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ВСТУП 

Одним із найцікавіших та найменш досліджених аспектів у теорії 

перекладу художньої літератури є проблема перекладу дитячої літератури. Це 

пов’язано з тим, що такі тексти набули поширення лише у XVIII столітті. На 

сьогодні виникає нагальна потреба в дослідженнях, присвячених перекладу 

літератури для дітей, позаяк вона відіграє значну роль у формуванні морально-

етичної та естетико-культурної складової особистості. 

Казка є своєрідною скарбницею народної мудрості, універсальним 

засобом передачі знань про довкілля і саму людину. Вона покликана справляти 

емоційний вплив, завдяки чому краще запам’ятовується й успішніше виконує 

функцію трансляції знань. Мовна експресивність, яка виражається на різних 

мовних рівнях, є однією з основних властивостей казки. 

Адекватна передача образної інформації художнього твору мовою 

перекладу, а також мінімізація втрат у процесі відтворення емоційно-

експресивної лексики потребують прискіпливої уваги перекладознавців.  

На сьогодні окремі аспекти казкового тексту розглянули: М. Дворжецька, 

Т. Саєнко (фонетичні), Н. Матафонова, Е. Хетч (синтаксичні), Н. Ладісова, 

О. Лещенко, Н. Рошияну, С. Сотнікова (стилістичні), Н. Єремеєва, 

Є. Мелетинський, В. Пропп, А. Греймас (структурні та семантичні), Л. Мурзін, 

А. Штерн, Дж. Стівенс (особливості сприйняття казки), Б. Кербеліте 

(діахронічний розвиток), К. Мюллер, М. Мюллер, Х. Любек, Ф. Крейцар, 

А. Кун, Е. Тейлор, Я. Грімм, О. Афанасьєв (міфологічні витоки), О. Потебня, 

М. Сумцов, Г. Булашев, В. Клінгер (походження жанру), Л. Колмачевський, 

І. Франко, В. Гнатюк (контрастивний метод), В. Пропп, Є. Костюхін, 

Є. Мелетинський (історико-типологічний), Г. Сухобрус, В. Крук, 

І. Березовський, Л. Дунаєвська, В. Давидюк (структуру сюжетів), С. Швачко, 

К. Іган (можливості методичного використання). Однак проблеми перекладу 

літературної казки залишаються маловивченими. 
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Актуальність дослідження зумовлена стрімким поширенням в Україні 

перекладної дитячої літератури; підвищеним інтересом теоретиків і практиків 

перекладу до засобів і прийомів адекватного відтворення як змістових, так і 

формальних особливостей художніх текстів для дітей; відсутністю наукових 

розвідок з літературної казки в царині перекладознавства; необхідністю 

узагальнити й систематизувати стратегії і тактики перекладу творів для дітей. 

Підходи до перекладу дитячої та «дорослої» літератури не можуть бути 

однаковими, оскільки література для дітей передбачає, з одного боку, ясність і 

зрозумілість тексту, з іншого – дидактичну чіткість, що не перетворюється на 

повчання. Саме ці ознаки повинні бути висунуті на перший план під час роботи 

з перекладом дитячої літератури.  

Метою роботи є аналіз шляхів відтворення емоційно-експресивної 

лексики в літературній казці, зіставлення експресивного потенціалу 

першотвору й друготвору, а також визначення найоптимальніших стратегій 

збереження експресивного заряду тексту оригіналу.  

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:  

 створити картотеку об’єкта вивчення для подальшого аналізу; 

 проаналізувати основні підходи до вивчення літературної казки; 

 розкрити специфіку перекладу казки та виявити особливості тексту О. Волкова; 

 дослідити функціонування емоційно-експресивної лексики в казці; 

 з’ясувати особливості перекладу емоційно-експресивної лексики. 

Об’єктом вивчення є емоційно-експресивна лексика в казці О. Волкова 

«Чарівник Смарагдового міста». 

Предмет дослідження – специфіка перекладу одиниць, що містять 

емоційно-експресивний компонент. 

Матеріалом слугували тексти: Волков А. Волшебник Изумрудного 

города. Киев: Махаон, 2010, 256 с.; Волков О. Чарівник Смарагдового міста. 

Переклад українською: Наталя Косенко. Харків: ВД «Школа», 2017. 224 с.; 

Baum Lyman Frank. The Wonderful Wizard of Oz. Kyiv: КМ-Букс, 2017. 152 р. 

https://rozetka.com.ua/ua/hudojestvennaya-literatura/c4326593/izdatelstvo-73719=km-buks/
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Методи дослідження. Мовностилістичний аналіз першотвору 

використовувався для виявлення мовних одиниць, що репрезентують емоційно-

експресивний компонент; контекстуальний аналіз – для встановлення 

художньої значущості мовних елементів тексту; методика компонентного 

аналізу – для представлення семантичного обсягу емоційно-експресивної 

лексеми та її відповідника; зіставний – для розкриття подібності та розбіжності 

в семантиці та функціях одиниці однієї мови порівняно з її можливими 

відповідниками в іншій, культурологічний – для встановлення національно-

мовної своєрідності одиниці; описовий – для узагальнення спостережень над 

зібраним фактичним матеріалом та інтерпретації одержаних результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше проведено комплексне дослідження проблем відтворення емоційно-

експресивної лексики в перекладі тексту художньої дитячої літератури; на 

основі лінгвостилістичного та перекладацького аналізів першотвору й 

друготвору з’ясовано особливості відтворення емоційно-оцінних компонентів.  

Теоретична значущість роботи зумовлена спрямованістю на з’ясування 

й уточнення перекладацьких стратегій щодо специфіки відтворення лексики з 

емоційно-експресивним компонентом. Результати дослідження уточнюють 

розуміння естетичної та прагматичної функції перекладу літератури для дітей.  

Практичне значення вбачаємо у використанні результатів дослідження в 

теорії художнього перекладу та лінгвокультурології, зокрема у викладанні 

курсів «Художній переклад», «Жанрові особливості перекладу», 

«Перекладацький аналіз тексту», «Порівняльна стилістика». Напрацювання 

можна використати у проведенні практичних робіт з практикуму українсько-

російського перекладу. Результати дослідження становлять певний інтерес для 

лінгвістів лінгвокультурологічного профілю, а також для перекладачів-

практиків та, особливо, початківців.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася у виступах на 

6 всеукраїнських конференціях і 1 вузівській, у публікації 1 тез. 
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РОЗДІЛ 1. КАЗКА В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ 

 

1.1. Літературна казка як специфічний жанр 

Казку можна вважати найпопулярнішим видом літератури для дітей. 

Тривала історія її становлення й розвитку призвели до змін у цьому жанрі, 

нечіткості його меж. Казка може репрезентуватися у формі повісті, роману, 

поеми тощо. Проте незважаючи на таке різноманіття форм, казка сприймається 

як окремий жанр зі своїми особливостями, які на сьогодні ще не знайшли 

остаточного потрактування в науковому просторі. 

