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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У період відродження української ментальності та боротьби 

українського народу за національну самобутність усе більш актуальними у 

циклі гуманітарних наук 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 із літературознавства, мовознавства, етнології, 

культурології, психології, перекладознавства тощо. Зокрема фольклорну 

казку досліджували такі науковці: В.П. Анікін, М.М. Бахтін, О.М. Гронська, 

Г.В. Давиденко, Л.Ф. Дунаєвська, О.І. Капіца, С.Д. Карпенко, Т.В. Ковтун, 

Н.І. Кушина, Н.В. Мастилко, М.В. Новиков, І.Я. Франко, В.Я. Пропп 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. 

Слід зауважити, що в наукових дослідженнях спостерігається теоре-

тична неопрацьованість жанру літературної казки, зокрема, в 

літературознавстві практично відсутнє чітке формулювання визначення 

літературної казки. Літературну казку можна вважати своєрідним синтезом 

ідейного, проблемного аспекту, що зумовлений авторським задумом, і всієї 

системи художньо-виражальних засобів, які визначаються певними 

закономірностями жанру казки та загальним розвитком змістових форм 

літератури. Таким чином, вже протягом тривалого часу відбуваються 

дискусії навколо приналежності літературної казки до певного жанру, вікової 

категорії читачів, яким вона призначена, та зіставлення її з фольклорною 

спадщиною. 

Сучасний розвиток перекладознавства засвідчує розширення наукового 

інструментарію у дослідженнях актуальних питань перекладу як науки. 

Особливо перспективними напрямками досліджень є лінгвістична 

прагматика і лінгвістична культурологія, адже прагматичні відношення у 

тексті визначають взаємозв’язок та комунікацію автора і читача, а 

культурний вимір визначає буття суспільства і місце людини в ньому, тому 

лінгвопрагматичний та лінгвокульторологічний аспекти відіграють основну 

роль при перекладі. 

Актуальність дослідження зумовлено посиленням уваги науковців 

(теоретиків перекладу, культурологів, літературознавців, лінгвістів) до 

вивчення художніх текстів із позиції взаємодії та відокремленості культур. 

Таким типом тексту, безперечно, є текст казки як літературного жанру, що 

увібравши в себе глибинні вікові надбання народів,репрезентує разом з тим 

національну своєрідність окремого етносу. Актуальність роботи визначається 

також недостатнім розробленням проблем жанру літературної казки у теорії 

перекладу загалом та відсутністю досліджень жанру літературної казки на 

матеріалі німецької мови у перекладознавчому аспекті зокрема. 

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять дослідження 

особливостей тексту казки (В.П. Анікін, О.М.Афанасьєв, Н.М. Большакова, 
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Л.Ю. Брауде, Т.В. Волкодав, Г.В. Давиденко, Л.С. Дереза, Л.Ф. Дунаєвська, 

Н.І. Кушина, Н.В. Мосьпан, М. Люті, В.Я. Пропп та ін.), праці із загальної 

теорії та практики перекладу (Л.С. Бархударов, В.С. Виноградов, 

О.Г. Горбачова, В.І. Карабан, Т.Р. Кияк, В.Н. Коміссаров, А.М. Науменко, 

О.Д. Огуй, Я.І. Рецкер, О.В. Федоров, О.Д. Швейцер), роботи з вивчення 

окремих аспектів перекладу художнього тексту (О.М. Білоус, 

Є.О. Гончарова, О.І. Домашнєв, В.О. Кухаренко, О. Попович, В.Д. Радчук, 

І.І. Шишкін,), а також перекладу ономастичних одиниць і реалій 

(М.В. Бережна, С. Влахов, А.Г. Гудманян, Р.П. Зорівчак, О.Ф. Кудіна, 

С. Флорін), розвідки з лінгвістичної прагматики (Ф.С. Бацевич, 

Є.В. Дорджиєва, H.О. Левковська, І.О. Ленькова, В.Л. Наєр, А.Нойберт, 

Б.Ю. Норман, Ю.С. Степанов, І.П. Сусов), лінгвістичної культурології 

(В.В. Воробйов, А.В. Головня, В.В. Демецька, Д.О. Добровольський, 

Є.І. Зінов’єва, В.В.Красних, Є.Ю.Ласкавцева, В.О. Маслова, Н.С. Медвідь, 

В.М. Телія, Є.Є. Юрков). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної наукової теми 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка №06 БФ 044-01 «Розвиток і взаємодія мов та літератур в умовах 

глобалізації», затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

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 таких 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. 

4. Визначити методологічні основи перекладознавчого дослідження 

німецької літературної казки. 

