diesen Thron 

waren die Großen des Reichs versammelt, die Salatprinzen mit den 

Bohnenprinzessinnen, die Gurkenherzoge mit dem Melonenfürsten an ihrer Spitze, 

die Kohlkopfminister, die Zwiebel- und Rübengeneralität, die Federkohldamen etc. 

– Навколо трону зібралися вельможі: салатні принци з бобовими 

принцесами, огіркові герцоги на чолі з принцом динь, міністр качанової 

капусти, генерали-від-цибулі та ріпи, фрейліни кучерявої капусти та інші…, 

der Gemüsekönig – король овочів, der Bohnenkönig – король бобів, die 

Bohnenartillerie – цибулинна артилерія, die Musiker der Karottengarde – 

музики морквяної гвардії, die Pastinakenakademie – пастернакові академії, das 

Kürbisministerium – гарбузове міністерство тощо [211, с. 339, 340, 350]. Слід 

зауважити, що спосіб калькування є, на нашу думку, найбільш ефективним 

при перекладі таких вигаданих реалій, адже передає їх зміст. Інколи також 

при перекладі назв страв та напоїв тлумачі застосовують калькування, 

наприклад: der Apfelwein –  яблучне вино, Magen-Likör – шлунковий лікер, 

Leipziger Lerchen – лейпцизькі жайворонки [210, с. 187; 218, с. 31, 134]. При 

перекладі страв в україномовних перекладах має місце також уточнюючий 

переклад із поясненням перекладача, що розширює речення, наприклад: und 

abends wurde ein großer Auerhahn aufgesetzt – а ввечері запросили до столу 

їсти смаженого глухаря – найбільші шварцвальдські ласощі. Ми вважаємо, 

що такий переклад є найбільш прийнятним і логічним, оскільки роз’яснює 

маленькому читачеві, що йдеться про смачну оригінальну страву, при цьому 

в переклад привноситься лінгвокультурологічна інформація. Інколи при 

перекладі напоїв українською мовою зберігається тільки лінгвокультурний 

компонент у назві напою, але завдяки йому читач одразу здогадається, про 
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який напій йдеться і де його виготовлено, наприклад: eine Batterie der 

schönsten Flaschen mit edlem Rheinwein – батарея найкращих пляшок із 

благородним рейнським [218, с. 122]. Назву іншого напою Maraschino Є. 

Попович переклав, дібравши словниковий еквівалент, як мараскін, проте ми 

вважаємо більш вдалим у цьому випадку переклад С.Г. Шалай, 

Ю.Б. Худякова, які переклали цю назву як вишневий лікер, оскільки 

необізнаному читачу важко здогадатися, про який напій йдеться у першому 

випадку [218, с. 122; 211, с. 412]. Також, напевно, доречно було б застосувати 

уточнюючий переклад: мараскін – вишневий  лікер. 

Якщо, загалом, порівняти оригінали казок та їх переклади українською 

мовою на предмет кількості побутових реалій в оригінальному та 

перекладеному тексті та їх інтерпретації з позицій часової орієнтації авторів 

та перекладачів, то слід зауважити, що найперші україномовні переклади 

містять найбільшу кількість побутових реалій, і перекладач вводить у 

перекладений текст реалії сучасного йому українського суспільства навіть 

там, де відсутні відповідні німецькі реалії, наприклад, Eines Tages saß die 

Frau des Schusters wieder wie gewöhnlich auf dem Markte – Одного дня сиділа 

отак шевцева жінка за рундуком на базарі …; seine Nase war ungeheuer und 

hing über Mund und Kinn herunter… – ніс був здоровенний, як прач, і звисав 

нижче рота й підборіддя; seine Finger lang und spinnenartig… – пучки кощаві 

та довгі, мов веретена…; Eier – крашанки …[215, c. 37, 45, 48, 224, c. 66] 

Такий перекладацький прийом ми схильні вважати особливістю переказу 

казки, на відміну від перекладу, що тяжіє до ідентифікації жанру казки на 

основі українського фольклору. Крім того, у перекладених реаліях 

простежується динаміка розвитку світосприйняття перекладачів відповідно 

до розвитку суспільства: якщо у переказі казки В. Гауфа “Карлик Ніс” та у її 

перекладі М. Іванова на кухні у герцога у печах “тріщали головешки” [210, c. 

113], то у більш пізньому перекладі І. Андрущенка “потріскував вогонь і 

плити мали 20 конфорок” [212], що, до речі, не зазначено в оригіналі. 
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При перекладі грошових знаків та мір у аналізованих нами текстах 

перекладачі або замінюють їх на відповідні реалії, що є близькими для 

культури реципієнта, наприклад: Wenn andere große Taler oder Dukaten aus 

dem Ärmel schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden – Он інші 

віють пригорщами карбованці та червінці, а ти перебиваєшся шелягами 

(пер. 1919р.) [215, c. 147; 224, c. 128], Он інші розкидають пригорщами 

золото, а ти перебиваєшся копійками (пер. М. Іванов) [210, c. 193], 

Hirschgulden – злот (пер. 1919р.) [215, c. 126; 224, c. 113],  або 

використовують словникові відповідники: Hirschgulden – гульден з оленем 

[209, c. 112], daß wir ihm einige Dukaten zum Geschenk schicken – я пошлю 

йому декілька дукатів у нагороду (пер. І. Андрущенко) [212; 224, c. 115]. 

В україномовному перекладі казки В. Гауфа “Холодне серце” 

перекладачі необачно вдаються до заміни німецької міри ваги центнера на, 

можливо, більш звичне для українського читача фунт, пор.: Wenn diese 

Waldriesen herüberkamen, mit stattlichen Kleidern, und an Knöpfen, Schnallen 

und Ketten einen halben Zentner Silber auf dem Leib trugen… – Коли повз нього 

проходили ці лісові велетні, вдягнуті в гарну одежу, розцяцьковану 

ґудзиками, пряжками та ланцюжками – не менше ніж на півфунта срібла 

на кожному... [210, с. 180] Таким чином, у перекладах українською мовою 

передбачуваний автором казки гіперболічний зміст висловлювання значно 

нівелюється, адже ein halber Zentner означає 25 кг, оскільки один німецький 

центнер дорівнює 50 кг, натомість один фунт становить прибл. 0,5 кг (500 г), 

півфунта відповідно – 0,25 кг (250г). Отже, замінивши міру ваги, що в 

оригіналі позначається німецькою реалією, перекладачі українською мовою 

зменшили “вагу висловлювання” у 100 разів. 

У іншому випадку перекладачі доцільно вводять міру довжини аршин, 

пор.: fünf Fuß lang – більше двох аршинів [210, с. 187]. На нашу думку, 

кращого варіанту перекладу українською мовою тут неможливо дібрати, 

оскільки один аршин дорівнює 71,12 см, а в прикладі йдеться про величезний 

розмір ноги велетня Міхеля-Голандця з казки “Холодне серце”. 
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Регіональні звертання також значною мірою відтворюють 

національний колорит, і інколи їх правильний переклад може мати 

принципове значення для адекватного відтворення змісту всього художнього 

твору, як наприклад, у казці Е.Т.А. Гофмана “Королівська наречена” вигадані 

смислові імена герцогів короля овочів перекладені таким чином: Pan 

Capustowicz aus Polen – пан Капустянич з Польщі, Signor di Broccoli aus 

Italien – синьйор ді Брокколі з Італії, Monsieur de Roccambolle aus Frankreich 

– мосьє де Рокамболь з Франції, Herr von Schwarzrettig aus Pommern – гер 

фон Шварцреттих з Померанії [211, с. 329]. Отже, перекладені апелятиви 

дозволяють читачу скласти уявлення про походження казкового персонажа. 

При перекладі назв релігійних свят, богів та міфологічних персонажів, 

а також для відтворення алюзивних та асоціативних назв користуються 

усталеною літературною та перекладацькою традицією номінації таких явищ 

та осіб, наприклад: Himmelfahrtstag – Вшестя, zu St. Laurenztag – на Лавріна, 

Weihnachten – Різдво, Weihnachtsbescherung – свят-вечір, Gärten der 

Hesperiden – сад Гесперид, die Fee Mab – фея Маб тощо [218, с. 27, 97, 183, 

184; 226].  

Щоправда, мають місце також і відхилення від традиції. Так, 

наприклад, в україномовному перекладі казки Е.Т.А. Гофмана “Лускунчик і 

мишачий король” Є. Поповича свято Різдва Weihnachten та відповідно всі 

атрибути цього свята замінено на інше свято – свято Нового року, пор.: der 

Weihnachtsabend – Новорічний вечір; Am vierundzwanzigsten Dezember durften 

die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in 

die Mittelstube hinein – Напередодні Нового року дітям радника медицини 

Штальбаума від ранку й до самого вечора не дозволяли заходити до 

вітальні; der liebe Heilige Christ – добрий, щедрий Дід Мороз; Ich … bitte dich, 

daß du dir deinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmückten 

Weihnachtstisch recht lebhaft vor Augen bringen mögest … – Прошу … пригадай 

своє власне останнє новорічне свято, пригадай, як гарно була оздоблена 

ялинка, які чудові подарунки були там для тебе приготовані…; Der 
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Zuckerkorb hängt zwar über ihrer Nase in den Weihnachtsbäumen, aber etwas 

hoch! – Кошики з цукерками на новорічних ялинках хоч і висять у них перед 

самим носом, але трохи зависоко. [216, с. 5, 7, 67].  Як бачимо з наведених 

вище уривків, всі реалії-лінгвокультуреми, пов’язані зі святкуванням Різдва, 

замінено на реалії, що мають відношення до свята Нового року, і навіть має 

місце дещо вільний переклад у передостанньому прикладі, коли reich 

geschmückter Weihnachtstisch перекладається як гарно оздоблена ялинка. Такі 

приклади ми схильні розглядати як лінгвокультурну адаптацію до сучасної 

перекладачу української культури, в якій свято Нового року відігравало для 

дітей більшу роль, ніж свято Різдва на тлі тогочасної антирелігійної ідеології.  