Казка – «жанр народної творчості, епічний, повістувальний, сюжетний 

художній твір усного походження; в основі захоплююча розповідь про вигадані 

події і явища, які сприймаються і переживаються як реальні» [26, с. 321]. 

Основні її властивості – установка на вигадку, чудо, розважальність, 

дидактичність. Сюжети, образи й ситуації, описувані казкою, специфічні для 

певного етносу; ця специфіка знаходить вираження в іменах дійових осіб, 

назвах тварин і рослин, місці дії, у самобутніх традиційних мовних формулах. 

Виокремлюють народні й літературні казки. Фольклорно-літературна 

казка (письменницькі перекази-переробки відомих народних казок) [7]. Проте 

схожість літературної казки з народною є очевидною [45].  

Залежно від критерію існують різні класифікації казок. За тематичною 

спрямованістю виділяють чарівні, побутові й казки про тварин (анімалістичні), 

кумулятивні (засновані на багаторазовому повторенні одних і тих же дій або 

елементів); за пафосом – героїчні, ліричні, гумористичні, сатиричні, 

філософські, психологічні; за близькістю до інших літературних жанрів – 

казки-новели, казки-повісті, казки-притчі, казки-п’єси, казки-пародії, казки 

абсурду, науково-фантастичні казки. 

Літературна казка, на думку Л. Брауде, – це «авторський художній 

прозовий або поетичний твір, заснований або на фольклорних джерелах, або 

придуманий самим письменником, але в будь-якому випадку підпорядкований 



7 

 

його волі; твір переважно фантастичний, що змальовує чудові пригоди 

вигаданих або традиційних казкових героїв, і в деяких випадках орієнтований 

на дітей; твір, у якому чари, чудо відіграють роль сюжетотворчого чинника й 

допомагають схарактеризувати персонажів» [42, с. 10]. 

Літературна казка, тяжіючи до народної моделі й відштовхуючись від неї, 

набуває своїх відмінних особливостей, які можна схарактеризувати так: 

1) літературна казка не має стійкої будови, оскільки може бути представлена у 

вигляді оповідання, повісті, поеми; народна казка ж відзначається чіткістю 

структурних компонентів (зачину, зав’язки, кульмінації, розв’язки, кінцівки); 

2) літературна казка, на відміну від народної, є результатом творчості однієї 

людини, що намагається створити неповторний художній твір. Науковець 

Н. Будур наголошує, що «усвідомлене авторство» виступає головною 

відмінністю літературної казки [8, с. 301]; 3) до авторської казки можуть 

включатися реалії сьогодення; 4) у літературній казці час написання є відомим 

або він встановлюється з тексту за характерними ознаками, у народній казці час 

побутування визначити не можна; 5) літературна казка, на противагу народній 

зі щасливим кінцем, часто завершується нещасливо, а її герої зазнають невдач 

або гинуть, не досягши мети; 6) авторська казка не має текстових варіантів, 

позаяк народна відзначається варіативністю; так, наприклад, існує багато 

варіантів Сивки-Бурки, Попелюшки, Синьої Бороди; 7) сюжет у літературній 

казці не обмежується певною кількістю мотивів; 8) образ героя авторської 

казки є індивідуалізованим, а народної – типізованим; 9) літературна казка 

зазвичай отримує своє продовження (героїв чекають нові пригоди) чи має 

передісторію; 10) автори літературної казки, на відміну від народної, де казкар 

є безликий і безстатевий, відмовляються, на думку Е. Харріес, від безликої 

третьої особи оповідача, віддаючи перевагу першій особі або «недостовірній 

третій особі» (unreliable third-person voice) [54, с. 101]; 11) обсяг літературної 

казки та кількість її дійових осіб є значно більшими, оскільки усна форма 

побутування народної казки вимагає короткої історії; 12) поетика літературної 
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казки, на відміну від традиційної в народній казці, репрезентована 

особливостями індивідуального стилю автора, Т. Доброніцька вказує на велику 

емоційність, жвавість мови літературної казки [17, с. 12]. 

Отже, опертя літературної казки на фольклорні традиції, прагнення 

авторів казок дотримуватися канонів і формул народного твору дозволяють 

об’єднати народну й авторську казки в один літературний жанр. Наведені вище 

відмінності літературної казки не є жанродиференціювальними, вони лише 

демонструють різноманіття й широту жанру казки. 

 

1.2. Специфіка перекладу казки 

Щоб передати національну специфіку оригінального тексту й зберегти 

при цьому цілісність художнього впливу на реципієнта мовою перекладу, 

одних лінгвістичних знань замало. На думку Т. Казакової, фольклор, зокрема 

казка, це специфічний об’єкт, що становить великі труднощі для перекладу [19, 

с. 74-75]. Казковий дуалізм (універсальне / специфічне, вимисел / реальність, 

людичність / дидактичність) надає цьому жанру особливого статусу в процесі 

перекладу – перенесення на новий культурний, літературний, етнічний ґрунт, в 

інше мовне середовище.  

Переходячи з уст в уста, казка зазнавала творчої обробки її носія, який, як 

правило, виявлявся співавтором або співтворцем. Можна говорити про свого 

роду «внутрішню» міграцію казки, що існувала в декількох варіантах. При 

цьому на перший план виступав зв’язок особистості митця із суспільством: 

народ обирав творчу особистість і приймав її, а та створювала певний продукт – 

казку для конкретного оточення. Причому оточення складалося не тільки з 

дітей. Так, на Русі в ХVІ – ХVІІІ ст. казкар був на службі у царів та в багатьох 

заможних сім’ях. У XIX ст. існували дворові-казкарі. До початку XX ст. казка 

була улюбленою розвагою селян різного віку, робітників, служивих. 

Наявність подібності казкових сюжетів у різних країнах доводить 

зовнішню «міграцію» цього жанру в літературному чи усному перенесенні. 
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Деякі вчені вважали, що завдяки перекладам санскритської фольклорної 

пам’ятки «Панчатантра» в Європі з’явилася ціла низка казкових сюжетів [52]. 

Це ж стосується й східних казок «Тисяча й одна ніч»: спочатку казки були 

перекладені французькою, а вже з французької мовами народів Європи. 

Історія зовнішньої міграції казок свідчить про те, що точний переклад був 

явищем вкрай рідкісним, оскільки він супроводжувався процесом обробки й 

переробки запозиченого сюжету або мотиву та його адаптацією до 

«приймаючого» середовища. При цьому «одомашнення» відбувалося на рівні 

національного, соціального й побутового переосмислення. 

Так, наприклад, на думку науковців [23, c. 110], якщо на початку епохи 

середньовіччя європейська література підпорядкувала казку своїм церковно-

клерикальним інтересам, перетворивши її на повчальну притчу, то з XII ст. 

з’являються світські перекладачі та переклади підпорядковуються вже не 

стільки релігійним, скільки політичним завданням, як це відбувалося зі 

знаменитими романами-казками «Рейнградт Лисиця», «Ланцелет» та ін. Мова 

йшла про стратегії «одомашнення» в чистому вигляді, оскільки зміст 

перекладного твору максимально виявлявся «локалізованим» у перекладну 

культуру з усіма її соціальними й політичними реаліями [16, с. 41]. 