5. Встановити лінгвопрагматичні та лінгвокультурологічні 

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. 
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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. 

Мовним матеріалом дослідження стали всі 23 казки В. Гауфа та 

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

художній літературі та містять авторську пресупозицію віднесеності до 

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

українською мовою С. Сакидона, Є. 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 видання «Універсум», а також переклади 

М. Іванова та І. Андрущенка. Загальний обсяг досліджуваного матеріалу 

становив 3500 сторінок. 

Методи дослідження визначаються специфікою матеріалу, а також 

метою і завданнями дослідження. При обробці всього текстового корпусу 

застосовано комплексну методику, в межах якої було проведено зіставний 

аналіз для виявлення змістових, структурно-композиційних і лексико-

семантичних відмінностей між текстом казки в оригіналі та його перекладі 

українською мовою, контекстуальний аналіз для дослідження чинників, які 

впливають на сприйняття, розуміння і врахування фонової інформації при 

перекладі, лексикографічний аналіз для вивчення окремих слів оригінального 

тексту і особливостей їх відтворення в перекладеному тексті, в окремих 

випадках застосовується також метод кількісних підрахунків для отримання 

кількісних характеристик досліджуваного матеріалу. Добір емпіричного 

матеріалу здійснено методом суцільної вибірки. 

Наукова новизна роботи визначається вибором фактичного матеріалу, 

а саме: німецьких літературних казок, що раніше детально не аналізувалися в 

перекладознавчому аспекті, та полягає у комплексному дослідженні 

зазначених вище особливостей жанру літературної казки та способів їх 

відтворення в україномовних перекладах.  

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, які належать до жанру літературної казки. Результати 

проведеного дослідження можуть слугувати базою для теоретичних 

досліджень у галузі загальної теорії перекладу, а також для досліджень, що 

стосуються відтворення лінгвопрагматичних і лінгвокультурологічних 

особливостей при перекладі. 

Практичне значення роботи полягає у використанні отриманих 

результатів при викладанні окремих теоретичних курсів із 

перекладознавства, на семінарських заняттях із проблем художнього 
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перекладу, а також при написанні студентами курсових і кваліфікаційних 

робіт. 

На захист винесено такі положення: 

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. 

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. 

Апробація результатів дисертації проводилася на дев’яти міжнародних 

та  всеукраїнських конференціях, 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. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дослідження викладено у 14 публікаціях: 10 наукових статтях у фахових 

виданнях та 4 тезах доповідей на наукових конференціях. 

Обсяг та структура роботи підпорядковані її меті та визначені 

специфікою досліджуваного матеріалу. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний 

обсяг роботи становить 230 сторінок, із них основного тексту – 183 сторінки. 

Робота містить один додаток обсягом 24 сторінки, список використаних 

джерел складає 242 позиції. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її наукову новизну, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, його мету, завдання, розкрито 
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теоретичне та практичне значення отриманих результатів, зазначено основні 

методи дослідження, 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 з обґрунтуванням підходу, що застосовано у роботі. 

Особливу увагу приділено жанровим ознакам літературної казки у 

порівнянні з народною. Аналіз наявних наукових праць у галузі дослідження 

німецької літературної казки підтверджує недостатність дослідження цього 

жанру в лінгвістичному та перекладознавчому аспектах у вітчизняній науці.  

Розглянувши історію становлення та розвитку казки загалом та 

еволюцію поняття «казка» у німецькій мові та літературі, зокрема, ми робимо 

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

маючи спільну фольклорну основу, успадкувала також і спільність казкових 

сюжетів. Взявши за основу сучасне визначення казки як розповідного 

народно-поетичного або писемно-літературного твору про вигадані події, 

вигаданих осіб, іноді за участі фантастичних сил, проаналізувавши наявні 

підходи до дефініції поняття «літературна казка», ми визначаємо її як жанр 

художньої літератури, твір із фантастичним сюжетом та оригінальною 

авторською концепцією, в основі якого лежить синтез фольклорних і 

літературних традицій, який має етико-естетичну мету. 

Літературна казка має цілий ряд домінантних ознак, і залежно від типу 

літературної казки домінанта буде іншою. За сюжетно-композиційними 

ознаками відмінність між літературною та народною казкою виявляється у 

формі, структурі, доборі та використанні мовних засобів, способах творення 

персонажів, їх персоніфікації, авторстві та інших категоріях (автосемантія, 

ретроспекція, проспекція). Сюжетно-кульмінаційна організація літературної 

казки більш гнучка і багатовершинна, на відміну від народної.   