Слід зауважити, що більшість алюзивних та асоціативних реалій 

аналізованих нами казок Е.Т.А. Гофмана у перекладах мають розширене 

пояснення-коментар у примітках в кінці книги, що, на нашу думку, є 

незручно, адже, по-перше, незручно щоразу заглядати в кінець книги, щоб 

знайти роз’яснення незрозумілих слів і висловів і, по-друге, що головне, у 

самому тексті казки немає вказівок на те, що до того чи іншого вислову є 

пояснення.  Так, наприклад, у примітках до казки “Золотий горнець” слова 

“Що я ніколи не попадав у бобові королі…” роз’яснено, опираючись на 

звичай, а саме на свято трьох королів (5 січня) у народів північної Європи 

пекти пиріжки, в один з яких клали квасолину, найчастіше з порцеляни, і 

кому діставався такий пиріжок, того вважали щасливчиком і називали 

“бобовим королем” [218, с. 643]. Ми вважаємо, що така інформація є 

надзвичайно цікавою і сприяє розширенню лінгвокультурного кругозору 

читачів, проте необхідно або подавати її внизу сторінки як посилання, або 

робити посилання в кінець книги біля того чи іншого вислову. 

Варто зазначити, що творчість В. Гауфа не орієнтована суто на 

відтворення німецької ментальності, німецьких національних рис чи 

особливостей, адже В. Гауф створив цикл казок зі східними мотивами, що 

мають відображати східну культуру, і в них представлена досить велика 

кількість реалій, які позначають предмети і явища саме східної культури. 
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Такі реалії ми називаємо квазіреаліями, оскільки і поняття і їх назви були 

запозичені українською мовою з третіх мов і можуть перекладатися, таким 

чином, тільки з допомогою словникових відповідників. Позитивним 

моментом в україномовних перекладах таких казок ми вважаємо пояснення 

східних реалій внизу сторінки, де вони зустрічаються в тексті, наприклад: 

кальян (перс.) – прилад для куріння тютюну у східних народів, драгоман (фр.) 

– офіційний перекладач при посольствах на Сході, караван-сарай (перс.) – 

заїзд в Азії, місце стояння караванів, де є готелі, дервіш (перс.) – 

мусульманський монах-жебрак, великий візир (ар.) – найвищий урядовий чин у 

країнах мусульманського Сходу, щербет (ар.) – прохолодний напій з 

фруктового соку й цукру [209, с. 6, 19-21, 68]. 

Таким чином, проаналізуваши оригінали німецьких літературних казок 

Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа та їх україномовні переклади, ми можемо 

відзначити наявність у них великої кількості різних реалій, що відтворюють 

національний колорит казкового тексту. Такі способи перекладу реалій як 

транскрипція та транслітерація сприяють закріпленню в мові перекладу 

іншомовного звучання слова і, можливо, нової реалії, а калькування, гіпо-

гіперонімічний переклад та денотативна субституція сприяють наближенню 

тексту казки до культури реципієнта. 

 

3.2.3. Прийоми перекладу фразеологізмів німецької літературної 

романтичної казки Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа українською мовою 

Фразеологічні лінгвокультуреми також значною мірою сприяють 

ментальному розкриттю народності у мові, оскільки, як зазначав Б.О. Ларін,  

фразеологізми завжди опосередковано відображають погляди народу, 

суспільний лад, ідеологію своєї епохи, подібно до того як “ранкове світло 

відображається у краплі роси” [87, c. 52]. 

В межах нашого дисертаційного дослідження ми розглядаємо всі 

фразеологічні одиниці, представлені у практичному матеріалі, такими, що 

несуть лінгвокультурологічний характер, містять лінгвокультурологічну 
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інформацію та мають лінгвокультурологічне значення, оскільки, на нашу 

думку, будь-яка фразеологічна одиниця перетворюється на знак/код 

культури, якщо мати на увазі при дослідженні її культурну настанову. При 

зіставленні фразеологічних одиниць двох мов (у нашому випадку німецької і 

української) ми можемо говорити про їхню спільність у представленні 

культурної інформації, якщо йдеться про культурні універсалії (наприклад, 

коли основним компонентом фразеологізму є хліб як символ достатку і 

добробуту, або сонце як символ тепла і світла тощо) або про відмінності між 

ними у випадку міжкультурних розбіжностей (наприклад, свиня як символ 

неохайності, жадібності і пихи в Україні: як свиня в барлозі, як свиня в дощ, 

як свиня в хомуті, метати бісер перед свинями, підкласти кому-небудь 

свиню і як символ удачі і добробуту у Німеччині: Schwein haben; das nenne 

ich Schwein! [236, с. 183]). На терені сучасного мовознавства представлена 

велика кількість наукових досліджень, присвячених проблемі фразеологічних 

одиниць [69; 82; 180; 181] 

Німецький дослідник Гаральд Бургер визначає фразеологізми як стійкі 

словосполучення, які складаються із двох або більше слів, що являють собою 

синтаксичну і семантичну єдність і відтворюються мовцями як одиниця мови 

[174, c. 1]. При цьому він наголошує на тому, що для визначення 

словосполучення як фразеологізму потрібно виокремити певні його 

критерії/ознаки, а саме: ідіоматичність, лексикалізацію/відтворюваність та 

стабільність. 

Розглянемо окрему кожну з цих ознак. 

Під ідіоматичністю розуміють переосмислення значення, семантичну 

трансформацію компонентів фразеологізму [193, c. ]. Словосполучення є 

ідіомою, якщо сума значень його окремих компонентів не відповідає 

значенню словосполучення [183 , c. 71]. Такі словосполучення найбільш 

поширені серед фразеологічного складу мови й можуть існувати як у мові 

оригіналу, так і у мові перекладу, наприклад, leeres Stroh dreschen – 

переливати із пустого в порожнє, товкти воду в ступі. Проте розрізняють 
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також часткові ідіоми, значення окремих компонентів яких не є 

трансформованим, і неідіоматичні конструкції (мовні штампи). 

Наступним критерієм фразеологізму є його лексикалізація та 

відтворюваність. Відтворюваність є важливою ознакою фразеологізмів, 

тобто фразеологізми не продукуються як вільні синтагми у процесі мовлення, 

а відтворюються мовцем у своїй єдності зі словникового складу мови. 

Фразеологізми не створюються за синтаксичним зразком, а відтворюються як 

готові мовні одиниці. Для фразеологізмів є характерним використання їх як 

однієї лексеми, і як лексема вони мають значення, що пов’язане із певною 

формою. Тобто йдеться про цілісність значення, що породжує сприйняття 

фразеологізму мовцем як однієї лексеми [176, c. 24-25]. Фразеологізми 

заносяться у лексикон (лексикалізуються) і зберігаються як окремі мовні 

одиниці. Щодо вживання фразеологізму слід зазначити, що фразеологізм 

вважається загальновживаним, якщо він повторюється учасниками мовного 

процесу (або групою мовців), тобто вживання фразеологізму можливе лише 

тоді, коли всі учасники мовного процесу знають і впізнають його, інакше 

його вживання може призводити до комічних ситуацій чи непорозумінь [177, 

c.60-61]. З цієї точки зору надзвичайно важливими є здатність перекладача 

впізнавати наявні фразеологізми у мовленні чи тексті та вміння адекватно 

передавати їх засобами мови перекладу без порушення їх лінгвокуль-

турологічного значення, адже всі фразеологічні одиниці акумулюють в собі 

народну мудрість і є яскравими виразниками культури.  

Останнім критерієм фразеологізмів є їх стабільність, стійкість, що 

тісно пов’язана з їх відтворюваністю. Щоб вислів відтворювався, він має 

бути стійким. Часто стабільність називають основною ознакою 

фразеологізмів. У фразеологізмі неможливо замінити окремі лексеми іншими 

лексемами, навіть синонімами, неможливо також змінити порядок слів. 

Наприклад, фразеологізм den Stuhl vor die Tür stellen – відмовити не можна 

замінити на den Sessel vor die Tür stellen [177, c. 61]. 
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Таким чином, в рамках нашого дослідження ми визначаємо  

фразеологізм як сталий вислів, що складається із двох і більше компонентів, 

об’єднаних у словосполучення чи речення, що іноді має трансформоване, 

переосмислене значення, характеризується ідіоматичністю, відтворюваністю, 

стабільністю і виражає лінгвокультуру певного етносу.  

Більшість дослідників виділяють чотири основні способи перекладу 

фразеологізмів: метод фразеологічного еквівалента, метод фразеологічного 

аналогу, дослівний переклад фразеологізмів (калькування), описовий 

переклад фразеологізмів. Всі ці способи перекладу використовуються 

перекладачами німецьких романтичних казок Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа в 

україномовних перекладах. Розглянемо кожен з цих способів окремо.  

Метод фразеологічного еквівалента. Оптимальним перекладацьким 

рішенням при перекладі фразеологізмів є пошук ідентичної фразеологічної 

одиниці за змістом, функцією та стилістичними характеристиками у мові 

перекладу, наприклад: 

die Nase rümpfen – наморщити носа, бути незадоволеним, 

die Achseln zucken – знизати плечима, бути нерішучим,zwischen den Zeilen 

lesen – читати між рядків, 

mit j-m Arm in Arm gehen – йти з ким-н. рука в руці 

Schmiede das Eisen, solange es heiß ist! – Куй залізо, поки гаряче!sich in j-n bis 

über beide Ohren verlieben – закохатися по самі вуха 

Da ist der Hund begraben! – Ось де собака заритий! 

Besser spät als nie. – Краще пізно, ніж ніколи. 

Bei Nacht sind alle Katzen grau. – Вночі всі кішки сірі. 

При перекладі фразеологізмів завжди намагаються відшукати 

еквівалент фразеологічного виразу, оскільки використання таких 

відповідностей дозволяє найбільш точно передати іншомовний фразеологізм 

мовою оригіналу.  
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Розглядаючи питання структурно-семантичної еквівалентності 

фразеологізмів, О.Д. Райхштейн розрізняє такі види структурно-семантичної 

еквівалентності фразеологізмів: 

1) фразеологізми з підвищеною структурно-семантичною 

еквівалентністю (фразеологізми-інтернаціоналізми, тобто фразеологізми, 

запозичені і мовою оригіналу, і мовою перекладу з третьої мови, найчастіше, 

з грецької або латинської мови, наприклад: Achillesferse – Ахіллесова п’ята, 

Schwert des Damokles – Дамоклів меч, Augenasstallen – “авгієві стайні”, den 

Pegasus satteln/besteigen – осідлати Пегаса, babylonische Verwirrung – 

вавилонське стовпотворіння [131, с. 55]. Як зазначає В.М. Комісаров, при 

запозиченні двома мовами одного і того ж фразеологізму його значення може 

змінитися, і внаслідок цього ці фразеологізми можуть стати “фальшивими 

друзями перекладача” – схожими за формою, але різними за змістом [78, с. 

