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Збережені протягом століть зразки усної народної творчості носять яскраві ознаки 
колективності їх творення. Усталені традицією орнаментальні засоби: клішовані формули, 
позбавлені індивідуальної своєрідності, властива лише казці система образів, а відповідно 
назви персонажів — вийшли за межі жанру, стали надбанням фразеологічного фонду 
української мови. Спостереження над шляхами перекладу окреслених вище мовних одиниць 
сприяє глибшому розумінню природи, функції, значення фразем казкового походження, межі 
спільності стилістичних прийомів різних мов. Пошук еквівалентної першоджерелу єдності 
змісту і форми, відтворення засобами іншої мови, зокрема англійської, національного 
колориту, цілісності, художньої викінченості і досконалості фольклорного твору становлять 
неперехідний інтерес для теорії і практики перекладу. 

За останні роки англійською мовою опубліковано декілька збірок українських народних 
казок у перекладі А. Віденка, І. Желєзнової, М. Скрипник, Г. Еванса, близько сорока 
перекладених — казки про тварин, тобто анімалістичні (лат. animal «тварина»). Отже, 
певною мірою визначились шляхи та прийоми передачі мови цього виду народно-поетичних 
творів. 

В анімалістичних казках східних слов’ян, зокрема українців, поширені складні номінації 
на позначення казкових істот. Структура цих найменувань — іменник з прикладкою, де 
прикладка є додатковою, образною характеристикою, добирається за фонетико-
морфологічним і семантичним принципами. Такий словесний образ у фольклорному тексті 
має експресивно-емоційне навантаження, яке необхідно відтворити у перекладі. Перед 
перекладачем постає завдання донести і передати український характер образу, враховуючи 
лінгвістичні чинники мови перекладу. Подібні номінації не мають прямих відповідників в 
англійській мові, тому найчастіше відтворюються калькою або описово. 

Найбільш характерною прикладкою до лисичка виступає іменник сестричка, до вовчик, 
півник, ведмедик та багатьох інших — братик. Означення не сприймається як слово, вжите у 
прямому значенні, як таке, що вказує на родинні стосунки, хоч фольклористи засвідчують 
споконвічну єдність казок з міфічними поняттями, тотемізмом. Скалькований образ не має 
смислового затемнення, властивого оригіналові, значення компонентів складного 
найменування наближається до прямого. Таким чином, в англійському перекладі українських 
народних казок форми Brother Wolf, Brother Bear, Sister Fox буквально передають зміст 
образних висловів оригіналу, є покомпонентно (в обох частинах назви) скалькованими. У 
даному випадку цей прийом не відображає семантичного нашарування, яке з’являється в 
контексті першоджерела, хоч правомірне припущення, що компоненти сестричка, братик, 
дядько, вуйко (останні дві прикладки вживаються поруч з іменником ведмедик, ведмідь) 
можна поставити поруч з існуючими і сьогодні звертаннями до дітей, молодих людей — 
дочка, синок, осіб середнього віку — тітка, дядько, похилого віку — дід, баба. На користь 
цієї думки свідчить і те, що двокомпонентні форми найчастіше вживаються у діалогах. 
Очевидно, виходячи з цього міркування, у казці «Лисичка і Журавель» лисичка-сестричка 
передається як Mrs Fox.  

Заслуговує на увагу і той факт, що лисичка-сестричка перекладається і як Sister Vixen, the 
Vixen. Напевно, враховуючи англійську фольклорну традицію, за якою персоніфікована 
казкова істота — the Fox Лис, і те, що форма Sister Fox не є адекватною значенню складної 
образної номінації, перекладач шукає шлях точнішого його відтворення, a a vixen означає 
самицю-лисицю і вживається у переносному значенні «сварлива жінка». 

Слід зауважити, що однією з суттєвих ознак образних номінацій на позначення казкових 
істот є рима. Обидва компоненти перекладу (іменник і прикладка); мають спільні кінцеві 
морфеми. Це один з важливих чинників добору прикладки до означуваних іменників 
оповідача. Деякі з прикладок сприймаються як вжиті лише з метою евфонічності, вони 
втратили своє первісне значення і вказують виключно на казковість істоти (рак-чотирдак, 



бичок-третячок та ін.). Милозвучність є одним із засобів пристосування анімалістичної 
казки до дитячої аудиторії, служить для пожвавлення викладу, вносить ігровий момент. Як 
бачимо з наведених прикладів, у перекладі шляхом калькування англійська мова не зберігає 
рими оригіналу, оскільки переклад ускладнюється розбіжностями у морфолого-фонетичній 
організації та синтаксичній будові обох мов. 
Заслуговує на увагу переклад номінації шляхом метонімічного перенесення однієї з 

характеристик персонажа. Так, Squint-eyes, Bid and Clumsy, Silver Throat (зайчик-лапанчик, 
ведмедик-братик, півник-братик), хоч і не передають ужиті в першоджерелі ознаки казкових 
істот, однак називають їх у цілком традиційний для українського фольклору спосіб: ведмідь 
— клишоногий, заєць — косоокий, півень — срібне горло (срібний голос). Такий переклад 
найчастіше застосовується у випадках, коли прикладка називає одну з характеристик 
персонажа за зовнішнім або внутрішнім оціночним значенням, тобто є вмотивованою і, крім 
звукового ефекту, несе певне смислове навантаження. 
У перекладі більш-менш точно передається образний зміст лише прикладки-означення. 

Однак у тексті у взаємодії з основною назвою казкової істоти створюється образ, адекватний 
номінації української народної казки. Подібний варіант перекладу можливий за умови, що 
складні за будовою найменування персонажів в оригіналі часто вживаються паралельно з їх 
скороченими варіантами: залишається опорне слово, яке концентрує значення всього 
словосполучення. 

Називання ознаки, яка не виступає у першоджерелі, не має принципового значення, адже 
в українських анімалістичних казках не всі персонажі мають одне постійне означення. 
Деколи їх буває два, три і більше (напр.: зайчик-побігайчик, -лапанчик, -степанчик,  
-косолапчик, -стрибайчик; жабонька-кваконька, -тихонька; курочка-рябушечка, -хазяйка та 
ін.). Заміна прикладки у подібних словосполученнях не вносить суттєвих змін у значення 
номінації в цілому. 

Вмотивоване калькування смислового ряду словесного образу розкриває перед 
перекладачем можливості передачі його евфонічного ефекту. У казці «Рукавичка» назви 
персонажів передані так: мишка-шкряботушка — the Mouse, Crunch-Munch; жабка-
скрекотушка — the Frog, Hop-Stop; зайчик-побігайчик — the Rabbit, Fleet-Feet; лисичка-
сестричка — the Fox, Smily-Wily; вовчик-братик — the Wolf, Howly-Prowly; кабан-іклан — 
the Wild Boar, Snout-Rout; ведмідь-набрідь — the Bear, Grombly-Rumbly. 

Збереження найважливіших компонентів казки — її національного колориту й форми — 
досягається завдяки загальнофольклорній основі, тематичній близькості, спільності художніх 
засобів у межах жанру, творчій праці майстрів-перекладачів. 
 