У другому розділі «Лінгвопрагматичні особливості німецької 

літературної казки в контексті перекладу» розглянуто проблеми 

лінгвістичної прагматики в аспекті перекладознавства. У розділі детально 

розглянуто відтворення прагматичних відносин тексту німецької 

романтичної казки в україномовних перекладах, а саме особливості 

перекладу заголовків, відтворення структурно-композиційної побудови казок 

Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа.  

У межах дисертаційного дослідження ми визначаємо 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 контекстних, ситуативних чинників із метою досягнення 

найефективнішого впливу на партнера по комунікації, аудиторію, читачів. 

Нами розглядаються категорії лінгвістичної прагматики з погляду вивчення 

умов добору та використання мовних одиниць вторинним суб’єктом 
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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).  

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 зумовлюється загальними 

характеристиками самого тексту – його призначенням, видом, жанром, 

стилем. Відповідно текст, визначений нами як текст казки, має свою 

прагматичну установку, що мотивує форму тексту, відбір матеріалу, загальну 

стилістику тощо, орієнтовану на текст народної казки як первинної форми 

казкової оповіді, який упізнається його реципієнтами як текст казки. Проте 

автор казки, маючи свою комунікативну інтенцію, вносить особисті 

корективи в побудову тексту, реалізує авторську прагматичну установку. 

Щодо тексту літературної казки, що є матеріалом нашого дослідження, сама 

категорія авторства є відмінною характеристикою цього типу тексту щодо 

фольклорної казки, і автор виступає одиничним суб’єктом комунікативного 

акту, на відміну від автора фольклорної казки як колективного суб’єкта, а 

тому має більшу свободу вибору способів і засобів здійснення прагматичного 

впливу на читача.  

Прагматична установка тексту й автора реалізується у використанні 

традиційних казкових формул із метою упізнаваності й ідентифікації тексту 

казки, коротких зрозумілих заголовків, віршованих вкраплень для кращого 

сприйняття казки дітьми та активній «присутності» автора у тексті, 

«нагадування» про себе через використання звертань і коментарів. 

Перекладач, виступаючи адресатом вихідного тексту, повинен брати за 

основу функціональні домінанти тексту та визначити авторську інтенцію, на 

основі якої намагатися створити текст перекладу  з метою досягнення 

відповідного прагматичного впливу на адресата кінцевого тексту. Від реакції 

адресата на перекладений текст залежить досягнення чи недосягнення 

комунікативного ефекту в перекладі, тобто відповідності реакції реципієнта 

кінцевого тексту реакції реципієнта вихідного тексту.  

Модифікації тексту перекладу для досягнення максимальної 

адекватності пов’язані з потребою зважати на такі об’єктивні чинники, як 

лінгвокультурне середовище адресата тексту, історична доба, складнощі 

сприйняття адресатом тексту перекладу через індивідуальні особливості, 

насамперед, соціальні, вікові, психологічні й освітні. Тобто виникає потреба 

прагматичної адаптації тексту – перекладацького прийому, що передбачає 

якісні зміни тексту з метою нівелювання вказаних вище чинників і є 

поширеним явищем при перекладі казок. 

В україномовних перекладах казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана, що 

слугували матеріалом нашого дослідження, прагматична адаптація 
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використовується різною мірою. Основні структурно-композиційні елементи 

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 вилучалися деякі сюжетні лінії – лінії 

наратора або 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 переважно спосіб 

дослівного перекладу зі збереженням структурного типу заголовка, а також 

застосовуються заміни, функціональні відповідники, неологізми, напр.: Der 

goldne Topf  – Золотий горнець, Meister Floh – Володар бліх, Nußknacker und 

Mausekönig – Лускунчик і мишачий король. В україномовних заголовках казок 

В. Гауфа використовуються трансформації без збереження структури 

оригінальних заголовків (65%), напр.: Die Geschichte von Kalif Storch – Каліф-

Чорногуз/Каліф-Лелека, порівняно з дослівним перекладом із повним 

збереженням структури заголовків (35%), напр.: Der Zwerg Nase – Карлик 

Ніс, Die Geschichte Almansors – Історія Альманзора,  що пояснюється 

об’єктивними причинами: дотриманням загальних правил перекладу, норм 

української мови та вибірковістю перекладу опублікованих казок. І казки 

Е.Т.А. Гофмана, і казки В. Гауфа містять 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. 

Такі традиційні для казкового тексту ініціальні та фінальні формули в 

україномовних перекладах відтворюються, в основному, дослівно (напр.: Vor 

vielen Jahren – Багато років тому, Zur Zeit Harun Al-Raschids – Ще за часів 

Гаруна аль-Рашида), інколи з пристосуванням до відповідних казкових 

формул, характерних для української культури (напр.: Es war einmal ein… – 

Жив собі колись…). Авторські звертання і коментарі виконують функцію 

встановлення контакту і підтримання уваги та інтересу читача, створення 

довірливої атмосфери оповіді. У межах нашого дисертаційного дослідження 

авторськими коментарями виступають усі фрагменти тексту, котрі містять 

вставні слова від особи автора, що зустрічаються в тексті на фоні оповіді у 

третій особі, незалежно від їхнього обсягу. 