У сучасному перекладознавстві існує два основних підходи до перекладу 

казок [4, с. 273]: науковий переклад, що прагне до точності в передачі сенсу й 

форми оригіналу (адресується фахівцям); і літературно-художній переклад, 

який допускає відступи в деталях за збереження основної сюжетної лінії, 

забезпечуючи розважально-пізнавальну та виховну функції (враховує інтереси 

ширшої, в основному дитячої аудиторії). 

Літературно-художній переклад казок ставить завдання перекодувати 

оригінал, який повинен бути доступний для розуміння іншомовного читача й не 

викликати в нього незрозумілих або складних уявлень. Однак перекодування 

оригіналу не обмежується тільки знаходженням мовних засобів, що адекватно 

виражають зміст оригіналу. Сюди входить обов’язкове знання структури казки, 
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традиційних формул (найбільш стійких і часто повторюваних елементів). 

Формули, наявні у фольклорі кожного з народів, представлені як спільними, так 

і відмінними ознаками. Істотні відмінності вимагають таких засобів передачі 

іншою мовою, за допомогою яких, з одного боку, приймалася б до уваги 

специфіка оригіналу, з іншого боку, була врахована самобутність національної 

культури, мовою якої здійснено переклад.  

Серед сучасних стратегій перекладу, що корелюють із зазначеними вище 

підходами, чітко виділяються відчужувальний переклад (аналітичний / 

форенізація) та одомашнений (синтетичний / доместикація) [55; 56]. У 

перекладі народної казки стратегія «одомашнення», тобто «адаптації» 

перекладного матеріалу і його пристосування до лінгвістичних, національних, 

соціальних реалій перекладної культури, переважає. Проте в перекладі 

літературної казки в основному перекладачі відмовляються від «одомашнення», 

але й не прагнуть до іншої крайності – «відчуження», здатної позбавити казку її 

людично-дидактичної функції в силу зайвої складності й невпізнання. 

Перекладач змушений дозувати співвідношення відповідників на 

семантичному, синтаксичному й прагматичному рівнях перекладу; він 

знаходиться в пошуку якоїсь універсальної стратегії, щоб зробити «чужу» 

вигадку своєю реальністю, щоб казка, знаходячи природне звучання чужою 

мовою, зберегла в перекладі своєрідність оригіналу [38, с. 199].  

У процесі перекладу казок слід звертати особливу увагу на стійкі 

формули, промовисті імена, римовані рядки, недоторканні символи,  закони 

казкової логіки, засоби створення експресивності. Адекватності сприйняття 

носіями мови перекладу можна досягти за допомогою таких прийомів: а) 

транскрипція і транслітерація, що часто застосовується з метою збереження 

національно-культурної специфіки (зокрема переклад одиниць ваги, міри), 

проте в казкових текстах такий прийом використовується нечасто, за 

надмірного його використання можуть виникнути проблеми, оскільки велика 

кількість транскрибованих слів без коментаря може утруднити розуміння 
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тексту (аршин / аршин, копа / копа, боярин / боярин, кокошник / кокошник); 

б) калькування, унаслідок чого зберігається загальна семантика слова (локоть / 

лікоть, серебряное блюдечко с золотой каёмочкой / срібне блюдечко із золотою 

облямівочкою); в) наближений переклад (або різні види замін) (теремок / 

дімок); г) адекватний аналог (красна девица / панна). Крім того, часто 

використовуваними є лексичні додавання, описовий переклад, модуляція та 

компенсація [38, с. 199]. 

Отже, казка являє собою багатовимірний феномен людської культури, як 

з точки зору просторово-часового й композиційно-сюжетного побутування, так 

і в плані можливостей інтерпретації, різноманітності її функцій та варіативності 

адресатів. Адекватна передача образної інформації твору та відтворення в 

перекладі стилістичного ефекту оригіналу – шлях до вирішення проблеми 

перекладу казки. 

 

1.3. Особливості казки О. Волкова «Чарівник Смарагдового міста» 

«Чарівник Смарагдового міста» – казкова повість О. Волкова, написана 

1939 року на основі казки американського письменника Ф. Баума «Чарівник 

країни Оз» з деякими змінами. Популярність «Чарівника Смарагдового міста» 

підтверджена багатьма екранізаціями, театральними постановками й 

продовженнями історії (серія «Смарагдове місто», «Казки Смарагдового міста» 

С. Сухінова, «Смарагдовий дощ» Ю. Кузнєцова). 

Хоча сама книга О. Волкова написана на основі твору Ф. Баума, проте 

вона була також перекладена багатьма мовами, у тому числі англійською та 

німецькою, і видана майже в усіх колишніх соціалістичних країнах. 

Українською текст перекладали Ф. Ксензенко (1992) та Н. Косенко (2013). 

Видавництво «Веселка» видавало повість з перекладом М. Зяблюка.  

Американська дослідниця Еріка Хабер 2017 року звернулася до аналізу 

зазначеного твору, опублікувавши монографічне дослідження «Behind the Iron 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%89&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%94%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Curtain. Aleksandr Volkov and His "Magic Land"Series» («За залізною завісою. 

Олександр Волков і його серія "Чарівна земля"»).  

Авторка розвідки зазначає, що ці дві чарівних історії – книга 

американського письменника Ф. Баума про Країну Оз і казкові повісті 

О. Волкова про Чарівну країну – не просто улюблені дитячі книжки багатьох 

поколінь читачів, а й найпопулярніші меми ХХ ст. [53]. Причому в США і в 

Росії ці книги, створені в різних умовах і з різними завданнями, сприймаються 

як зразки саме національних чарівних казок – американської та радянської, та 

вважаються знаковими культурними явищами. Незважаючи на це ні самі книги, 

ні їхні автори не викликали інтересу в дослідників і критиків [53, с. 125].  

Одне з основних питань, яке неминуче постає перед тими, хто 

намагається порівнювати книги про Країну Оз з російськими казковими 

повістями про Чарівну країну, – чи слід вважати «Чарівника Смарагдового 

міста» О. Волкова перекладом або переказом «Чарівника Країни Оз» Ф. Баума. 

Книгу О. Волкова варто розглядати саме в контексті російської традиції 

перекладу: адаптації були вельми поширені в російській видавничій практиці 

(«Айболить» К. Чуковського, «Буратіно» О. Толстого). «У ранній радянській 

культурі запозичення контенту й радикальна переробка його форми, тобто 

переписування оригінального тексту, вважалося цілком прийнятним і навіть 

кращим, оскільки дозволяло увідповіднювати текст з радянською ідеологією і 

вимогами цензури» [53, с. 146]. Відзначаючи високі художні достоїнства 

«Чарівника Смарагдового міста», Еріка Хабер називає книгу «переробленою й 

покращеною версією книги Баума» [53, с. 3], причому наголошує, що «замість 

перекладу або адаптації, зусилля Волкова були спрямовані на переписування, 

що включало додавання, розширення й поповнення зі значним ухилом до 

точності й логіки. Це була не ідеологічна ревізія, а педагогічна, націлена на 

створення кращого виховного впливу на читача-дитину» [53, с. 148]. 
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Основними чинниками, що сприяли адаптації американської казки в 

радянській дитячій літературі, були схожість у ставленні до дитячих книг та 

читання в обох країнах.  