182]. 

2) фразеологізми з відносно близькою структурно-семантичною 

еквівалентністю (фразеологізми з просторічним компонентом): eine Anschaffe 

auftun, jmdm. geht die Muffe, ein Kackmeier sein.  

3) фразеологізми з низькою структурно-семантичною еквівалентністю: 

- фразеологізми, до складу яких входять національні власні назви та 

назви національних реалій: das ist die reine Milchmädchenrechnung; frech wie 

Oskar; rangehen wie Blücher; da kennen Sie Buchholtzen schlecht; Hans Dampf in 

allen Gassen; ein getreuer Eckart; ab nach Kassel; Hinz und Kunz; bis zum Tz 

- фразеологізми, що містять нейротизми (компоненти, що не 

зустрічаються поза межами фразеологізмів і не вживаються самостійно як 

лексеми: mit jmdm. Schindluder treiben; Schmu machen; da/dort ist Schmalhans 

Küchenmeister; Zeter und Mordio schreien [131, c. 51]. 

У аналізованих нами казках мають місце фразеологічні еквіваленти, і їх 

переклад не викликає труднощів. Поруч з фразеологізмами-

інтернаціоналізмами, описаними нами в якості ономастичних реалій в п.3.2.1, 

такими еквівалентами є двокомпонентні стійкі словосполучення типу:  nicht 
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recht bei Troste sein – бути не сповна розуму, den Hunger stillen – втамувати 

голод, die Last von den Schultern nehmen – зняти тягар з плечей, j-m die Haut 

abziehen – дерти шкуру з кого-н., sich (D.) etw. zu Herzen  nehmen – брати 

близько до серця що-н., j-n aus der Fassung bringen – збентежити кого-н., zur 

Hand haben – мати напохваті, wetten – битися об заклад, j-m unrecht tun – 

несправедливо поставитися до кого-н., Schritt vor Schritt – помалу, in 

(glücklicher) Eintracht leben– жити у добрій згоді, j-m auf die Spur kommen  – 

напасти на слід  [210, с. 48, 52, 70, 72, 202, 111, 113, 118; 215, c. 31, 97, 101; 

211, c. 174, 175; 218,]. При цьому в більш ранніх україномовних перекладах 

трапляється більша кількість мовних одиниць фразеологічного типу, з 

допомогою яких відтворюються вказані вище двокомпонентні стійкі 

сполучення, наприклад, стійке словосполучення j-n aus der Fassung bringen в 

україномовному переказі казки В. Гауфа “Карлик Ніс” передається як збити 

з пантелику [215, c. 47]. На нашу думку, такий варіант перекладу є більш 

вдалим, на відміну від збентежити кого-н., адже несе в собі експресивну 

конотацію завдяки використанню ідіоми з трансформованим значенням, що 

вживається у мовленні тільки в такому вигляді. Так само і фразеологізм j-m 

(fast) das Herz abdrücken, значення якого у фразеологічному словнику 

визначено як “засмучувати кого-н, завдавати болю, тривожити” в 

україномовному перекладі звучить як “серце мліло” [215, с. 47]. Інший 

випадок використання експресивного виразу, пор.: Auch tat man ihm unrecht, 

wenn man ihn geradezu faul schalt – І як би хто подумав, що він ледарь, то так 

само взяв би гріх на душу [215, c. 99].  Ми вважаємо, що з допомогою таких 

висловів перекладачам вдалося певним чином наблизити оригінал тексту до 

української культури, так би мовити, “одомашнити” казку, оскільки 

україномовний читач має змогу сприймати звичні для нього, упізнавані ним 

мовні одиниці, які є частиною його лінгвокультури. 

Повних фразеологічних еквівалентів, що мають місце в україномовних 

перекладах аналізованих казок, небагато. Наступним ефективним прийомом 

перекладу фразеологізмів виступає пошук фразеологічного аналогу, тобто 
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такого стійкого звороту, який за значенням адекватний іншомовному 

фразеологізму, але повністю або частково відрізняється від нього за 

образною основою. 

Приклади фразеологічних аналогів в україномовних перекладах казок 

В. Гауфа і Е.Т.А. Гофмана: Ein Narr macht viele (Narren) – До кого 

пристанеш, такий і сам станеш, in tiefen Schlaf gesunken – зморив глибокий 

сон (пер. Є. Поповича), поринула в глибокий сон (пер. Шалай, Худякова), j-n 

in die Enge treiben – загнати на слизьке кого-н., es j-m angetan haben– 

наводити на людей ману (пер. Є. Поповича), насилати на людей нечисту силу 

(пер. Шалай, Худякова), bis auf die Haut durchnässt sein – промокнути до 

кісток, Nimm dich in acht vor dem Wirtshauslaufen – обходь десятою вулицею 

шинки, Um Gottes willen – Свят, свят! , … hat ihn zur Stunde nicht mehr 

gesehen – … тільки ми його й бачили, und dennoch verzog er nie eine Miene zum 

Unmut – і ніколи не траплялося, щоб він хоч раз закопилив губу, Da geriet der 

Herrscher in Frankistan in Wut (in Wut geraten – розлютуватися) – Тоді герцог 

просто сказився від люті (пер. М. Іванова), Тоді великий пан Франкистану 

просто сказився (пер. 1919р.) [209, c. 179; 210, c. 103, 116, 124, 197; 211, 

c. 371, 423;  215, c. 50, 54, 150; 218, с. 86, 98, 107, 128; 235, c. 334,]. 

За відсутності у мові перекладу фразеологічних еквівалентів до 

фразеологічних одиниць, що вживаються у мові оригіналу,  ми вважаємо 

пошук фразеологічних аналогів найбільш оптимальним перекладацьким 

рішенням, оскільки при цьому зберігається стилістична функція  

фразеологізмів, авторська інтенція та створюється можливість віднайти 

міжкультурний баланс. 

Іншим прийомом перекладу фразеологічних одиниць, що 

використовується перекладачами казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана, є 

калькування. Цей прийом застосовується тоді, коли при перекладі 

фразеологізму намагаються виділити його образну основу, національний 

колорит та реалії. Калькування фразеологічних одиниць може 

використовуватися тільки у тому випадку, якщо в результаті калькування 
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створюється вислів, образність якого легко сприймається адресатами 

перекладу, а сам вислів не справляє враження неприродності, неналежності 

до мови перекладу [78, с.184]. 

Вдалими прикладами використання цього прийому в україномовних 

перекладах аналізованих казок ми вважаємо такі: das Maß unseres Herzeleids 

vollzumachen bis über den Rand – міру наших страждань наповнити вщерть, 

Unfug treiben – чинити усякі неподобства, Geld wie Heu – грошей як полови, 

Gott hat ihr das Licht des Verstandes geraubt! – Бог відібрав у неї розум! 

Schwatzt doch nicht so unnützes Zeug mit dem Kleinen da –Не кажіть хлопцеві 

дурниць! Не верзікайте бозна-яких неподобних речей до хлопця! [210, c. 195, 

102, 94; 211, c. 383, 215, c. 38, 39; 218, с. 97, 102]. 

Проте інколи при калькуванні неправильно відтворюється зміст 

висловлювання, висловлювання звучить неприродно або втрачається його 

образність, і такий переклад не можна вважати вдалим, наприклад: Schritt vor 

Schritt – ступінь за ступнем, (правильно: крок за кроком – пер. Л.Н.)… der 

mir tüchtig unter die Arme greifen könnte – Він би добре підійшов мені під руку 

(j-m unter die Arme greifen – допомогти кому-н., підтримати кого-н. у 

скрутному становиші), Ach, an meiner Wiege wurde es mir nicht gesungen, daß 

… Ах, над моєю колискою ніхто не співав мені, що … [215, c. 52, 100, 48]. В 

останньому випадку більш вдалим є використання описового перекладу 

М. Івановим: Ах, хто б міг подумати, що… [210, с. 118]. 

З метою пояснення фразеологічного вислову, який не має ні 

еквівалента, ні аналогу у мові перекладу і який неможливо перекласти за 

допомогою калькування, використовують описовий переклад. 

Цей прийом перекладу фразеологізмів також часто використовується в 

україномовних перекладах, наприклад: in Unglück und Verderben geraten – 

загрожувати нещастям та загибеллю, zu Schand' und Spott – собі на ганьбу і на 

посміх людям (пер. Є. Поповича), на ганьбу перед усім селом (пер. Шалай), 

Wind von etw. bekommen – довідатися про що-н., дізнатися про що-н., schlесht 

und recht – коли добре, а коли й скрутно,Aber habt Ihr denn kein Söhnlein,  Der 
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Kleine war vor Schrecken außer sich – хлопцеві з переляку аж млосно стало, 

das Euch nach und nach an die Hand gehen könnte bei der Arbeit? – А хіба у вас 

немає синочка, щоб потроху допомагав вам? Sorge nun dafür, daß meine Tafel 

täglich also besorgt werde, daß er immer mehr in Erstaunen gerät. –То ти вже 

доглянь і подбай, щоб мій стіл щодня дивував його чудовими 

несподіванками, j-m zu Leibe gehen – занапастити,   [210, c. 92, 97, 103, 118, 

119, 211, с. 371, 387; 215, c. 39, 51, 52; 218, с. 74, 97, 107]. 

У перекладі речення …Wilm Falke hätte sich entweder wirklich dem Bösen 

für Gold verschrieben, oder hätte doch ein Anerbieten dazu von dem Fürsten der 

Unterwelt bekommen українською мовою спостерігаємо введення 

перекладачем фразеологічного виразу у першій частині речення і опущення 

сталого виразу Fürst der Unterwelt, що має еквівалент в українській мові – 

князь темряви, у другій частині речення, пор. … Вільм Фальк або й справді 

продав душу дияволові, або ж принаймні дістав від нього таку пропозицію 

[209, с.175]. 

