
МАРІЯ ВЕНГРЕНІВСЬКА, АНДРІЙ ГНАТЮК 
ПРО МОВУ ПЕРЕКЛАДІВ КАЗКИ 

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК) 
 

Проблема перекладу казок пов’язана насамперед з особливостями їх художньої форми. Часто 
перекладач надає текстові казки національного колориту. Намагання обов’язково 
«перебороти» чужу поетичну систему, оцінити її з погляду своєї національної літератури 
містить у собі і небезпеку. Адже від того, як уявляє собі перекладач еквівалентність самого 
перекладу, залежить результат і якість його практичної роботи. 

Розгляньмо приклади перекладу німецької казки на українську мову, з одного боку, і 
перекладу української казки на німецьку мову‚ — з другого. 

Шляхом перехресного зіставлення двох різномовних поетичних систем одного жанру 
(казки) спробуємо показати, як перекладач використовує готові стилістичні засоби казкового 
жанру. Стиль жанру казки — це певна система, створена народною традицією протягом 
життя багатьох поколінь. Вона становить невід’ємну частину загальної мовної системи. 

Тільки володіючи мовними засобами жанру (традиційними казковими формулами, 
постійними епітетами, словосполученнями, ініціальними, медіальними, фінальними 
формулами та ін.), зберігаючи головну рису жанру — казковість, перекладач може 
сподіватись на успіх у своїй роботі. 

Німецькі народні казки братів Грімм в українському перекладі (Серія «Казки народів 
світу». Німецькі народні казки, записані братами Грімм /переклад Сидора Сакидона та ін./. 
— Київ: Веселка, 1982.) зберігають простоту, легкість,природність і невимушеність 
оригіналу; вони стали органічним здобутком української літератури завдяки тому, що 
перекладач творчо, майстерно, економно використав традиційні стилістичні засоби 
української казки. Його переклад багатий на розмовні елементи, прийоми, запозичені з 
арсеналу лексичних і поетичних засобів жанру. Невимушений стиль його перекладу 
відповідає комунікативним завданням, які органічно поєднуються з стихією української 
народної казки. 

Німецька мовна традиція в жанрі казки має свою специфіку. Перекладач досить часто 
звертається до прийому конкретизації ситуації, додаючи або вживаючи інші слова, що не 
суперечать оригіналу, напр.: Da machte sich die Alte getrost auf den Weg (Der Wolf und die 
Sieben Geislein, s. 3) —Мемекнула стара і пішла собі спокійно до лісу («Вовк та семеро 
козенят», с. 7). 

Тут перекладач додав просторічне, емотивно забарвлене мемекнула, а замість auf den 
Weg уточнив до лісу. Хоча цих слів і не містить оригінал, але вони органічні в перекладі. Про 
широке використання прийому конкретизації свідчать і інші приклади: — Macht auf, ahe 
lieben Kinder, eure Mutter ist da, und hat etwas mitgebracht (Der Wolf und.., s. 3). —Гей, дітки, 
відчиніть, ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла ( Вовк та семеро козенят, с. 7). 

Слово etwas, що в контексті означає «дещо», передається розмовним українським 
гостинці, тобто поняття уточнюється. 

Аналогічно передано в перекладі й таку ситуацію: Eines Tages wollte sie im Walde 
Futter holen ( Der Wolf und ..., s. 3). — От якось надумала вона піти в ліс травички нарвати, 
діток нагодувати ( Вовк та семеро козенят, с. 7), в якій Futter holen розкривається через зміст 
словосполучень: не тільки що? — травички нарвати, але й навіщо? — діток нагодувати. Ці 
здрібніло-пестливі форми характерні для мови українських народних казок. 

Українській казці властиві постійні епітети, яких немає в німецькому тексті. 
Перекладач іноді вживає їх у своєму перекладі, але робить це зрідка й обережно. Наприклад, 
зелений моріжок у такій фразі: Der Wolf trollte sich fort und legte sich auf der Wiese unter einen 
Baum ( Der Wolf und..‚ s .4). — Напхавши своє голодне черево, вовк посунув надвір, на 
зелений моріжок, розлігся у холодочку під дубом та й заснув ( Вовк та семеро козенят, с. 8). 