Занурення в історичний контекст дозволяє науковцям висунути 

припущення про причини, за якими книги Ф. Баума й О. Волкова не викликали 

схвалення (і уваги): критики, бібліотекарі й учителі боролися в той час як з 

низькопробною масовою літературою, так і з «шкідливою» чарівною казкою. 

Проте в Радянському Союзі казку Ф. Баума, гнану в США, й таку, що «не 

дотягує до стандарту якості дитячої літератури», зустрів зі схваленням 

С. Маршак, який послідовно й рішуче обстоював високі критерії якості в 

дитячій літературі. Крім того, у 1930-ті роки історичні повісті, адаптації 

світової літератури для дітей та зарубіжні казки залишалися в СРСР 

дозволеними жанрами, якщо їх можна було трактувати як вираз соціалістичних 

ідеалів та аргументувати необхідність їх видання тим, що вони сприяють 

вихованню відповідних моральних якостей.  

Спільні та відмінні культурні стереотипи 

у творах О. Волкова та Ф. Баума 

А. М. Волков 

«Волшебник изумрудного города» 

L. F. Baum  

«The Wonderful Wizard of Oz» 

Трудова мораль – 

не варто сподіватися на диво, а на те, що зроблено своєю працею 

У важких ситуаціях потрібно покладатися на самих себе 

Рушій розвитку – боротьба з ворогами Рушій розвитку – моральне 

вдосконалення 

Колективізм – дружня взаємодопомога Індивідуалізм – самостійність 

особистості 

Патріотизм, прагнення повернутися до 

рідного краю, до рідних місць 

Космополітизм, прагнення жити, де 

краще 

Самовідданість, готовність жертвувати 

своїми інтересами 

Готовність йти напролом, захищаючи 

свої особисті інтереси, навіть 

завдаючи шкоди оточуючим 

Ідейна монолітність («істина – одна!») Ідейна плюралістичність («істин – 

багато!») 
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РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАД ЕМОЦІЙНО- 

ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В КАЗЦІ О. ВОЛКОВА 

«ЧАРІВНИК СМАРАГДОВОГО МІСТА» 

 

2.1. Функціонування емоційно-експресивної лексики в казці 

О. Волкова «Чарівник Смарагдового міста» 

Емоції людини й механізми їх лінгвістичного забезпечення завжди були 

предметом наукового вивчення. Лінгвістика тексту давно звернула увагу 

мовознавців на проблему емоцій у тексті. Здатність текстів хвилювати, 

впливати, примушувати переживати зміст, приносити задоволення визнавалася 

невід’ємною рисою. Проте як мовне втілення емоційності емотивність тексту й 

сьогодні залишається однією з найбільш невизначених текстових 

характеристик. Формування мовознавчих поглядів на означену проблему в 

основному зумовлене загальнонауковою традицією протиставляти чуттєве 

раціональному в природі людини. У зв’язку з цим емотивність розглядалася як 

явище суб’єктивне за своєю природою, що протирічить принципу 

раціональності, інформативності й не підлягає лінгвістичному опису [18]. 

Праці українських та зарубіжних науковців були присвячені вивченню 

лексико-семантичного аспекту експресивних слів (Н. Бойко, С. Єрмоленко, 

В. Русанівський, В. Чабаненко та ін.), словотвірного (М. Плющ, Ж. Колоїз, 

Г. Вокальчук, В. Герман, О. Земська, І. Олійник, Л. Павленко, О. Стишов та ін.); 

лінвостилістичного (М. Плющ, С. Єрмоленко, Н. Сологуб, Л. Ставицька, 

Г. Сюта та ін.), лексикографічного (Г. Віняр, Г. Вокальчук, Г. Колесник, 

Ж. Колоїз та ін.), функціонального (В. Ващенко, С. Єрмоленко, В. Чабаненко та 

ін.). Проте й на сьогодні проблеми критеріїв виділення, функційних 

особливостей емоційно-експресивної лексики залишаються не розв’язаними. 

Засоби створення експресивності в казці активно вивчалися на матеріалі 

англійських чарівних казок, які мають досить чітку композицію і саме за цією 

ознакою виділяються в окрему групу [18], [54]. Стійка композиція визначає 
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вибір вербальних і невербальних засобів, серед яких наявна велика кількість 

стійких мовних формул, способів створення мовної гри, художніх засобів. 

Мовна експресивність, яка виражається на різних мовних рівнях, є однією 

з основних властивостей казки. На лексичному рівні важливу роль у створенні 

образності казки відіграють метафора, епітет, метонімія, гіпербола та ін.; на 

фонетичному – алітерація та асонанс; на морфологічному – використання 

застарілих форм слова (в рос. мові – клична форма, давноминулий час); на 

синтаксичному рівні – емфатичні конструкції, інверсія, полісиндетон та ін. 

Для розмежування емоційно-експресивної лексики та нейтральної 

послуговуємося такими видільними характеристиками: 

- прагматична функція слова-знака (ставлення мовця до його 

висловлення), що реалізується на основі номінативної функції; 

- конотативний компонент семантичної структури слова [5, с. 103; 6]. 

Проаналізований матеріал подаємо у вигляді окремих груп: 

І. Лексеми, що виражають, проте не називають і не викликають 

емоції та почуття. До неї увійшли одиниці, морфологічно виражені вигуками. 

Група є численною, оскільки, і це природно, це один із найдієвіших засобів для 

вираження емоцій та почуттів для розуміння і сприйняття саме читача-дитини. 

Зауважимо, що одиниці представляють вираження як позитивно, так і 

негативно оцінюваних почуттів, емоційних станів, причому більша частина 

емоційних вигуків вирізняється багатозначністю, напр.: – Ах, Страшила, как я 

рада, что исполнила самое заветное твое желание! (радість); Ах! – печально 

вздохнул Железный Дровосек (печаль); – Ах ты, мой милый смельчак! – 

воскликнула Элли и нежно прижала песика к груди (захват); Ах, я 

несчастный, – чуть не зарыдал я (горе); – Что мы целых полчаса не могли 

докричаться до тебя! – Ах, только полчаса? – беспечно отозвался солдат 

(іронія); – Ах ты, проклятый! Ты еще не знаешь меня! (злість); – Ах, если бы 

ты его спас! – вскричала Элли и умоляюще сложила руки (благання). 
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ІІ. Лексеми, що викликають емоції та почуття, проте не виражають, 