При порівняльному аналізі оригіналів текстів німецьких літературних 

казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана та їх україномовних перекладів нами було 

помічено, що перекладачами використовується прийом компенсації в тексті, 

коли одні фразеологічні одиниці у тексті оригіналу замінюються 

нейтральними мовними одиницями у тексті перекладу і навпаки. При цьому 

в текст перекладу може привноситися нова лінгвокультурологічна 

інформація. Так, наприклад, в україномовному перекладі казки 

Е.Т.А. Гофмана “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер” при перекладі 

нейтрального виразу auf ihre Weise handhaben und kurieren wollen з’являється 

фразеологічна лінгвокультурема переробити на свій копил, тобто зробити 

що-н. по-своєму, на свій лад [218, c. 112]. Слово копил в українській мові 

позначало шевську колодку, з допомогою якої швець шив одяг і яка у 

кожного швеця була власна і відрізнялася від інших за розмірами, звідси цей 

сталий вираз із трансформованим значенням. 
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Інші приклади вживання фразеологізмів в україномовних перекладах 

аналізованих казок на фоні використання нейтральних лексичних одиниць в 

оригінальних текстах: über die Kräfte arbeiten –– працювати до сьомого поту,  

Endlich überwand seine Ungeduld die Furcht – Зрештою у Петера увірвався 

терпець, … sind die Menschen unredlich und schlecht. – люди попсувалися, 

втратили сором, … wussten sie sich vor Freude nicht zu passen – захмеліли з 

радощів,  als wenn ein jäher Blitz mich klaftertief hineinschlüge in den Boden – 

мов громом прибило мене,  Da erhoben sich die Nachbarinnen und … drohten, 

insgesamt über ihn herzufallen und ihn zu zerkratzen… – Тоді Ганнині сусідки 

позіскакували з місць і почали Якоба лаяти так, як тільки вміли … А коли він, 

гидкий карлик, зараз же не відчепиться від неї, то вони гуртом так 

намнуть йому боки, аж кістки тріщатимуть.;  Sonst hatte es ihm oft 

beliebt, die Schüsseln oder Platten, die man ihm auftrug, den Köchen an den Kopf 

zu werfen – Раніше нерідко бувало так, що він шпурляв (правильно жбурляв) 

тарілки й таці просто межи очі кухарям;  Mein Gast würde sonst nicht sagen, 

es fehlt etwas. –Мій гість не кидає слів на вітер, отже, там і справді чогось 

не вистачає; Wilm Falke … und Kaspar Strumpf …hatten nicht nur eine gute 

Nahrung – Вільм Фальк … і Каспар Штрумпф … мали хліб і до хліба; … 

wohin der Fuß eines Menschen sich selten verstieg – Рідко ступала тут нога 

людини [209, c.178; 210, с. 102, 116, 123185, 188; 211, c. 372]. 

 На наш погляд, таке розумне використання стійких фразеологічних 

виразів в україномовних перекладах казок на місці нейтральних лексичних 

одиниць тексту оригіналу сприяє кращому сприйняттю і розумінню змісту на 

основі упізнаваності рідних фразеологічних лінгвокультурем, збагачує текст 

експресивними засобами, надає йому образності. 

Отже, основними прийомами при перекладі фразеологізмів німецьких 

літературних казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана є добір фразеологічного 

еквівалента, пошук фразеологічного аналогу, дослівний переклад 

(калькування) та описовий переклад фразеологізмів. 
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Висновки до розділу 3 

На  межі тисячоліть в руслі антропоцентричної наукової парадигми у 

мовознавстві, що визначає людину основною точкою відліку для побудови 

нових наукових теорій, особливо актуальними стають питання дослідження 

взаємозв’язку людини, мови і культури. На основі досліджень феноменів 

культури і мови різними вченими, зокрема А. Кребером і К. Клаксоном, М.Ф. 

Алефіренком, С.Г. Тер-Мінасовою, утверджується думка про існування мови 

і культури в нерозривній єдності: мова розвивається всередині культури і 

експлікує її; мова є умовою існування культури, її складовою частиною і 

разом з тим продуктом культури. 

 В 90-ті роки ХХ ст. Зароджується нова гуманітарна інтегративна 

дисципліна лінгвістична культурологія, як наука, що вивчає втілену в 

національній мові і виражену у  мовних процесах матеріальну і духовну 

культуру. Передумовами виникнення лінгвокультурології як самостійної 

науки стали дослідження і праці Й.Г. Гердера, ідеалістична лінгвістична 

концепція В. Гумбольдта, “гіпотеза лінгвістичної відносності” Е. Сепіра і 

Б.Уорфа, наукові погляди Л. Вейсгербера. На сучасному етапі 

лінгвокультурологія розвивається завдяки роботі таких вчених як В. Телія, В. 

А. Маслова, В.В. Воробйов, В.В. Красних, Є.І. Зінов’єва, Є.Є. Юрков та ін. 

 Перекладознавство і лінгвокультурологія є взаємопов’язаними 

науками, оскільки у сфері своїх досліджень  звертаються до спільного поля 

дослідження, спільних методів дослідження і отримують споріднені 

результати, зважаючи на те, що метою лінгвокультурології є вивчення 

способів, з допомогою яких мова втілює у своїх одиницях, зберігає і 

транслює культуру,  а перекладознавство вивчає способи, з допомогою яких 

іншомовна культура втілюється, зберігається і транслюється мовою 

перекладу. 

 Елементи художнього тексту з лінгвокультурним компонентом 

розглядаються у дисертаційному дослідженні через призму основної одиниці 

лінгвокультурології лінгвокультуреми як одиниці мовної свідомості і 
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мовлення, що включає як власне мовне вираження, так і нерозривно 

пов’язане з ним позамовне, культурне середовище, і вимагає від перекладача 

володіння лінгвокультурологічною компетенцією, тобто сукупністю 

лінгвістичних і культурологічних знань, виявляти здатність до сприйняття і 

адекватного відтворення у перекладі фонової асоціативної культурологічної 

інформації. 

 У межах нашого дисертаційного дослідження в якості 

лінгвокультурного компонента виступають явища, специфічні і характерні як 

для німецького етносу, так і для інших народів і культур, представлених у 

практичному матеріалі дослідження, що є відмінними від культури 

українського народу, а також ті, що представляють явища загальнолюдської 

культури. До лінгвокультурем аналізованого казкового простору відносимо 

слова-реалії, фразеологізми, прислів’я і приказки, які акумулюють в собі 

народну мудрість. 

 Для перекладу лінгвокультурем-реалій у аналізованому практичному 

матеріалі найчастіше використовуються такі прийоми перекладу як 

транскрипція і транслітерація, гіперонімічне перейменування, калькування, 

наближений переклад, описовий переклад, уподібнення. 

Лінгвокультурна адаптація – пристосування тексту або його елементів 

до норм культури перекладу з метою елімінації міжкультурної асиметрії 

шляхом заміни, генералізації, уподібнення. Небезпека при зловживанні 

лінгвокультурною адаптацією полягає у втраті автентичності твору через 

ігнорування національно-культурного колориту, наближення тексту до рідної 

читачеві культури шляхом заміни реалій оригінального тексту реаліями цієї 

культури. 

Усі оніми, що складають ономастичний простір казкового тексту, 

розглядаються в якості ономастичних реалій, як власні назви, що виступають 

лінгвокультурними маркерами тексту казки, тобто є характерними для певної 

національної спільноти і несуть певну інформацію про іншу культуру. 
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При перекладі антропонімів українською мовою використовується, в 

основному, транскрипція, як повна так і часткова з пристосуванням до 

мовних норм української мови. Смислові імена відтворюються засобами 

української мови з допомогою транскрибування і калькування. Найбільш 

ефективним прийомом перекладу промовистих імен-неологізмів є створення 

перекладацьких неологізмів. 

Реальні топоніми, що мають місце у  аналізованих нами текстах 

німецьких літературних романтичних казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана 

перекладаються українською мовою за усталеними правилами перекладу 

таких власних назв із використанням їх словникових відповідників, 

затверджених у практиці перекладу. Основним прийомом перекладу 

вигаданих топонімів, створених за словотвірною моделлю реальних 

топонімів є транскрипція. Промовисті топоніми, що є назвами об’єктів 

фантастичного світу, відтворюються засобами української мови шляхом 

калькування. 

Для перекладу іншої онімної лексики (зоонімів, фітонімів, астронімів, 

міфонімів, релігіонімів і т.д.) також використовується пошук лексичних 

відповідників, транскрипції, створення неологізмів. 

Основними прийомами перекладу інших видів реалій, представлених у 

досліджуваному матеріалі, є транскрипція та транслітерація, що сприяють 

закріпленню в мові перекладу іншомовного звучання слова і можливо нової 

реалії, та калькування, гіпо-гіперонімічний переклад та денотативна 

субституція, що наближають текст казки до культури реципієнта. 

Фразеологічні лінгвокультуреми відтворюються в україномовних 

перекладах за допомогою добору еквівалентів, пошуку фразеологічних 

аналогів, калькування та описового перекладу, наявне також явище 

компенсації, що виявляється у заміні фразеологічних одиниць оригіналу 

нейтральними мовними одиницями у перекладі і навпаки. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Дослідження в галузі дитячої перекладної літератури є важливою 

складовою науки сьогодення, адже в руслі нової наукової антропоцентричної 

парадигми відображають наявність, стан дитячої перекладної літератури в 

країні, її сучасність, сприяють турботі про розвиток та виховання 

підростаючого покоління. Казка – перший твір, з яким дитина знайомиться з 

самого початку свого життя і який залежно від свого змістового наповнення, 

прагматичних та культурологічних характеристик формує її загальнолюдську 

та національну свідомість. З огляду на це, переклад казок є надзвичайно 

відповідальним завданням для виховання нації.  Аналіз наявних досліджень 

казкового дискурсу показав, що переважна більшість лінгвістичних 

досліджень пов’язана із вивченням особливостей народної казки 

(В.П. Анікін, М.М. Бахтін, О.М. Гронская, Г.В. Давиденко, Л.Ф. Дунаєвська, 

О.І. Капіца, С.Д. Карпенко, Т.В. Ковтун, Н.І. Кушина, Н.В. Мастилко, 

М.В. Новиков, В.Я. Пропп, І.Я. Франко та ін.). Дослідження ж літературної 

казки не так широко представлене на теренах лінгвістики, особливості 

літературної казки досліджували: В.О. Бахтіна, Л.Ю. Брауде, Є.Ю. Ільїнова, 

М.Н. Липовецький, Д.С. Ліхачов, І.П. Лупанова, Л.В. Овчиннікова та ін. 