У наведеному прикладі спостерігається названий вище прийом конкретизації ситуації 
з додатковими деталями: напхавши своє голодне черево, в холодочку, заснув, замість Baum — 



маємо дуб. Всі виділені слова-поняття відсутні в оригіналі, проте вони не суперечать 
образові, а роблять його рельєфнішим. 

Іноді перекладач використовує прийом розширення, тобто розвитку думки дійової 
особи, наприклад: Liebe Kinder, ich gehe in den Wald, seid auf euer Hut vor dem Wolf (Der Wolf 
und.., s. 3). — Діточки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться, вовка в хату не 
пускайте, бо як улізе, то всіх вас із кісточками поїсть (Вовк та семеро козенят, с. 7). 
Підкреслених слів немає в оригіналі. Завдяки цим додатковим поняттям глибше 
розкривається значення німецького вислову «Seid auf euer Hut vor dem Wolf», в якому 
втілено пересторогу, повчання, залякування, а також виховний момент, що цілком відповідає 
українській традиції. 

Дотримуючись оригіналу, перекладач знаходить вдалі еквіваленти для німецьких 
фразеологізмів, прислів’їв, приказок. Наприклад: — Du schreist einem durch Marct und Bein, 
— sprach der Esel (Bremen Stadtmusikanten, s.44). — Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть? 
— запитує осел (Бременські музиканти, с.48). —..die machte ein Gesicht wie drei Tage 
Regenwetter (Bremen Stadtmusikanten, s.44). —.. і такий сумний, наче три дні не їв нічого 
(Бременські музиканти, с. 48). 

Іноді перекладач змінює початкову фразу німецької казки, зводячи її в перекладі до 
традиційної в українській казці ініціальної формули. Наприклад: Vor Tahren war ein König 
und eine Königin, die sprachen jedentag: « Ach, wenn wir doch ein Kind hätten» (Dornröchen, 
s. 73). — Давно, давно жили собі король і королева, і не було в них дітей (Спляча красуня, 
с. 53). 

Відзначені додаткові компоненти в тексті перекладу не погіршують його якості, а 
лише відтіняють деякі деталі, уточнюють ситуацію. не порушуючи головного: стилю 
розповіді, структури композиції і образів казки. В українському перекладі німецьких казок 
відсутні стилістичні хитромудрощі, дослівність. Зауважимо, що ритмічна та інтонаційно- 
синтаксична структура його досить точно відтворює німецький оригінал. Перекладач виявив 
також достатньо художньої винахідливості, передаючи фразеологізми, експресивні засоби. 
Перекладені ним казки звучать немов «свої» і легко сприймаються українським читачем. 

Які ж особливості перекладу українських народних казок німецькою мовою? 
Зіткнувшись з необхідністю входження в жанрово-стильову систему німецької казки, 

перекладач не завжди знаходить у ній рівноцінні мовні засоби для вираження традиційних 
українських казкових формул. Труднощі виникають у зв’язку з перекладом українських імен 
та назв типу зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, рак-неборак, коза- 
дереза, пан Коцький, Котигорошко та ін. Навіть звичайні українські дід та баба іноді 
роблять неможливим адекватний переклад. Наприклад: — Були собі дід та баба. Поїхав дід 
на ярмарку та й купив собі козу. Привів її додому, а рано на другий день посилає дід 
старшого сина ту козу пасти (Коза-дереза, с.35). — Es waren einmal ein Grosväterchen und ein 
Grosmütterchen. Mit ihnen zusammen lebten auch die beiden Enkelsähne. Eines Tages fuhr das 
Grosväterchen zun Markt und kaufte eine Ziege. Es brachte die Ziege nach Hause und befehl am 
wächen Tag dem ältesten Enkelsohn die Ziege weiden ( die Enkelzeige, s.8). 