не називають і не передають їх. До цієї групи належать одиниці, у семантиці 

яких у прихованому вигляді наявні семи ‘добре’, ‘погано’, напр.: …он 

[Тотошка] стал очень уважать его после победы над людоедом; Ураган все 

бушевал, и домик, покачиваясь, несся по воздуху; – Но это моя родина, и она 

где-нибудь да есть; – Но, что бы не говорила твоя мама, в этой стране 

живут волшебники и мудрецы; Солнце сияло, птички пели… 

ІІІ. Лексеми, що тільки називають емоції та почуття чи констатують 

стан істоти. Об’єднувальним елементом цієї групи є ознака ‘емоційне 

самопочуття або настрій людини, внутрішній психічний стан’. Найчастіше такі 

лексеми виражені іменником (Радость народа была неописуема; – Иначе я 

умру с горя…; Все же Страшила с удовольствием собирал орехи); дієсловом  

(– Ненавижу я их…; Элли немного огорчилась…; Но Джон не унывал); 

прислівником чи безособово-предикативними словами (… а под широкими 

полями нежно звенели маленькие бубенчики; – А все-таки без волшебников 

скучно; Страшно было в пещере Гингемы); прикметником (Я Страшила, 

храбрый, ловкий…; – А он злой или добрый?; Тотошка… гонялся за воронами и 

был бесконечно доволен собой).  

ІV. Лексеми, що викликають, виражають і передають емоції та 

почуття, проте не називають їх. Аналізована група є найбільшою і 

представлена номінаціями, що чітко згруповані в дві підгрупи: 1) лексика із 

загальномовним емоційно-оцінним змістом, до якої зараховуємо слова, 

емоційно-експресивний зміст яких за будь-яких ситуативно контекстуальних 

умов є постійною і невід’ємною ознакою, він закладений у семантиці слова, 

напр.: – Ах ты, мой милый смельчак! – воскликнула Элли; Но я не хочу, чтобы 

люди называли меня глупцом…; Он, затаившись, подпустил врага к самой 

двери; – Эй ты, лев, слушай! – прошамкала она; Они брели долго; – Круши…! – 

дико вопила колдунья; та 2) похідні утворення з емоційно-оцінною виразністю, 

твірні яких були емоційно й експресивно нейтральними, напр.: У Тотошки 
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была черная шерсть, остренькие ушки и маленькие, забавно блестевшие 

глазки; Он рычал от злости, и его сапожища грохотали: «Топ-топ-топ…»; 

Девочка вошла, споткнулась о веревочку и упала, башмачок с правой ноги 

слетел и откатился в сторону; Одна дряхлая старушка мышь приплелась на 

полянку… и… тотчас свалилась лапками кверху. 

V. Лексеми, що належать до нейтральної лексики, проте в контексті 

набувають емоційно-експресивного забарвлення. Одиниці, належні до неї, 

формують емоційно-експресивне забарвлення, набуваючи переносного 

значення або функціонуючи в певному контексті, напр.: Она опустила в котел 

большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево. – Разразись, ураган! 

Лети по свету, как бешеный зверь!; Горы и леса она видела только на 

картинках, и они не манили ее, быть может, потому, что в дешевых Эллиных 

книжках были нарисованы плохо. Виявлена група є найменшою в кількісному 

складі. Це пояснюємо специфікою жанру – дитячою казкою. Лексеми в 

переносному значенні на взірець сокол, лебедь, пчелка / змея, собака, медведь, 

волк є характеристичними. Їхнє походження й значення не мотивується у 

свідомості мовця і може сприйматися як носій емоційності тільки завдяки 

метафоризації. А такі мисленнєві процеси є надто складним для маленької 

дитини, вона може не зрозуміти створеного образу.  

Отже, мовна експресивність, яка виражається на різних мовних рівнях, є 

однією з основних властивостей літературної казки, а емоційно-експресивна 

лексика виступає ефективним засобом активного впливу на читача-дитину.  

 

2.2. Особливості перекладу емоційно-експресивної лексики 

Під час перекладу казок необхідно пам’ятати про те, що категорія 

експресивності є основною властивістю мови казки. Виділяють два основних 

способи перекладу емоційно-експресивної лексики:  

 використання регулярних відповідників (еквівалентів); 

 застосування трансформацій. 
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При цьому потрібно намагатися зберегти функцію експресивного слова в 

перекладному тексті. Важливо враховувати, що кожна мова має характерний 

саме для неї набір експресивно-стилістичних засобів. У російській та 

українській мовах, наприклад, відзначається загальна тенденція до опори як на 

семантичні елементи, так і на словотвірні. В англійській мові переважно 

використовуються формальні елементи. Отже, перекладачеві під час 

сприйняття й усвідомлення тексту оригіналу варто послуговуватися 

компонентним аналізом для з’ясування тих засобів, за допомогою яких 

відтворюється емоційно-експресивне значення тієї чи іншої лексеми. Крім того, 

варто уникати копіювання експресивних засобів оригіналу, оскільки в мові 

перекладу вони можуть бути відсутніми або виконувати іншу функціональну 

роль у семантиці слова й тексту загалом. 

 

2.2.1. Використання регулярних відповідників (еквівалентів) 

При перекладі емоційно-експресивної лексики в ряді випадків, коли 

варіант перекладу зберігає свою емоційну складову, можливе використання 

словникових відповідників. 

Повні еквіваленти 

Повними еквівалентами вважаємо такі одиниці, які при перекладі 

зберігають не тільки предметно-логічне значення, а й конотативно-

прагматичний компонент у семантичній структурі емоційно-експресивної 

одиниці, напр.: Около изгороди стоял длинный шест, на нём торчало 

соломенное чучело – отгонять птиц / Коло загорожі стирчала довга жердина, 

на ній височіло солом’яне опудало – відганяти птахів; Путники уселись у 

ручейка / Мандрівники посідали біля струмочка; А он злой или добрый? / А він 

злий чи добрий?; Степные ураганы не раз уже опрокидывали легонькое 

жилище фермера Джона / Степові урагани не раз перекидали легеньке житло 

фермера Джона; Но Дровосек не имел сердца, поэтому он не испугался и 
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вежливо приветствовал чудовище / Але Дроворуб не мав серця, тому він не 

злякався і ввічливо привітався з чудовиськом. 

Частотними в тексті казки є речення, у яких наявно по декілька емоційно-

забарвлених одиниць з відповідниками-еквівалентами, напр.: Только 

чёрненький зверек смело вступился за неё и укусил Людоеда, но тот так 

хватил его своей огромной ногой, что он, наверное, умрет…/ Тільки чорненьке 

звірятко хоробро заступилося за неї і вкусило Людожера, але той так зацідив 

йому своєю величезною ногою, що він, напевно, помре…; Чучело заботливо 

расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, 

представилось девочке / Опудало дбайливо розправило каптан, струсило з 

себе соломинки і, човгнувши ніжкою по землі, відрекомендувалося дівчинці. 