Жанр німецької літературної казки в лінгвістичному та перекладознавчому 

аспектах у вітчизняній науці досліджений недостатньо. 

Казка, що як літературний жанр виникла на основі міфу і на спільній 

фольклорній основі успадкувала спільність сюжетів, розуміється як  

розповідний народно-поетичний або писемно-літературний твір про вигадані 

події, вигаданих осіб, іноді за участю фантастичних сил. У межах 

дисертаційного дослідження “літературна казка” визначається як жанр 

художньої літератури, твір з фантастичним сюжетом, оригінальною 

авторською концепцією, в основі якого лежить синтез фольклорних і 

літературних традицій і який виконує етико-естетичну функцію. Відмінними 

рисами літературної і народної казки є форма існування, категорія авторства, 

складність сюжету, мовна картина, персоніфікація образів і психологізм 
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персонажів, чіткість хронотопу, категорії автосемантії, ретроспекції, 

проспекції. 

 Переклад будь-якого тексту, в тому числі тексту казки, передбачає 

першочергове врахування його прагматичних відносин і на передній план 

виступає прагматичний аспект перекладу. В рамках дисертаційного 

дослідження ми розглядаємо лінгвістичну прагматику як міждисциплінарну 

науку, що вивчає умови використання людиною (суб’єктом мовлення) 

мовних засобів у спілкуванні, тобто умови адекватного добору та 

використання одиниць і категорій мови з урахуванням усіх ситуативних, 

контекстних чинників задля досягнення найефективнішого впливу на 

партнера по комунікації, читачів, аудиторію. Ми розглядаємо категорії 

лінгвістичної прагматики з точки зору вивчення умов добору та 

використання мовних одиниць вторинним суб’єктом спілкування 

(перекладачем, на відміну від первинного суб’єкта – мовця, автора) з метою 

відтворення первинного впливу (або комунікативного ефекту) на вторинного 

партнера по комунікації (реципієнта тексту перекладу).  

 Перекладач, виступаючи адресатом вихідного тексту, опирається на 

функціональні домінанти тексту та визначає авторську інтенцію, на основі 

якої намагається створити текст перекладу, виступаючи адресантом 

кінцевого тексту, з метою досягнення відповідного прагматичного впливу на 

адресата кінцевого тексту. Від реакції адресата на перекладений текст 

залежить досягнення чи недосягнення комунікативного ефекту у перекладі, 

тобто відповідності реакції реципієнта кінцевого тексту реакції реципієнта 

вихідного тексту.  

Такі об’єктивні чинники як приналежність реципієнта перекладу до 

іншого лінгвокультурного середовища, іншої історичної епохи (значно 

віддалена історична перспектива), неможливість сприйняття реципієнтом 

перекладу предмету мовлення (оповіді) внаслідок його вікових, 

психологічних, соціальних характеристик, необізнаність або недостатня 

обізнаність реципієнта перекладу із предметом мовлення (оповіді) 



 
 

180 

(відсутність фонових знань) (а надто, якщо реципієнтом перекладеного 

тексту є дитина) викликають необхідність модифікацій тексту перекладу з 

метою досягнення адекватності перекладу, тобто необхідність прагматичної 

адаптації тексту. Прагматична адаптація – перекладацький прийом, що 

передбачає якісні зміни тексту з метою нівелювання вказаних вище чинників 

для досягнення адекватності перекладу і є поширеним явищем при перекладі 

казок [241].  

В україномовних перекладах казок В. Гауфа і Е.Т.А. Гофмана, що 

слугували матеріалом нашого дослідження, прагматична адаптація 

використовується різною мірою. Основні моменти казок, що реалізують 

прагматичну установку тексту та автора (традиційні казкові формули, 

короткі зрозумілі заголовки, віршовані вкраплення, авторські звертання та 

коментарі) перекладено українською мовою точно або близько до оригіналу. 

Проте, особливо в україномовних перекладах циклів казок В. Гауфа, 

подеколи зовсім вилучалася одна сюжетна лінія – лінія наратора, або 

опускалися деякі сцени, що пов’язано з вибірковістю перекладів казок. 

Структурно-композиційна побудова аналізованих казок в 

україномовних перекладах відтворюється таким чином: при перекладі 

заголовків казок Е.Т.А. Гофмана українською мовою використовується, в 

основному, спосіб дослівного перекладу із збереженням структурного типу 

заголовка, а також застосовуються заміни, функціональні відповідники, 

неологізми. В україномовних заголовках казок В. Гауфа використовуються 

трансформації без збереження структури оригінальних заголовків (65%) 

порівняно з дослівним перекладом з повним збереженням структури 

заголовків (35%), що пояснюється об’єктивними причинами: дотриманням 

правил перекладу з німецької мови, норм української мови та вибірковістю 

перекладу та публікації казок. Традиційні для казкового тексту ініціальні та 

фінальні формули в україномовних перекладах відтворюються, в основному, 

дослівно, інколи з пристосуванням до відповідних казкових формул 

української культури. Авторські звертання і коментарі в україномовних 
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перекладах відтворюються відповідно до оригіналу, інколи з незначними 

змінами. Віршована мова, що є типовою для персонажів казки фантастичного 

світу і відсутньою у авторській оповіді, в україномовних перекладах 

відтворюється зі збереженням розміру, ритму оригінального вірша, зміст 

оригіналу та його функція у тексті передається шляхом використання 

відповідних мовних засобів. 

Переклад літературної казки, крім лінгвопрагматичного, має також 

враховувати лінгвокультурологічний аспект, адже мова і культура існують в 

нерозривній єдності: мова розвивається всередині культури і експлікує її; 

мова є умовою існування культури, її складовою частиною і разом з тим 

продуктом культури. Переклад літературної казки може тяжіти до її 

“одомашнення”, тобто пристосування тексту до культури-сприймача, або до 

“очуження”, тобто внесення в текст перекладу таких мовних одиниць, що 

позначають іншу культуру. 

 Елементи художнього тексту з лінгвокультурним компонентом 

розглядаються у дисертаційному дослідженні як лінгвокультуреми, тобто як 

одиниці мовної свідомості і мовлення, що мають як власне мовне вираження, 

так і нерозривно пов’язане з ним позамовне, культурне середовище, і 

вимагають від перекладача володіння лінгвокультурологічною 

компетенцією, тобто сукупністю лінгвістичних і культурологічних знань, 

виявляти здатність до сприйняття і адекватного відтворення у перекладі 

фонової асоціативної культурологічної інформації. 

 Лінгвокультурним компонентом у межах дисертаційного дослідження є 

специфічні і характерні явища як для німецького етносу, так і для інших 

народів і культур, представлених у практичному матеріалі дослідження, що є 

відмінними від культури українського народу, а також ті, що представляють 

явища загальнолюдської культури. Такими лінгвокультуремами 

аналізованого казкового простору є слова-реалії, фразеологізми, прислів’я і 

приказки, які акумулюють в собі народну мудрість. 
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 В україномовних перекладах казок В. Гауфа і Е.Т.А. Гофмана для 

перекладу лінгвокультурем-реалій найчастіше використовуються 

транскрипція і транслітерація, гіперонімічне перейменування, калькування, 

наближений переклад, описовий переклад, уподібнення. При неможливості 

відтворити явища іншої культури засобами рідної мови перекладачі вдаються 

до лінгвокультурної адаптації, тобто до пристосування тексту або його 

елементів до норм культури перекладу з метою елімінації міжкультурної 

асиметрії шляхом заміни, генералізації, уподібнення. Зловживання 

лінгвокультурною адаптацією призводить до небезпеки втрати автентичності 

твору через ігнорування національно-культурного колориту, наближення 

тексту до рідної читачеві культури шляхом заміни реалій оригінального 

тексту реаліями цієї культури. Явище лінгвокультурної адаптації мало місце 

особливо у ранніх україномовних перекладах казок В. Гауфа, що виявлялося 

у внесенні перекладачами в перекладений текст реалій своєї культури та 

заміни оригінальних власних імен відповідними власними іменами, 

характерними для українського народу. 

Власні назви, що є ономастичними реаліями,  складають ономастичний 

простір казкового тексту і є лінгвокультурними маркерами тексту казки, 

тобто є характерними для певної національної спільноти і несуть певну 

інформацію про іншу культуру. Антропоніми досліджуваних казок  

перекладаються українською мовою, в основному, за допомогою 

транскрипції, як повної так і часткової з пристосуванням до мовних норм 

української мови. Смислові імена відтворюються засобами української мови 

шляхом транскрибування і калькування. При перекладі промовистих імен-

неологізмів найбільш ефективним прийомом є створення перекладацьких 

неологізмів. Реальні топоніми, що представлені у  аналізованих нами текстах 

німецьких літературних романтичних казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана 

перекладаються українською мовою за усталеними правилами перекладу 

таких власних назв із використанням їх словникових відповідників, 

затверджених у практиці перекладу. Основним прийомом перекладу 
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вигаданих топонімів, створених за словотвірною моделлю реальних 

топонімів є транскрипція. Промовисті топоніми, що є назвами об’єктів 

фантастичного світу, відтворюються засобами української мови шляхом 

калькування. Інша онімна лексика (зоонімів, фітонімів, астронімів, 

міфонімів, релігіонімів і т.д.) перекладається українською мовою за 

допомогою пошуку лексичних відповідників, транскрипції, створення 

неологізмів. Побутові реалії, що мають місце в оригінальному тексті 

аналізованих нами казок та їх перекладів, відтворюються українською мовою 

за допомогою транскрипції та транслітерації, що ведуть до закріплення в 

мові перекладу іншомовного звучання слова і можливо нової реалії, та 

калькування, гіпо-гіперонімічного перекладу та денотативної субституції, що 

наближають текст казки до культури реципієнта. 