Як звертання 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. І авторські коментарі, 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 (38%), у 

http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/goldtopf/goldtopf.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/goldtopf/goldtopf.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/floh/floh.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/nussknac/nussknak.xml
http://gutenberg.spiegel.de/etahoff/nussknac/nussknak.xml
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казці «Лускунчик і мишачий король» – 16 (29%), у казці «Малюк Цахес на 

прізвисько Цинобер» – 8 (15%), у казці «Золотий горнець» – 4 (7%), 

«Королівська наречена» – 4 (7%), найменше авторських звертань і коментарів 

– 2 (4%) –виявлено у казці «Чужа дитина». Авторські звертання і коментарі в 

україномовних перекладах відтворюються відповідно до оригіналу, інколи з 

незначними змінами. Так, 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…». У перекладі 

українською мовою натомість використовується наказовий спосіб дієслова у 

формі першої особи множини, і обсяг речення суттєво скорочується через 

опущення його першої частини: «Та гляньмо тепер на ліве крило 

Лускунчикового війська…». Заміну однієї граматичної категорії в тексті 

оригіналу іншою, рівноцінною їй, у тексті перекладу без зміни змісту 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).  

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. 

У третьому розділі «Лінгвокультурологічні особливості німецької 

літературної казки в контексті перекладу» досліджено особливості перекладу 

елементів художнього тексту з лінгвокультурним компонентом, що 

визначаються як лінгвокультуреми (одиниці мовної свідомості та мовлення, 

які мають як власне мовне вираження, так і нерозривно пов’язане з ним 

позамовне, культурне середовище), розглянуто відтворення власних назв, 

реалій та фразеологізмів німецьких літературних романтичних казок 

Е.Т.А. Гофмана і В. Гауфа в україномовних перекладах. 

Переклад можна вважати транскультурною діяльністю, яка 

реалізується за 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. При перекладі лінгвокультурем слід зважати на рівень 

фонових знань читачів перекладеного тексту. Виступаючи посередником у 

міжкультурній комунікації, перекладач повинен у тексті перекладу зберегти 

якомога більше культурних концептів, хоча на практиці часто неможливо 

відтворити всю культурну інформацію вихідного тексту. Тобто при перекладі 

лінгвокультурем допустима втрата певної частини інформації з її подальшою 

компенсацією задля досягнення відповідного прагматичного впливу. 
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Власні назви, що є ономастичними реаліями, складають ономастичний 

простір казкового тексту і є лінгвокультурними маркерами, тобто є 

характерними для певної національної спільноти і несуть певну інформацію 

про іншу культуру. У літературній казці 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, 

за 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 та ін. Якщо антропоніми 

є орієнтирами у світі казкових персонажів, то казкові топоніми локалізують 

просторові орієнтири в 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. 

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 (заміна одного 

компонента словосполучення з алюзивним значенням, що не містить 

власного імені, на відповідне словосполучення із алюзивним власним ім’ям, 

напр.: die Fackel des Ehegottes – смолоскип Гіменея («Володар бліх»), die 

Jungfrau von Orleans – Жанна д’Арк («Лускунчик і мишачий король»), а з 

іншого боку, із заміною власних імен відповідними похідними від них 

прикметниками і навпаки – заміною відантропонімічних або відміфонімічних 

прикметників відповідними антропонімами чи міфонімами, наприклад, 

Kuffisches Sonnenmikroskop – сонячний мікроскоп Куффа («Володар бліх»), 

ganz dschinnistanisch eingerichtet – немов у справжньому Джінністані 

(«Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер»). Антропоніми досліджуваних казок  

перекладаються українською мовою, в основному, за допомогою 

транскрипції, і повної, і часткової з пристосуванням до мовних норм 

української мови, напр.: Mosch Terpin – Мош Терпін, Aline – Аліна, Fürst 

Paphnutius – князь Пафнуціус/князь Пафнутій. Промовисті імена 

відтворюються засобами української мови шляхом транскрибування і 

калькування, напр.: der Barbier Schaum – цирульник Шаум, Kräuterweis – 

Кройтервайс/Знайзілля. При перекладі промовистих імен-неологізмів 

найбільш ефективним прийомом є створення перекладацьких неологізмів, 

напр.: das Fräulein von Rosenschön – панна фон Рожа-Гожа, die Hexe 

Mauserinks – відьма Мишильда.  