Трапляються випадки, коли відповідники-еквіваленти в тексті 

друготвору, зважаючи на мовні норми перекладної мови, функціонують в іншій 

граматичній формі, напр.: Пикапу, трикапу, ботало, мотало… – в священном 

ужасе повторили жевуны / Пікапу, трікапу, ботало, мотало… тремтячи від 

жаху, повторили Жувуни (предложный падеж / родовий відмінок); Скоро все 

пчелы лежали мертвыми на земле, как куча черных угольков / Незабаром усі 

бджоли лежали мертві долі, наче купа чорних вуглинок (мужской род / 

жіночий рід); Фермер Джон поехал в соседний городок на ярмарку и повел 

девочку в цирк / Фермер Джон поїхав до сусіднього містечка на ярмарок і повів 

дівчинку в цирк (мужской род, винительный падеж / середній рід, родовий 

відмінок). 

Цікавим з боку адекватності є такий приклад: – Неужели хилая девчонка 

осилила могущественную Гингему, повелительницу Жевунов? / – Невже така 

слабенька дівчинка подужала могутню Гінгему, повелительку Жувунів? Це той 

випадок, коли еквівалентний переклад не є адекватним. В оригіналі автор за 

допомогою слів хилая (слабый, болезненный, немощный) та девчонка 

(разговорное, уничижительное), які уклав в уста чаклунки Бастінди, дає їй 

негативну характеристику, розкриває злу вдачу, підкреслюючи її ненависне 
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ставлення до людей. У перекладі лексеми слабенька (зменшено-пестливе до 

слабий) та дівчинка (зі зменшено-пестливим суфіксом), що є відповідниками, 

не виконують тієї функції, що в оригіналі: вони є характеристичними, проте 

конотація в них протилежна – позитивна, ці слова не допомагають розкрити 

злісний характер чаклунки, а відтак не можуть справити відповідного впливу на 

читача. 

Умовно часткові еквіваленти 

Умовно частковими еквівалентами вважаємо такі транслатеми, які при 

перекладі повністю зберігають предметно-логічне значення, проте абсолютно 

втрачають конотативно-прагматичний компонент у семантичній структурі 

емоційно-експресивної одиниці, напр.: И когда барсучишка уже просунул в 

дверь свой любопытный нос, принюхиваясь к соблазнительному запаху, 

Страшила стегнул его прутиком по жирной спине / І коли борсук уже 

просунув у двері свого цікавого носа, принюхуючись до спокусливого запаху, 

Страхопуд стьобнув його лозиною по товстій спині (втрачений засіб – 

пестливий та зменшено-пестливий суфікси); Здравствуй, Лев, старый 

дружище! / Здрастуй, Леве, старий друже! (втрачений засіб – суфікс, що 

надає відтінку розмовності та фамільярності); Конечно, я ошибся, впустив вас 

сюда всех вместе, да еще с этой проклятой собачонкой… / Звісно, я 

помилився, впустивши вас сюди всіх гуртом  та ще й із цим клятим 

цуциком…( втрачений засіб – суфікс, що надає відтінку розмовності та 

зневажливості); Он рычал от злости, и его сапожищи грохотали: «Топ топ 

топ…» / Він розлючено ревів, гуркочучи чобітьми: туп-туп-туп!..( втрачений 

засіб – суфікс, що надає відтінку збільшеності та згрубілості). 

 Отже, регулярні відповідники-еквіваленти активно функціонують у тексті 

казки і становлять більшу частину аналізованих одиниць. Уможливило це 

велика схожість у лексичному складі і граматичних структурах 

близькоспоріднених російської і української мов, що підтверджується 
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спільністю походження і близькістю історичних шляхів розвитку російського і 

українського народів – носіїв цих мов. 

 

2.2.2. Застосування трансформацій 

У перекладі підбір функціональних відповідників визначається в таких 

випадках, коли за мовних умов немає можливості відтворити одночасно, з 

одного боку, речовинний зміст тексту-оригіналу і смислову функцію 

граматичної форми (або лексико-стилістичну особливість оригіналу), з іншого. 

Саме з цієї причини в таких ситуаціях ставиться завдання про вибір певних 

трансформацій (міжмовних перетворень, що вимагають перебудови на 

лексичному, граматичному чи лексико-граматичному рівнях [33, с. 201]) для 

передачі тексту оригіналу, а саме замін, додавань, опущень [1, с. 158; 2, с. 190; 

3, с. 37]). 

Заміни 

Заміни – такий вид перекладацьких трансформацій, під час яких одиниця 

мови оригіналу замінюється одиницею мови перекладу, що не є її словниковим 

еквівалентом, при цьому відбувається часткова втрата змісту [34, с. 260]. 

Аналізовані лексеми можна представити декількома підгрупами. 

 Заміна лексемою, у семантичній структурі якої зберігається 

емоційно-експресивний компонент значення, напр.: – О, с удовольствием, с 

великим удовольствием! – дружно заревело звериное сборище / –О, із 

задоволенням, з великою радістю! – одностайно заревло звірине зборище. В 

оригіналі лексема удовольствие (чувство радости, довольства от приятных 

ощущений, переживаний) відтворена словом радість (почуття задоволення, 

втіха, приємність), яке виступає гіперонімом щодо оригіналу. У цьому випадку 

представлено окремий вид лексичних замін – генералізація. 

Інколи, щоб зберегти емоційно-експресивний компонент значення, 

перекладач удається до використання заміни фразеологізмом, який забезпечує 

експресивність значення своєю сутністю – формою вираження, напр.: Гингема в 
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диком восторге кружилась на месте и ветер развевал полы её длинной чёрной 

мантии…/ Гінгема, не тямлячись від захоплення, крутилася на місці, а вітер 

тріпотів полами її довгого плаща… В оригіналі лексема восторг (необычайно 

радостное состояние, чувство восхищения) з означенням дикий (разг. очень 

сильный по степени проявления, чрезмерный, переходящий границы 

нормального, обычного) створюють надемоційний стан героя казки, що 

ускладнює його вербалізацію іншою мовою. Але перекладач знайшов 

вирішення проблеми – здійснив заміну, скориставшись такою словесною 

формою, яка функціонально покликана давати оцінну характеристику й 

існувати в розмовному мовленні, а відтак і репрезентувати емоційно-

експресивний компонент значення (не тямлячись від захоплення – бути в 

стані дуже сильного збудження, хвилювання і т. ін.). 

 Заміна лексемою, у семантичній структурі якої посилюється 

емоційно-експресивний компонент, напр.: Страшно было в пещере Гингемы 

/ У печері Гінгеми було моторошно. Провівши компонентний аналіз лексем 

страшно (вызывающий, внушающий чувство страха) та моторошно (який 

викликає почуття страху, жаху), ми можемо стверджувати, що аналізовані 

одиниці перебувають у відношенні включення, причому моторошно є ширшим 

за семантикою, оскільки включає все значення лексеми страшно й має ще 

додатковий елемент семантики ‘почуття жаху’, який посилює експресивний 

компонент значення за рахунок семи ‘жах’. Це приклад конкретизації. 

Генералізація наявна у реченні Элли была изумлена / Еллі була вкрай 

спантеличена (изумление – крайнее удивление / спантеличити – розм. 

викликати розгубленість, замішання, подив у кого-небудь). Причому переклад 

демонструє посилення експресивності за рахунок ремарки розмовне та 

підсилювального компонента вкрай. 