У німецьких літературних романтичних казках В. Гауфа і 

Е.Т.А. Гофмана широко представлені фразеологічні лінгвокультуреми, що 

виражаються за допомогою стійких словосполучень, фразеологічних виразів, 

зворотів, прислів’їв та приказок і характеризують німецьку культуру. Такі  

лінгвокультуреми українські перекладачі відтворюють українською мовою 

шляхом добору еквівалентів, пошуку фразеологічних аналогів, калькування 

та описового перекладу, має місце також явище компенсації, що виявляється 

у заміні фразеологічних одиниць оригіналу нейтральними мовними 

одиницями у перекладі і навпаки. 

Перспективним напрямком для подальшого дослідження може бути 

вивчення відтворення особливостей літературної казки на матеріалі творів 

різних письменників у діахронічному розрізі. 
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59 Schulmeisters Michel Вчителів Міхель Син вчителя 

Міхель 

60 der Mondschein Мондшайн Мондшейн 

61 Fürst Demetrius Князь Деметрій Князь Деметріус 

62 der junge Paphnutius Молодий 

Пафнутій 

Юний Пафнуціус 

63 Paphnutius Пафнутій Пафнуціус 
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64 Kammerdiener Andres Камердинер 

Андрес 

Камердинер 

Андрес 

65 Andres Андрес Андрес 

66 Mosch Мош Мош 

67 Herr Zinnober Пан Цинобер Циннобер-

Єрундобер 

68 Herr Balthasar Пан Бальтазар Пан Бальтазар 

69 Fürst Gregor Принц Грегор Князь Грегор 

70 Gregor Грегор Грегор 

71 der italienische Geiger Sbiocca Скрипаль-

італієць Сбіокка 

Італійський 

скрипаль Сбіокка 

72 Herr Vincenzo Sbiocca Синьйор 

Вінченцо Сбіокка 

Пан Вінченцо 

Сбіокка 

73 Vincenzo Sbiocca Вінченцо Сбіокка Вінченцо Сбіокка 

74 Sbiocca Сбіокка Сбіокка 

75 der Referendarius Pulcher Референдарій 

Пульхер 

Референдарій 

Пульхер 

76 Signora Bragazzi Синьйора Брагаці Синьйора Брагаці 

77 Pulcher Пульхер Пульхер 

78 Herr Pulcher Пан Пульхер Пан Пульхер 

79 Fürst Barsanuph Князь Барсануф Князь Варсануф 

80 Viotti Віотті  Віотті 

81 Doktor Prosper Alpanus Доктор Проспер 

Альпанус 

Лікар Проспер 

Альпанус 

82 Paphnutz Пафнутій Пафнуціус 

83 Mondschein Мондшайн Мондшейн 

84 Doktor Alpanus Доктор Альпанус Лікар Альпанус 

85 Prosper Alpanus Проспер 

Альпанус 

Проспер Альпанус 
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86 Zinnoberchen Циноберик Цинноберчик 

87 der geheime Sekretär Adrian Таємний секретар 

Адріан 

Таємний секретар 

Адріан 

88 Adrian Адріан Адріан 

89 der geheime Spezialrat Zinnober Таємний радник в 

особливих 

справах Цинобер 

Таємний радник 

Циннобер 

90 Minister Mondschein Міністр 

Мондшайн 

Міністр 

Мондшейн 

91 die Barsanuphe Барсануф Варсануфи 

92 Baron von Mondschein Барон Мондшайн Барон Мондшейн 

93 Minister Zinnober Міністр Цинобер Міністр Циннобер 

94 Herr Kees Добродій Кес Театральний 

кравець Кеес 

95 der Schneider Kees кравець Кеес Театральний 

кравець Кеес 

96 Ptolomäus Philadelphus Птоломеус 

Філадельфус 

Птоломей 

Філадельф 

97 Ptolomäus Птоломеус Птоломей 

98 der Student Fabian Студент Фабіан  Студент Фабіан 

99 Fabian Фабіан  Фабіан 

100 der Professor Mosch Terpin Професор Мош 

Терпін 

Професор Мош 

Терпін 

101 der Professor der Naturkunde 

Mosch Terpin 

Професор 

природничих 

наук Мош Терпін 

Професор 

природознавства 

Мош Терпін 

102 der Student Balthasar Студент 

Бальтазар 

Студент Бальтазар 

103 Balthasar Бальтазар Бальтазар 
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104 Rufin Руфін Руфін 

105 Prinz Hamlet Принц Гамлет Принц Гамлет 

106 Candida Кандіда Кандіда 

107 Mamsel Candida Мамзель Кандіда Мамзель Кандіда 

108 Schiller Шиллер Шиллер 

109 der heilige Hieronymus Св. Єронім Св. Ієронім 

110 Lukas Kranach Лукас Кранах Лукас Кранах 

111 Prosper Проспер Проспер 

112 Stiftsfräulein von Rosenschön Патронеса фон 

Рожа-Гожа  

Фрейлейн 

Троянденшен із 

доброчинного 

закладу 

113 Professor Zoroaster Професор 

Зороастр 

Професор 

Зороастр 

114 Balsamine Бальзаміна Бальзаміна 

115 Prinzessin Balsamine Принцеса 

Бальзаміна 

Принцеса 

Бальзаміна 

116 Zauberer Lothos Чарівник Лотос Чарівник Лотос 

117 Lothos Лотос Лотос 

118 der Minister Yuchi Міністр Юхі Міністр Юхі 

119 Terpin Терпін Терпін 

120 die alte Liese Стара Ліза Стара Ліза 

121 Phantasus  Фантазус Фантазус 

122 Alpanus Альпанус Альпанус 

123 Rosenbelverde Рожабельверде Рожабельверда 

 Е.Т.А. Гофман “Володар бліх” (переклад С. Сакидона) 

124 Herr Peregrinus Tyß Пан Перегрінус Тис 

125 Peregrinus Tyß Перегрінус Тис 

126 Herr Peregrinus Пан Перегрінус  
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127 Herr Tyß Пан Тис 

128 Peregrinus Перегрінус 

129 Peregrin Перегрін 

130 Peregrinchen Перегрінчик 

131 Herr Balthasar Tyß Пан Бальтазар Тис 

132 Frau Tyß Пані Тис 

133 der kleine Peregrinus Малий Перегрінус 

134 der alte Tyß  Старий Тис 

135 Buchbinder Lämmerhirt Палітурник Леммергірт 

136 Lämmerhirt Леммергірт 

137 Alinen Аліни 

138 Aline Аліна 

139 Blocksberg-Aspirantin Кандидатка на Блокберг 

140 die Königin von Golkonda Королева Голконди 

141 die Prinzessin Gameheh Принцеса Гамагея 

142 Gameheh Гамагея 

143 der Genius Thetel Геній Тетель 

144 Thetel Тетель 

145 George Pepusch Георг Пепуш 

146 Pepusch Пепуш 

147 der wackre Merkutio Бравий Меркуціо 

148 Shakespeare Шекспір 

149 Leuwenhock Левенгук 

150 Anton vаn Leuwenhock Антон ван Левенгук 

151 Dörtje Elverdink Дертьє Ельвердінк 

152 Dörtje Дертьє 

153 Kuff Куфф 

154 die Distel Zeherit Будяк Цегеріт 

155 Pantagruel Пантагрюель 
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156 der König Sekakis Король Секакіс 

157 die Bethmann Бетман 

158 George Георг 

159 der alte Swammerdamm Старий Сваммердам 

160 Herr Swammerdamm Пан Сваммердам 

161 die alte Aline Стара Аліна 

162 Herr Swammer Пан Сваммер 

163 Frau Aline Пані Аліна 

164 Herr Johann Swammerdamm Пан Ян Сваммердам 

165 der Rat Knarrpanti Радник Кнарпанті 

166 Knarrpanti Кнарпанті 

167 Mariane Маріанна 

168 Philine Філіна 

169 Mignon Міньйона 

170 Yulia Юлія 

171 Friederiken Фредеріка 

172 Mozart Моцарт 

173 Jarno Ярно 

174 Wilhelm Meister Вільгельм Мейстер 

175 Jünger Юнгер 

176 Moritz Моріц 

177 Sergeant Häberpiep Сержант Геберпіп 

178 Griechischer Philo Грецький філософ Філон 

179 Hieronymi Rorarii Єронім Рораріус 

180 Lipsius Ліпсус 

181 Leibniz Лейбніц 

182 Rabbi Maimonides Рабин Маймонід 

183 Gomez Pereira Гомес Перейра 

184 Uhrmacher Degen Годинникар Деген 
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185 Monsieur Egel Мосьє П’явка 

186 Herr Egel Пан П’явка 

187 Herr Legenie Пан Legenie 

188 Sekakis Секакіс 

189 Isaac Ben Harravad Ісаак Бен Гаррафад 

190 Rabbi Harravad Рабин Гаррафад 

191 Rabbi Isaac Ben Harravad Рабин Ісаак Бен Гаррафад 

192 Protzler Процлер 

193 Röschen Lämmerhirt Розонька Леммергірт 

194 Röschen Розонька 

195 Herr Johannes Swammerdamm Пан Йоганн Сваммердам 

196 Swammer Сваммер 

197 Nuntius Rorar Рораріус, нунцій 

198 Clemens der Siebente Клемент Сьомий 

199 Ariost Аріост 

200 Werthers Lotte Вертерова Лотта 

201 Prometheusfunken Прометеєва іскра 

202 Fackel des Ehegottes Смолоскип Гіменея 

203 Swammerdämmchen Сваммердамчик 

204 Leuwenhockchen Левенгукчик 

 Е.Т.А. Гофман “Королівська наречена” (переклад С.Г. Шалай, Ю.Б. 