Українське дід і баба перекладач подає буквально, у значенні «дідусь» і «бабуся» 
(Grosväterchen, Grosmütterchen). Таке рішення змушує його доповнити текст казки фразою 
«Mit ihnen Zusammen lebten auch die beiden Enkelsohne», якої в оригіналі немає і не могло 
бути, тому що дід та баба — це «ein alter Mann und eine alte Frau». Зазначимо, що більшість 
ініціальних форм української казки містить у собі формулу дід та баба. Наприклад: «Був 
собі дід та баба, та не було у них дітей» (Кривенька качечка). «Жили собі дід та баба. Вже й 
старі стали, а дітей нема» (Івасик Телесик). Дід та баба рівноцінні українському чоловік та 
жінка, що також уживається в ініціальних формулах:»Були собі чоловік та жінка, а в них два 
сини» (Дивна сопілка). 

Деякі імена українських казкових персонажів на німецьку мову перекладаються. 
Наприклад, Вернигора — Bergeversetzer; Вернидуб — Eichenetwurzeler; Крутивус — 
Schnaubartdrecher; Котигорошко — Rollerbse. Двочленні назви тварин передаються зі 



зменшувальним суфіксом у сполученні з прикметниками. Наприклад: вовчик-братик — 
graues Wölflein; ведмедик-братик — lieber Zottelbar; лисичка-сестричка — lieber Füchlein; 
рак-неборак — lieber Krebs, але зайчик-побігайчик — Häschen-lauffeldlein, або Häschen, lieber 
Schnuppnäschen. 

Іноді в перекладі пояснюється значення власної назви. Наприклад, Коза-дереза — 
Lügeziege; яйце-райце — Wunderei, хоча при цьому втрачається вся оригінальність і 
казковість імені.  

Автор перекладу українських казок на німецьку так само використовує згаданий 
прийом розширення або додавання в перекладі елементів, яких немає в оригіналі. Якщо у 
першому випадку додавання не порушує ні змісту, ні стилю оригіналу, то в другому випадку 
додавання має свої особливості. В тексті перекладу на німецьку мову використовуються, 
наприклад, елементи іншого, не казкового стильового плану. — Просили вовк, ведмідь, 
дикий кабан і я прошу, щоб ти прийшов з своїм паном Коцьким до нас на обід! (Пан 
Коцький, с.29). —Der Wolf, der Keiler, der Bär und ich eruchen dich höflich, uns die Ehre zu 
erweisen, mit Kater Kotski an unserem Festmacht teilzunehmen (Pan Kotski, s.6). 

Внаслідок неправильно підібраного еквівалента при перекладі змінюється й образ 
казкового персонажа: — А потім посходились та й кажуть: « От який малий, а тільки-тільки 
нас усіх не поїв» ( Пан Коцький, с.29). — Endleich trafen sie alle zusamen und sprachen: «Das 
ist aber ein Teufelkerl ! Es fehlte nicht viel, und er hätte auch uns noch aufgefressen!» (Pan Kotski, 
s.7). 

В оригіналі маємо антитезу: з одного боку — маленький кіт (пан Коцький), з другого 
боку — великі звірі (вовк, ведмідь, дикий кабан). У наведеній репліці з української казки 
висловлюється захоплення тією силою, якою наділений такий маленький звір — хоча й 
малий, та сильний. У перекладі це значення втрачене («Das ist aber ein Teufelkerl»), хоч воно 
може бути виведене з підтексту, тому що вся казка побудована на вказаному протиставленні.  

Хоча перекладач українських казок на німецьку мову не завжди виконує вимоги щодо 
відтворення стилю казки, але цей переклад, безумовно, творчий. 

Методи і прийоми передачі змісту і художньої форми окремо взятої казки збігаються 
як у перекладі української казки на німецьку мову, так і навпаки, а їх творче використання 
залежить від майстерності перекладача. 
 