Регіональні звертання також значною мірою відтворюють 

національний колорит, і доволі часто їх правильний переклад може мати 
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принципове значення для адекватного відтворення змісту всього художнього 

твору. 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. Отже, перекладені апелятиви дозволяють 

читачу скласти уявлення про походження казкового персонажа. 

Реальні топоніми, що представлені у  проаналізованих 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, напр.: Frankreich – Франція, die Elbe – 

Ельба. Основним прийомом перекладу вигаданих топонімів, створених за 

словотвірною моделлю реальних топонімів є транскрипція, напр.: das 

Städtchen Grünwiesel – містечко Грюнвізель, das Schloß Schalksberg – замок 

Шальксберг. Промовисті топоніми, що є назвами об’єктів фантастичного 

світу, відтворюються засобами української мови шляхом калькування, напр.: 

das Eichhornshausen – Білчине селище, der Weihnachtswald – Різдвяний ліс.  

Інша онімна лексика (зооніми, фітоніми, астроніми, міфоніми, 

релігіоніми і т.д.) перекладається українською мовою за допомогою пошуку 

лексичних відповідників, транскрипції, створення неологізмів, напр.: Frau 

Langbein –пані Цибата/пані Довгоніжка, die Bahn des Sirius – шлях Сиріуса, 

das Kraut Magentrost –травичка шлунковтіха/трава розрада шлунку. 

Побутові реалії, що мають місце в оригінальному тексті аналізованих нами 

казок та їх перекладів, відтворюються українською мовою за допомогою 

транскрипції та транслітерації, що призводять до закріплення в мові 

перекладу іншомовного звучання слова і можливо нової реалії (напр.: der 

Oberküchenmeister –оберкухмейстер, der Oberstallmeister – обер-

шталмайстер) та калькування (напр.: der Oberküchenmeister – головний 

начальник кухні, Magen-Likör – шлунковий лікер), гіпо-гіперонімічного 

перекладу та денотативної субституції, що наближають текст казки до 

культури реципієнта (напр.: die Gerätschaften – крісла, стільці і столи (пер. 

І. Андрущенко)/меблі (пер. М. Іванов), die dänische Suppe – данська юшка (у 

переказі 1919 р. і пер. М. Іванова), данський суп (пер. І. Андрущенко)). 

У німецьких літературних романтичних казках В. Гауфа та 

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 (den Hunger stillen – втамувати голод, die Last 

von den Schultern nehmen – зняти тягар з плечей), пошуку фразеологічних 

аналогів (in tiefen Schlaf gesunken – зморив глибокий сон (пер. Є. Поповича), 

поринула в глибокий сон (пер. С.Г. Шалай, Ю.Б. Худякова), j-n in die Enge 
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treiben – загнати на слизьке кого-н.), калькування (Geld wie Heu – грошей як 

полови, Gott hat ihr da Licht des Verstandes geraubt! – Бог відібрав у неї розум!) 

та описового перекладу (zu Schand' und Spott – собі на ганьбу і на посміх 

людям (пер. Є. Поповича), на ганьбу перед усім селом (пер. С.Г. Шалай, 

Ю.Б. Худякова)).Також є наявним явище компенсації, що виявляється в 

заміні фразеологічних одиниць оригіналу нейтральними мовними одиницями 

в перекладі та навпаки. 

Таким чином, в україномовних перекладах казок В. Гауфа і 

Е.Т.А. Гофмана для перекладу лінгвокультурем-реалій застосовано: 

транскрипція і транслітерація, гіперонімічне перейменування, калькування, 

наближений переклад, описовий переклад, уподібнення. За відсутності в 

рідній мові адекватних засобів номінації явищ культури перекладачі для 

елімінації міжкультурної асиметрії використовують заміни, генералізації, 

уподібнення. Загалом, слід зауважити, що при перекладі реалій завдання 

перекладача полягає і в передачі змісту, і в збереженні національного 

складника. Якщо через використання 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 потреби одержувачів і також літературні канони 

середовища сприйняття. 

Лінгвокультурна адаптація – пристосування тексту або його елементів 

до норм культури перекладу з метою елімінації міжкультурної асиметрії 

шляхом заміни, генералізації, уподібнення. 

Явище лінгвокультурної адаптації спостерігаємо особливо в ранніх 

україномовних перекладах казок В. Гауфа, що виявилося у насиченні 

перекладеного тексту реаліями своєї культури та заміні оригінальних онімів 

українськими власними назвами, напр.: seine Nase war ungeheuer… – ніс був 

здоровенний, як прач…; seine Finger lang und spinnenartig… – пучки кощаві 

та довгі, мов веретена…; Eier – крашанки … («Карлик Ніс»); Peter Munk –

Петро Мунк, Barbara Munkin – Варвара Мункіна, Holländer-Michel – Михайло 

Голландець («Холодне серце»). 