Худякова) 

205 Herr Dapsul von Zabelthau Пан Дапсуль фон Цабельтау 

206 Fräulein Ännchen Фрейлейн Аннхен 

207 Ännchen Аннхен 

208 Fräulein Anna Фрейлейн Анна 

209 Herr Baron von Tondertonktonk Пан барон фон Тодентонктонк 

210 Familie von Zabelthau Родина фон Цабельтау 

211 Fräulein Anna von Zabelthau Фрейлейн Анна фон Цабельтау 
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212 Anna Анна 

213 der junge Dapsul Молодий Дапсуль 

214 Dapsul Дапсуль 

215 Gottlieb Готліб 

216 Herr Amandus von Nebelstern Пан Амандус фон Небельштерн 

217 Amandus Амандус 

218 Herr Dapsul Пан Дапсуль 

219 Herr von Nebelstern Пан Небельштерн 

220 Karl der Große Карл Великий  

221 Anna von Zabelthau Анна фон Цабельтау 

222 A.v.N. А.Ф.Н. 

223 Knecht Ruprecht Робітник Рупрехт 

224 Amandus von Nebelstern Амандус фон Небельштерн 

225 Fürst Mirandola Князь мірандола 

226 Zoroaster Зороастр 

227 Salamander Oromasis Саламандр Оромазіс 

228 Apollonius Аполлоній 

229 der weise Merlin Мудрий Мерлін 

230 Graf von Cleve Граф фон Клеве 

231 der große Kabbalist Bensyra Славетний кабаліст Бенсіра 

232 Melusine Мелузіна 

233 Paracelsus Парацельз 

234 Cassiodorus Remus Кассіодор Рем 

235 Magdalena de la Croix Магдалена де ла Круа 

236 Gertrud Гертруда 

237 Herr Baron Porphyrio von 

Ockerodastes 

Пан барон Порфіріо фон Океродастес 

238 Corduanspitz Кордуаншпиць 

239 Laktanz Лактанцій 



 
 

217 

240 Thomas Aquinas Фома Аквінський 

241 Knigge Кнігге 

242 mein Dapsul von Zabelthau Мій Дапсуль фон Цабельтау 

243 Baron Corduanspitz Барон Кордуаншпиць 

244 Mein Herr Jemine Господи Ісусе 

245 Pan Kapustowicz aus Polen Пан Капустянич з Польщі 

246 Herr von Schwarzrettig aus 

Pommern 

Гер фон Шварцреттих з Померанії 

247 Signor die Broccoli aus Italien Синьйор ді Брокколі з Італії 

248 Monsieur de Roccambolle aus 

Frankreich  

Мосьє де Рокамболь з Франції 

249 Gnome Tsilmenech Гном Тсільменех 

250 Ockerodastes Океродастес 

251 Porphyrio von Ockerodastes Порфіріо фон Океродастес 

252 die Sylphide Nehahilah Сильфіда Нехаліла 

253 die Frau von Genlis Пані Жанліс 

254 der Oberhofmarschall Turneps Обер-гофмаршал Турнепс 

255 der Gemüsekönig Daucus Carota 

der Erste 

Король овочів Даукус Карота Перший 

256 König Daucus Carota der Erste Король Даукус Карота Перший 

257 König Daucus Король Даукус 

258 der Herr von Corduanspitz Пан фон Кордуаншпиць 

259 Tyrtäische Schlachtlieder Бойові пісні Тіртея 

260 ein Shakespeare Шекспір 

261 ein Goethe Гете 

262 ein Tieck Тік 

263 ein Friedrich Richter Фрідріх Ріхтер 

264 Daucus Carota der Erste Даукус Карота Перший 

265 Daucus Carota Даукус Карота  
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266 Herr Amandus Пан Амандус 

267 Daucuschen Даукусик 

268 der große Tasso Славетний Тассо 

269 die Prinzessin Leonore d’Este Принцеса Леонора д’Есте 

 Е.Т.А. Гофман “Лускунчик і мичачий король” (переклад Є. Поповича) 

270 Fritz Фріц 

271 Marie Марі 

272 Medizinalrat Stahlbaum Радник медицини Штальбаум 

273 der Obergerichtsrat Droßelmeier Старший радник суду Дросельмаєр 

274 Droßelmeier Дросельмаєр 

275 die ältere Schwester Luise Старша сестра Луїза 

276 Schwester Luise сестра Луїза 

277 Luise Луїза 

278 Feldherr Fritz Stahlbaum Воїн Фріц Штальбаум 

279 Mausekönig Мишачий король 

280 der Chirurgus Wendelstern Хірург Вендельштерн 

281 die Prinzessin Pirlipat Королівна Пірліпат 

282 die Hexe Mauserinks Відьма Мишильда 

283 Pirlipat Пірліпат 

284 Pirlipatchen Пірліпатонька 

285 Frau Mauserinks Пані Мишильда 

286 Hofuhrmacher und Arkanist 

Christian Elias Droßelmeier 

Годинникар і ворожбит Кристіан 

Еліас Дросельмаєр 

287 Christian Elias Droßelmeier Кристіан Еліас Дросельмаєр 

288 der Vetter, der Puppendrechsler, 

Lackierer und Vergoldner 

Christoph Zacharias Droßelmeier 

Брат у перших, лялькар, пакувальник і 

золотар Кристоф Захаріус 

Дросельмаєр 

289 Christoph Zacharias Кристоф Захаріус 

290 der Dattelkönig Фініковий король 
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291 der Mandelfürst Мигдалевий князь 

292 der Nußknacker Лускунчик 

293 der junge Droßelmeier Молодий Дросельмаєр 

294 die kleine Marie Stahlbaum Мала Марі Штальбаум 

295 Demoiselle Stahlbaum Мадемуазель Штальбаум 

296 der Großmogul Великий Могол 

297 Fritz Stahlbaum Фріц Штальбаум 

 В. Гауф Казки 

 “Каліф-лелека” 

  Переклад  

М. Іванова 

Переклад 

І.Андрущенка 

298 der Kalif Chasid Каліф Хасід Каліф Хасид 

299 der Großvesier Mansor Великий візир 

Манзор 

Великий візир 

Мансор 

300 Mansor Манзор Мансор 

301 Selim Селім  Селім 

302 der Gelehrte Selim Вчений Селім Мудрець Селім 

303 Beim Bart des Propheten Клянуся бородою 

Магомета 

Клянуся бородою 

пророка 

304 Frau Langbein Пані Цибата Пані Довгоніжка 

305 Liebe Klapperschnabel Люба Цокотуха Люба Тріскачка 

306 Mizra Мізра  Мізра 

307 dieser Mizra Цей Мізра Цей Мізра 

308 der Storch Mansor Чорногуз Манзор Лелека Мансор 

309 Lusa Луза Луза 

310 der Zauberer Kaschnur Чарівник Кашнур Чарівник Кашнур 

 “Корабель привидів” (переклад М. Іванова) 

311 Ibrahim Ібрагім 

312 der alte Ibrahim Старий Ібрагім 
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313 Muley Мулей 

314 der weise Muley Мудрий Мулей 

315 der berühmte Reisende Sindbad Знаменитий мореплавець Сіндбад 

 “Відрубана рука” (переклад М. Іванова) 

316 der arme Zaleukos Бідолаха Цалевкос 

317 Bianca Біанка 

318 Signore Zaleukos Синьйор Цалевкос 

319 Valetty Валетті 

 “Визволення Фатьми” (переклад М. Іванова) 

320 Mustafa Мустафа 

321 Fatme Фатіма 

322 Zoraide Зораїда 

323 Hassan Гасан 

324 Orbasan Орбазан 

325 Zuleima Зулейма 

326 Thiuli-Kos Тіулі-Кос 

327  Thiuli Тіулі 

328 Chamankabudibaba Хаманкабудібаба 

329 Chambaba Хам баба 

330 Chadibaba Хадібаба 

331 Chakamdababelba Хакамдабабелба 

332 Mirzah Мірза 

333 Nurmahal Нурмагаль 

 “Малий Мук” (переклад М. Іванова) 

334 der kleine Muck Маленький Мук 

335  Muck Мук 

336 Mukrah Мукра 

337 die Frau Ahavzi Пані Агавзі 

338 die Prinzessin Amarza  Принцеса Амарза 
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339 der Küchenmeister Ahuli Головний кухар Агулі 

340 der Sklavenaufseher Achmet Ахмет, наглядач за рабами 

341 Archaz der Schatzmeister Скарбник Архаз 

342 der Obermundschenk Korchuz Корхуз, королівський виночерпій 

343 Korchuz Корхуз 

344 König Sadi Король Саді 

 “Вдаваний принц” (переклад М. Іванова) 

345 Labakan Лабакан 

346 der ehrsame Schneidergeselle 

Labakan 

Запашілий під майстерок Лабакан 

347 Selim Селім 

348 Omar Омар 

349 Elfi-Bei Елфі-Бей 

350 Schaud Сауд 

351 Melechsalah Мелексала 

352 die gütige Fee Adolsaide Добра фея Адользаїда 

353 der Name der Abassiden Ім’я Абасидів 

 “Карлик Ніс”  

  Переклад 

 М. Іванова 

Переклад 

І.Андрущенка 

354 der kleine Jakob Малий Якоб Малий Якоб 

355 Hanne Ганна Ганна 

356 die böse Fee Kräuterweis Зла фея Знайзілля Зла чаклунка 

Кройтервайс 

357 Urban Урбан Урбан 

358 der Barbier >Schaum Цирульник Шаум Цирульник Шаум 

359 Zwerg Nase  Карлик Ніс Карлик Ніс 

360 Mimi Мімі Мімі 

361 der große Wetterbock Великий Ветербок Великий 
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Веттербок 

 “Абнер або єврей, який нічого не бачив” (переклад видавництва 

“Універсум” Львів, 2002 р.) 

362 Abner  Абнер 

363 der großmächtigste Kaiser Muley 

Ismael 

Наймогутніший султан Мулі Ізмаель 

364 der Prinz Abdallah Принц Абдалла 

365 Muley Ismael Мулі Ізмаель 

366 mein Bruder Ruben Мій брат Рубен 

367 Goro Горо 

 “Мавпа-людина” (переклад видавництва “Універсум” Львів, 2002 р.) 

368 Ali Banu Алі Бану 

369 der Derwisch Mustafa Дервіш Мустафа 

 “Історія Альманзора” (переклад М. Іванова) 

370 Almansor Альманзор 

371 Kairam Кайрам 

372 Mustafa Мустафа 

 “Александрійський шейх та його невільники” (переклад видавництва 

“Універсум” Львів, 2002 р.) 

373 Harun Al-Raschid Гарун аль-Рашид 

374 Giaffar Джафар 

 “Караван” (переклад видавництва “Універсум” Львів, 2002 р.) 