Одиниці забавный і кумедний у прикладі Пока девочка нерешительно 

стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, 

каких только можно вообразить / Поки вражена краєвидом дівчинка нерішуче 
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стояла на порозі, із-за дерев вигулькнули такі кумедні та гарні чоловічки, що 

годі й казати є маніфестацією такого виду трансформації, як конкретизація, 

причому конкретизатором виступає ремарка розмовне – стилістичне обмеження 

у функціонуванні. Цей же компонент і посилює емоційність висловлення. 

Яскраве вираження посиленого емоційно-експресивного забарвлення 

виявляємо в прикладі – Я буду держать тебя в рабстве и, если будешь плохо 

работать, побью тебя большой палкой и посажу в темный подвал, где 

крысы – огромные жадные крысы! – съедят тебя и обгложут твои нежные 

косточки! / – Я триматиму тебе в рабстві та, якщо погано працюватимеш, 

добряче відрепаю палицею і вкину до темного льоху, де щури – величезні 

голоднючі щури! – зжеруть тебе й обсмокчуть твої ніжні кісточки! У 

перекладі за допомогою лексем, що містять функціонально-стилістичні 

обмеження у вживанні (розмовне мовлення (відрепаю – авторський новотвір, 

зжеруть – ремарка вульгарне)), не лише досягається максимальна 

експресивність висловлення, а й відбувається характеристика образу через його 

мовлення. 

Маркером посиленої емоційності в перекладі може бути й словотвірний 

засіб, напр.: У злой Бастинды был только один глаз, зато она видела им так, 

что не было уголка в Фиолетовой стране, который ускользнул бы от ее 

острого взора / Злюща Бастинда мала тільки одне око, зате бачила ним так, 

що не було закутка у Фіолетовій країні, який вислизнув би з-під її гострого 

погляду (суфікс згрубілості -ющ-). 

 Заміна лексемою, в семантичній структурі якої послаблюється 

емоційно-експресивний компонент, напр.: Он [Рольф] делал детям чудесные 

ветряные мельницы / Він майстрував для дітей гарні вітряки. В оригіналі 

акцент зроблено не стільки на красі та зовнішньому вигляді іграшки (гарний – 

приємний зовнішнім виглядом; який відзначається гармонією барв, ліній і 

т. ін.), скільки на незвичності, дивовижності її (чудесный – удивительный, 

необычный). 
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Заміни-додавання 

Замінами-додаваннями вважаємо такі перекладацькі трансформації, 

унаслідок яких слово мови оригіналу, що належить до нейтральної лексики, 

замінюється одиницею мови перекладу, що не є його прямим словниковим 

відповідником, причому в семантиці одиниці мови перекладу з’являється 

емоційно-експресивний компонент, напр.: Последние годы Людоед прятался в 

лесу, ловил неосторожного кролика или зайца и съедал его с кожей и костями / 

Останні роки Людожер ховався в лісі, ловив якогось необережного кроля або 

зайця, уминаючи їх цілком, зі шкурою та кістками. У російській мові лексема 

съедать (поглощать пищу, питаться, насыщаться) позбавлена експресивності, 

тоді як в українській мові її заміна уминати (розм. їсти швидко, із смаком, 

жадібно, багато) відзначається наявністю 1) емоційного компонента – 

негативна емоційна оцінка за рахунок семи ‘жадібно’, 2) оцінного компонента – 

негативна оцінка, 3) експресивного компонента (підсиленої виразності) – 

швидко й багато, 4) стилістичного компонента – розмовний. 

Типовими прикладами аналізованої групи є одиниці появиться (придя, 

прибыв куда-л. или возникнув где-л., оказаться в поле зрения кого-л.; явиться, 

показаться) / вигулькнути (розм.2. раптово, швидко з’являтися звідки-небудь, 

з-за чогось; показуватися, виглядати): Пока девочка нерешительно стояла на 

пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких 

только можно вообразить / Поки вражена краєвидом дівчинка нерішуче 

стояла на порозі, із-за дерев вигулькнули такі кумедні та гарні чоловічки, що 

годі й казати; одиниці увидеть (воспринять зрением) / угледіти (розм. 

сприйняти зором; побачити, помітити): И тогда сильный, могучий богатырь 

Арнаульф увидел волшебника ростом с башню… / І тоді сильний, могутній 

богатир Арнаульф угледів чарівника завбільшки як вежа… 

До замін-додавань зараховуємо й відповідники ідіоматичного характеру – 

фразеологізми, які за своєю суттю є емоційно-експресивними утвореннями (у 

переважній своїй більшості): (не) выходить (уйти откуда-л., оставить, 
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покинуть какое-л. место, помещение, пределы чего-л.) / не показувати (не 

показати, не потикати, не поткнути) носа –  не появлятися де-небудь, напр.: 

Тигры никогда не выходят из своего леса: эти зверюги почему-то боятся 

открытого пространства… / Тигри ніколи й носа не висувають зі свого лісу: 

ці звірюки чомусь бояться відкритих місцин… або: Ураган занёс домик в 

страну необычайной красоты: вокруг расстилалась зелёная лужайка… / 

Ураган заніс будиночок у надзвичайно мальовничий край: скільки сягало око, 

зеленим килимом стелився луг (вокруг – кругом, во все стороны / скільки 

(куди) око сягає (дістає, згляне, охоплює і т. ін.) – скільки видно, доступно 

зорові; як далеко можна побачити). 

Заміни-опущення 

Заміни-опущення кваліфікуємо як перекладацькі заміни, унаслідок яких в 

одиниці мови перекладу, що не є словниковим відповідником, втрачається 

емоційно-експресивний компонент і вона переходить до розряду нейтральної 

лексики, напр.: Утоптанная тропинка привела их на огромную поляну, где 

собрались тысячи зверей / Утоптана стежина привела їх на широку галявину, 

де зібралися тисячі звірів. Транслатема огромный (очень большой по своим 

размерам, величине, объёму) при перекладі втрачає емоційно-експресивний 

компонент – широкий (який має велику ширину). 

В іншому випадку перекладач не зберіг експресивного компонента – 

інтенсивності дії бить (с силой вырываться откуда-л., вытекать 

стремительной струёй (о жидкости, паре и т.п.) / струменіти (литися, текти 

струменем, вузенькою цівкою): Это была самая восхитительная и уютная 

комната в мире, с маленькой кроватью, с фонтаном посредине, из которого 

била тоненькая струйка воды, падавшая в красивый бассейн / Це була 

найчудовіша та найзатишніша кімнатка у світі, з маленьким ліжечком, із 

фонтаном посередині, з якого струменіла вода, спадаючи в красивий басейн. 

Під час аналізу було спостережено закономірність: якщо при перекладі 

українською мовою лексем з емоційно-експресивним забарвленням перекладач 
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застосовує заміни, то це найчастіше конкретизація (різновид перекладацьких 

трансформацій), причому у відповіднику посилюється або додається емоційно-

експресивний компонент. 