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», то у більш пізньому перекладі 

І. Андрущенка «потріскував вогонь і плити мали 20 конфорок», що, до речі, 

не зазначено в оригіналі. 

При перекладі грошових знаків та мір у аналізованих нами текстах 

перекладачі або замінюють їх на 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 
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(«Холодне серце», пер. 1919р.), Он інші розкидають пригорщами золото, а 

ти перебиваєшся копійками («Холодне серце», пер. М. Іванов), або 

використовують словникові відповідники, напр.: daß wir ihm einige Dukaten 

zum Geschenk schicken – я пошлю йому декілька дукатів у нагороду 

(«Холодне серце», пер. І. Андрущенко). 

Ми вважаємо, що 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.  

У Додатку представлено оніми аналізованих німецьких літературних 

казок та їх україномовний переклад, що структуровані у вигляді таблиці. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Проведене нами дослідження свідчить про те, що літературний жанр 

казки виник на основі міфу і є розповідним народно-поетичним або писемно-

літературним твором про вигадані події, вигаданих осіб, іноді за участі 

фантастичних сил. У межах дисертаційного дослідження «літературна казка» 

визначається як жанр художньої літератури, твір із фантастичним сюжетом, 

оригінальною авторською концепцією, в основі якого лежить синтез 

фольклорних і літературних традицій і який виконує етико-естетичну 

функцію. Літературна і народна казки відрізняються за формою існування, 

категорією авторства, складністю сюжету, мовною картиною, 

персоніфікацією образів і психологізмом персонажів, чіткістю хронотопу, 

категоріями автосемантії, ретроспекції, проспекції. 

2. Прагматичний аспект перекладу літературної казки полягає у 

використанні вторинним суб’єктом спілкування (перекладачем, на відміну 

від первинного суб’єкта – мовця, автора) мовних одиниць із урахуванням 

усіх контекстних, ситуативних чинників із метою відтворення первинного 

впливу (або комунікативного ефекту) на вторинного партнера по комунікації 

(реципієнта тексту перекладу). Перекладач як адресат вихідного тексту 

повинен визначити авторську інтенцію, виходячи з функціональних домінант 

тексту, і відповідно до задуму автора створити такий текст перекладу, 

реакція кінцевого реципієнта на який має відповідати реакції реципієнта 

вихідного тексту.  

3. Приналежність реципієнта тексту перекладу до іншого 

лінгвокультурного середовища, іншої історичної епохи (значно віддалена 

історична перспектива), неможливість сприйняття ним предмету мовлення 

(оповіді) через вікові, психологічні, соціальні характеристики, необізнаність 

або недостатня обізнаність реципієнта тексту перекладу із предметом 

мовлення (оповіді) за відсутності фонових знань, особливо, якщо 

реципієнтом перекладеного тексту є дитина,є об’єктивними чинниками, які 

зумовлюють необхідність модифікацій тексту перекладу, тобто необхідність 

прагматичної адаптації тексту. Прагматична адаптація – перекладацький 

прийом, що передбачає якісні зміни тексту з метою нівелювання зазначених 
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вище чинників для збереження прагматичного потенціалу оригінального 

тексту.  

4. В україномовних перекладах казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана 

прагматична адаптація використовується по-різному. Традиційні казкові 

формули, короткі зрозумілі заголовки, віршовані вкраплення, авторські 

звертання та коментарі,  що реалізують прагматичну установку тексту та 

автора, перекладено українською мовою точно або близько до оригіналу. 

Вибірковістю перекладів казок зумовлено те, що в україномовних перекладах 

циклів казок В. Гауфа інколи зовсім вилучалися окремі сюжетні лінії або 

сцени. 

5. При відтворенні структурно-композиційної побудови аналізованих 

казок в україномовних перекладах характерними є спосіб дослівного 

перекладу зі збереженням структурного типу заголовка при перекладі 

заголовків казок Е.Т.А. Гофмана українською мовою,  а також 

застосовуються заміни, функціональні відповідники, неологізми. Однак, в 

україномовних заголовках казок В. Гауфа використовуються переважно 

трансформації без збереження структури оригінальних заголовків, що 

пояснюється 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, характерних для української культури. 