375 Selim Baruch Селім Барух 

376 Selim Селім 

377 Achmet Ахмет 

378 Muley Мулей  

379 Lezah Леза 

380 Ali Sizah Алі Сіза 

 “Харчівня у Шпессарті” (переклад видавництва “Універсум” Львів, 
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2002 р.) 

381 Felix Фелікс  

 “Гульден з оленем” (переклад видавництва “Універсум” Львів, 2002 р.) 

382 Geschlecht der Zollern Рід Цоллернів 

383 ein Zollern Один з Цоллернів 

384 das böse Wetter von Zollern Цоллерн-Зла Негода 

385 Frau Hedwig von Zollern Пані Хедвіг фон Цоллерн 

386 Frau Hedwig Пані Хедвіг 

387 der Herr von Zollern Граф фон Цоллерн 

388 Kuno Куно 

389 Konrad, der Knappe Зброєносець Конрад 

390 Frau Feldheimerin Пані Фельдгеймер 

391 Kleiner Schalk Малий Шальк, тобто шахрай 

392 Wolf Вольф 

393 der Vater Joseph Патер Йозеф 

394 Schalk Шальк 

395 Jakob Яков 

 “Холодне серце” (переклад М. Іванова) 

396 Glasmännlein Склярчук 

397 der Holländer-Michel Міхель-Голландець 

398 Frau Barbara Munkin Барбара Мунк 

399 der junge Peter Munk Молодий Петер Мунк 

400 Peter Munk Петер Мунк 

401 der dicke Ezechiel Гладкий Езекіель  

402 der lange Schlurker Довготелесий Шлюркер 

403 Peter Петер 

404 der Kohlen-Munk-Peter Петер-дровопал 

405 Herr Glasmann Пан Склярчук 

406 Michel Міхель 
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407 der alte Winkfritz Старий Вінкфріц 

408 Lisbeth Лізбет 

409 Frau Lisbeth Пані Лізбет 

 “Пригоди Саїда” (переклад М. Іванова) 

410 Benezar Бенезар 

411 Said Саїд 

412 Zemira Земіра 

413 Kalum-Beck Калум-Бек 

414 Messour Мессур 

415 Zulima Зулійма 

416 Said-Almansor Саїд-Альманзор 

417 Ali Алі 

418 Almansor, der Tapfere Альманхор Хоробрий 

419 Salomo Цар Соломон 

 “Стінфольська печера” (переклад видавництва “Універсум” Львів, 

2002 р.) 

420 Kaspar Strumpf Каспар Штрумпф 

421 Wilm Falke Вільм Фальк 

422 Falke Фальк 

423 Kaspar Каспар  

424 Wilm Вільм 

425 Strumpf Штрумпф 

426 der alte Engrol Старий Енгроль 

427 Kätchen Кетхен 

428 Alfred Franz van der Swelder Альфред Франц ван дер Свельдер 

429 Gottfried, der Jäger Єгер Гоифрід 

430 Felix Perner Фелікс Пернер 

431 die Kammerfrau Sabine Камеристка Сабіна  

432 die Gräfin Sandau графиня Сандау 



 
 

225 

 Топоніми  

 Е.Т.А. Гофман Казки 

433 Brakelheim Бракельгайм 

434 Dresden Дрезден 

435 das Linkische Paradies Лінковий рай 

436 das Schwarze Tor Чорна брама 

437 das Linkische Bade Лінкові купальні 

438 das Böhmerland Богемія 

439 der Koselsche Garten Ковельський сад 

440 die Pirnaer Vorstadt Пірнаське передмісця 

441 der Antons Garten Антонський сад 

442 die Kreuzkirche  Церква Воздвиження 

443 Tunis Туніс 

444 Lappland Лапландія 

445 der Nil Ніл 

446 die Schloßgasse  Замковий провулок 

447 der Neumarkt Новий ринок 

448 die Moritzstraße Моріцштрассе 

449 der Seetor Озірна брама 

450 die Elbbrücke Ельбський міст 

451 die Universität Kerepes Університет у Керепесі 

452 Dorf Hoch-Jakobsheim  Село гох-Якобсгайм 

453 Tor von Kerepes Керепеська брама 

454 Nordpol Північний полюс 

455 Indien Індія 

456 die Kalbächer Gasse Кальбахська вулиця 

457 der Roßmarkt Кінський ринок 

458 Frankfurt am Main Франкфурт на Майні 

459 die Stadt Peking Місто Пекин 
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460 China Китай  

461 Peking Пекин 

462 Hamburg Гамбург 

463 Frankfurt Франкфурт 

464 Famagusta Фамагуста 

465 die ganze Stadt Frankfurt Ціле місто Франкфурт 

466 Delft Дельфт 

467 Samarkand Самарканд  

468 Berlin Берлін 

469 Jena Йена 

470 der Haag Гаага 

471 Madras Мадрас  

472 Venedig Венеція 

473 Golkonda Голконда 

474 Mainz Майнц 

475 Sachsenhausen Саксенгаузен 

476 Wien Відень 

477 Ägypten Єгипет 

478 Santa Kruz Санта-Круц 

479 Dapsulheim Дапсульхейм 

480 Westfalen Вестфалія 

481 Sachsen Саксонія 

482 Cordua Кордова 

483 Spanien Іспанія 

484 Köln Кельн 

485 Polen Польща 

486 Pommern Померанія 

487 Italien Італія 

488 Frankreich Франція 
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489 Corduan Кордуан 

490 Saffian  Сафіан 

491 Reich Mausolien Країна Мишаччина 

492 Nürnberg Нюрнберг 

493 London Лондон 

494 Paris Париж 

495 Asien Азія 

496 Eichhornshausen Білчине селище 

497 die Elbe Ельба 

498 Main Майн 

 В. Гауф Казки 

499 Bagdad Багдад 

500 Mekka Мекка 

501 Medina Медина 

502 Balsora Бальсора 

503 Algier Алжир 

504 Zante Занте 

505 Konstantinopel Константинополь 

506 Pforte Порта 

507 die Hohe Pforte Оттоманська Порта 

508 Stambul Стамбул 

509 die Stadt Florenz Місто Флоренція 

510 das Stadtviertel St. Croce Квартал Санта-Кроче 

511 Ponte Vecchio Понте-Веккіо 

512 Arno Арно 

513 Sizilien Сицилія 

514 die Hügel von Sulieika Гори Зуліейки 

515 Nicea Нікея 

516 Alessandria Олександрія 
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517 der heilige Brunnen Zemzem Свята криниця Зензен 

518 Deutschland Німеччина 

519 die Insel Gotland Острів Готланд 

520 Mogador Могадор 

521 Fez Фес 

522 Marokko Марокко 

523 Frankenland Франки стан 

524 die Vorbergen des Atlas Атлаські гори 

525 das Städchen Grünwiesel Містечко Грюнвізель 

526 Grünwiesel Грюнвізель 

527 Kleinarabien Мала Аравія 

528 der Morgenland Країни Сходу 

529 der Hafen von Stambul Стамбульська пристань 

530 zu den Moskowitern До Московії 

531 Akara Акара 

532 Birket el Had  Біркет-ель-Гад 

533 Kairo Каїр 

534 das Tor Bebel Falch Бебельфахські ворота 

535 Neapel Неаполь 

536 Rom Рим 

537 Spessart Шпессартський ліс 

538 Spessart Шпессарт 

539 Oberschwaben Верхня Швабія 

540 Hohenzollern Гогенцоллерн 

541 das Schloß Schalksberg Замок Шальксберг 

542 Hirschguldenberg Хіршгульденберг 

543 Hirschberg Хіршберг 

544 Städchen Balingen Містечко Балінген 

545 Würtemberg Вюртемберг 
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546 Stuttgart Штутгарт 

547 Schwaben Швабія 

548 Schwarzwald Шварцвальд 

549 die Nagold Нагольд 

550 der Neckar Некар 

551 der Rhein Рейн 

552 Holland Голландія 

553 Amsterdam Амстердам 

554 Bingen Бінген 

555 Rotterdam Роттердам 

556 Unterwald Унтервальд 

557 Straßburg Страсбург 

558 Wasser des Tigris Вода з річки Тигру 

559 Aleppo Алепо 

560 Syrien Сирія 

561 die Straße El Malek Вулиця Ель-Малек 

562 die Höhle von Steenfoll Стінфольська печера 

563 Schottland Шотландія 

564 Würzburg Вюрцбург 

565 Aschaffenburg Ашаффенбург 

566 Batavia Баталія 

567 das Schloß Mayenburg Замок Майнбург 

568 Fürth Фюрт 

 Зооніми 

569 Hund Sultan Пес Султан 

570 Goldgrüne Schlange Золотисто-зелена Змійка 

571 Gevatter Schuhu Кум Пугач 

572 Meister Floh Майстер Блоха 

573 Pontifex Понтіфакс (кінь) 
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574 Feldmann Фельдман (собака) 

575 der alte lahme Fuchs Старий кульгавий Рудий (кінь) 

576 der Kater Schnurr Кіт Мур 

577 Murva Мурфа (кінь) 

578 der Emir Емір (кінь) 

579 Aline Аліна (собака) 

580 Hund Munter Пес Веселий 

581 der Rappen Вороний (кінь) 

582 Fassan  Хапай (собака) 

 Міфоніми 

583 der Jüngling Phosphorus Юнак Фосфор 

584 die Lilie Лілея 

585 Serpentina Серпентина  

586 der Salamander Саламандр 

587 das Wunderland Atlantis Чарівна країна Атлантида 

588 der Geisterfürst Phosphorus Князь духів Фосфор 

589 der alte mürrische Erdgeist Старий Мимра 

590 Phosphor Фосфор 

591 Dschinnistan Джиністан 

592 Gärten der Hesperiden Сад Гесперид 

593 die Fee Mab Фея Маб 

 Бібліоніми 

594 der Himmel Господь 

595 Gott Бог  

596 der Heilige Christ Христос/Дід Мороз 

597 die heilige Kabbala Священна Кабала 

598 der Lusttritt zu St. Walpurgis Вальпургієва ніч 

599 der Satan Сатана 

600 Weihnachten Різдво/Новий рік 
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