Авторські звертання і коментарі в україномовних перекладах відтворюються 

відповідно до оригіналу, інколи з незначними змінами. Типова для 

персонажів казки фантастичного світу віршована мова в україномовних 

перекладах відтворюється зі збереженням відповідного розміру та ритму, 

зміст і функція віршованого оригіналу в тексті передається через вдало 

дібрані мовні засоби. 

6. З позиції лінгвокультурології 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 в дисертаційному 

дослідженні як лінгвокультуреми, тобто як одиниці мовної свідомості і 

мовлення, що мають і власне мовне вираження, 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 в перекладі фонової асоціативної культурологічної інформації. 

Лінгвокультурним компонентом у межах дисертаційного дослідження є 

специфічні та 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 
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аналізованого казкового простору є слова-реалії, фразеологізми, прислів’я та 

приказки, в яких акумульована народна мудрість. 

7. При перекладі лінгвокультурем-реалій казок В. Гауфа та 

Е.Т.А. Гофмана українською мовою застосовуються такі прийоми: 

транскрипція і транслітерація, гіперонімічне перейменування, калькування, 

наближений переклад, описовий переклад, уподібнення. Якщо перекладачам 

не вдавалося відтворити явища іншої культури засобами рідної мови, то 

застосовувалася лінгвокультурна адаптація (пристосування тексту або його 

елементів до норм культури перекладу з метою елімінації міжкультурної 

асиметрії шляхом заміни, генералізації, уподібнення). Лінгвокультурна 

адаптація особливо наявна у ранніх україномовних перекладах казок 

В. Гауфа. Так, часто перекладачі вносили в текст перекладу реалії своєї 

культури та заміняли оригінальні власні імена відповідними власними 

іменами, характерними для українського народу. 

8. Лінгвокультурними маркерами тексту казки є власні назви, тобто 

ономастичні реалії,  з яких складається ономастичний простір казкового 

тексту. Антропоніми досліджуваних казок  перекладаються українською 

мовою переважно за допомогою транскрипції, і повної, і часткової з 

пристосуванням до мовних норм української мови. Промовисті імена 

відтворюються засобами української мови шляхом транскрибування і 

калькування, а також створення перекладацьких неологізмів. Реальні 

топоніми відтворюються за допомогою їх словникових відповідників, а 

вигадані топоніми – за допомогою транскрипції. Промовисті топоніми, що є 

назвами об’єктів фантастичного світу, відтворюються засобами української 

мови шляхом калькування. Інша онімна лексика (зооніми, фітоніми, 

астроніми, міфоніми, релігіоніми і т.д.) перекладається українською мовою за 

допомогою пошуку лексичних відповідників, транскрипції, створення 

неологізмів. Побутові реалії в оригінальних текстах аналізованих нами казок 

та їх перекладів, відтворюються українською мовою за допомогою 

транскрипції та транслітерації, що призводить 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. 

9. Фразеологічні лінгвокультуреми, що є прикметною ознакою 

німецьких літературних романтичних казок В. Гауфа та Е.Т.А. Гофмана і 

вербалізовані у стійких словосполученнях, фразеологічних виразах, зворотах, 

прислів’ях та приказках, перекладачі відтворили, добираючи еквіваленти, 

фразеологічні аналоги, застосовуючи описовий переклад, калькування, 

компенсацію (заміна фразеологічних одиниць оригіналу нейтральними 

мовними одиницями в перекладі та навпаки). 

Перспективним напрямком для подальшого дослідження може бути 

вивчення відтворення особливостей літературної казки на матеріалі творів 

різних письменників у діахронії. 
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АНОТАЦІЯ 

Лєпухова Н.І. Відтворення особливостей німецької літературної 

романтичної казки в україномовних перекладах (лінгвопрагматичний та 

лінгвокультурологічний аспекти). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. –Київський 

національний університет  імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 

2015. 

Дисертація є комплексним дослідженням відтворення особливостей 

німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах із 

позиції лінгвістичної прагматики та лінгвістичної культурології. Матеріалом 

дисертаційного дослідження є німецькі літературні романтичні казки 

Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа. У роботі сформульовано визначення поняття 

«літературна казка», розглянуто гносеологічні аспекти жанру літературної 

казки та виявлено основні відмінності між народною і літературною казкою, 

розглянуто прийом прагматичної адаптації, що використовується для 

досягнення адекватності перекладу. Досліджено лінгвокультуреми та 

прийоми їх перекладу українською мовою. 

Ключові слова: літературна казка, лінгвістична прагматика, 

лінгвістична культурологія, прагматична адаптація, лінгвокультурема, 

прийом перекладу. 
 

АННОТАЦИЯ 

Лепухова Н.И. Воспроизведение особенностей немецкой 

литературной романтической сказки в украиноязычных переводах 

(лингвопрагматический и лингвокультурологический аспекты). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский 
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национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 

2015. 

Диссертация – комплексное исследование воссоздания особенностей 

немецкой литературной романтической сказки в украиноязычных переводах 

с позиции лингвистической прагматики и лингвистической культурологии. 

Материал диссертационного исследования составляют немецкие 

литературные романтические сказки Э.Т.А. Гофмана и В. Гауфа. В работе 

рассматриваются гносеологические аспекты жанра литературной сказки, 

определяется, что «литературная сказка» – это жанр художественной 

литературы, сочинение с фантастическим сюжетом, оригинальной авторской 

концепцией, в основе которого лежит синтез фольклорных и литературных 

традиций и который выполняет этико-эстетическую функцию. На основании 

сравнения народной и литературной сказки определяются основные различия 

между ними: форма существования, категория авторства, сложность сюжета, 

языковая картина, персонификация образов и психологизм персонажей, 

четкость хронотопа, категории автосемантии, ретроспекции, проспекции. 

Лингвистическая прагматика рассматривается нами как 

междисциплинарная наука, изучающая условия использования человеком, 

т.е. субъектом речи, речевых средств в общении, то есть условия адекватного 

подбора и использования единиц и категорий языка с учетом всех 

контекстных, ситуативных факторов с целью достижения наиболее 

эффективного воздействия на партнера по коммуникации, аудиторию, 

читателей. В работе определено, что в украиноязычных переводах немецких 

литературных романтических сказок используется прием прагматической 

адаптации, предусматривающий качественные изменения текста с 

цельюнивелирования таких факторов как принадлежность реципиента 

перевода к иной лингвокультурной среде, иной исторической эпохе 

(существенно отдаленная историческая перспектива), невозможность 

восприятия реципиентом перевода предмета речи (сказания) вследствие его 

возрастных, психологических, социальных характеристик, 

неосведомленность или недостаточная осведомленность реципиента 

перевода с предметом речи (сказания) (отсутствие фоновых знаний) для 

достижения адекватности перевода и является распространенным явлением 

при переводе сказок.  

В диссертационной работе исследованы лингвокультуремы, то есть 

элементы художественного текста с лингвокультурным компонентом. Они 

являются единицами языкового сознания и речи, имеют как собственно 

языковое выражение, так и неразрывно связанную с ним внеязыковую, 

культурную среду, и требуют от переводчика владения 

лингвокультурологической компетенцией, то есть совокупностью 

лингвистических и культурологических знаний, проявлять способность к 

восприятию и адекватному воспроизведению в переводе фоновой 

ассоциативной культурологической информации. 
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Лингвокультурным компонентом в рамках диссертационного 

исследования выступают специфические и характерные явления, как для 

немецкого этноса, так и для других народов и культур, представленных в 

практическом материале исследования, отличные от культуры украинского 

народа, а также те, что представляют явления общечеловеческой культуры. 

Такими лингвокультуремами рассматриваемого сказочного пространства 

есть слова-реалии, фразеологизмы, пословицы и поговорки, которые 

аккумулируют в себе народную мудрость. В украиноязычных переводах 

сказок такие лингвокультуремы воссоздаются с помощью переводческих 

приемов: транскрипция и транслитерация, гиперонимическое 

переименование, калькирование, приблизительный перевод, описательный 

перевод, уподобление, а также путем подбора эквивалентов, поиска 

фразеологических аналогов, калькирования и описательного перевода, имеет 

место также явление компенсации. 

Ключевые слова: литературная сказка, лингвистическая прагматика, 

прагматическая адаптация, лингвокультурология, лингвокультурема, 

переводческий прием.  

 

SUMMARY 

Liepukhova N.I. Reсonstruction of the peculiarities of the German 

literary romantic tale in Ukrainian translations (linguistic pragmatic and 

linguistic cultural aspects). – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in Philology, Specialty 10.02.16 – Translation 

Studies. – The Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2015. 

The thesis is a comprehensive study of the reсonstruction of features of the  

German literary romantic tale in Ukrainian translations from the perspective of 

linguistic pragmatics and linguistic cultural studies. The material of the dissertation 

is the German literary romantic tales by E.T.A. Hoffmann and W. Hauff. The 

paper defines the notion of the „literary fairy tale”, explores the epistemological 

aspects of the genre of literary fairy tale, reveals the main differences between the 

folk and literary fairy tales and considers their pragmatic adaptation as a way of 

achieving an adequate translation. Linguistic cultural units and methods of their 

translation into Ukrainian are investigated. 

Keywords: literary fairy tale, linguistic pragmatics, pragmatic adaptation, 

cultural linguistics, linguistic cultural unit, translation method. 
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