Опущення 

Опущеннями вважаємо окремий вид трансформацій, під час яких через 

об’єктивні чи суб’єктивні чинники перекладач опускає транслатему з емоційно-

експресивним забарвленням; ні формальний, ні змістовий її бік не відтворено в 

друготворі [34, с. 262], напр.: Из толпы вышли три седобородых старика, 

обратились к Железному Дровосеку и почтительно просили его стать 

правителем их страны / З натовпу вийшло троє, вони шанобливо звернулися до 

Залізного Дроворуба і просили його стати правителем їхньої країни.  

Найчастіше такі трансформації застосовуються при надмірному 

нанизуванні інформації в оригіналі для спрощення розуміння тексту казки. 

Проте втрата експресивно забарвленої одиниці позбавляє висловлення 

прагматичної функції, що призводить до порушення адекватності в перекладі 

казки. Порівн.: В эту ночь Элли спала в дупле, на мягкой постельке из мха и 

листьев / Цієї ночі Еллі спала в дуплі, м’яко вистеленому мохом і листям. 

Висловлення друготвору позбавлене характеристичної функції: якщо в 

оригіналі наявна авторська оцінка героя (засіб – зменшено-пестливий суфікс), 

то в перекладі її немає. 

Додавання 

Додавання – це протилежний щодо опущення вид трансформації, 

унаслідок якої через об’єктивні чи суб’єктивні чинники перекладач додає 

мовну одиницю з емоційно-експресивним забарвленням у друготворі. 

Найчастіше це відбувається з певною стилістичною метою, для кращого 

розкриття підтексту / характеристики образу чи відновлення ритмічної 

структури казки, напр.: Плохо мое дело: ведь я пальцем не могу тронуть 

маленькую нахалку, пока на ней волшебные башмачки / Еге, кепські мої справи: 

я ж тепер і пальцем не зможу зачепити маленьку нахабу, поки на ній чарівні 
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черевички. Додана стверджувальна частка акцентує увагу на висловленому, 

привертає увагу читача, разом з тим імпліцитно представляє ставлення автора / 

інтерпретатора до героя твору. 

У ролі додавань в основному виступають зображально-виражальні засоби 

[34, с. 263], наприклад порівняння: Ураган занёс домик в страну необычайной 

красоты: вокруг расстилалась зелёная лужайка; по краям её росли деревья со 

спелыми, сочными плодами; на полянках виднелись клумбы красивых розовых, 

белых и голубых цветов / Ураган заніс будиночок у надзвичайно мальовничий 

край: скільки сягало око, зеленим килимом стелився луг, обабіч якого росли 

дерева зі стиглими, соковитими плодами; на галявках пишалися клумби 

красивих рожевих, білих і блакитних квітів, що допомагає візуалізувати 

змальовану автором картину. Проте основна функція таких засобів, й 

аналізованого зокрема, – щоб казка мала природне звучання чужої мови, але 

разом з тим зберігала в перекладі своєрідність оригіналу.  

Компенсація 

Компенсація – специфічний вид перекладацьких трансформацій, суть якої 

полягає в тому, що елементи смислу одиниці мови оригіналу, що втратилися 

при перекладі, передаються в тексті друготвору в якийсь інший спосіб, причому 

не обов’язково в тому місці тексту, що й в оригіналі [2; 21; 28; 48]. 

Варто відзначити, що компенсація є одним із головних перекладацьких 

прийомів для збереження експресивності при перекладі казок. Вона активно 

застосовується й для перекладу емоційно-експресивної лексики, напр.: Выйдя 

вечерком посидеть на крылечке, Бастинда обвела глазом свои владения и 

вздрогнула от ярости: далеко-далеко, на границе своих владений, она увидела 

маленькую спящую девочку и ее друзей / Вийшовши ввечері посидіти на ґанку, 

Бастинда обвела оком свої володіння і здригнулася від люті: далеко-далеко, на 

межі володінь. вона угледіла маленьку сплячу дівчинку та її друзів. Емоційно-

експресивне забарвлення лексем вечерком і на крылечке, репрезентоване 

зменшено-пестливими суфіксами, компенсується лексемою угледіла (розм. 
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сприйняти зором; побачити, помітити). Те ж саме прослідковуємо й у 

прикладі Но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся 

со стеной, с криком выскочил маленький человечек / Аж ось зі стіни, ні, із-за 

зеленої завіси, що зливалася зі стіною, репетуючи, вискочив маленький 

чоловічок, де емоційно-експресивний компонент, наявний у лексемі ширмочка, 

компенсується лексемою репетуючи (розм. сильно кричати, видавати зойки 

від болю, переляку і т. ін. // здіймати галас, шум, голосно вигукуючи щось). 

Інший варіант демонструє компенсацію за рахунок суфікса-градатора 

збільшуваності -езн-: Как раз в это самое время в далёкой стране, за высокими 

горами, колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема / Саме 

в цей час у далекій країні, за височезними горами, чаклувала в темній глибокій 

печері зла чарівниця Гінгема (угрюмый – производящий гнетущее впечатление 

своим безрадостным внешним видом, неприветливостью (о местности, 

пейзаже, строении) → височезний – дуже високий); або за рахунок форми 

збірного числівника із суфіксом пестливості -к- (печка →трійко) у прикладі 

Обстановка домика была бедна: железная печка, шкаф, стол, три стула и две 

кровати / Обстава будиночка була простою: залізна піч, шафа, стіл, трійко 

стільців і два ліжка. 

Отже, кожне емоційно-забарвлене слово виражає не тільки емоції мовця, 

а й упливає на адресата, викликаючи відповідні емоції й почуття з його боку. У 

перекладі таких одиниць головне завдання – зберегти емоційно-експресивний 

компонент значення. Труднощі перекладу аналізованої лексики полягають, 

перш за все, у «тонкощах семантики» й відсутності відповідних засобів 

вираження в мові перекладу. Тому транслатеми з емоційно-експресивним 

компонентом відтворюються, за умови відсутності словникового відповідника 

чи об’єктивної потреби контексту, за допомогою різних видів трансформацій: 

замін, компенсацій, додавань. 
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ВИСНОВКИ 

У науковій розвідці здійснено аналіз особливостей перекладу емоційно-

експресивної лексики в казці О. Волкова «Чарівник Смарагдового міста».  

У першому розділі розглянуто казку в аспекті перекладу. Зокрема подано 

її дефініцію; наголошено на відмінних особливостях літературної казки; 

простежено тісний взаємозв’язок літературної і фольклорної казки: фольклорна 

за довгий час існування піддається літературній обробці, а багато авторських 

казок сягають корінням у народні традиції. 

Серед сучасних стратегій перекладу казки чітко виділяються 

відчужувальний (аналітичний / форенізація) переклад, і одомашнений 

(синтетичний / доместикація). Під час перекладу літературної казки перекладач 

відмовляється від «одомашнення», але й не прагне до «відчуження», здатного 

позбавити казку її людично-дидактичної функції в силу зайвої складності й 

невпізнання. Перекладач знаходиться в пошуку універсальної стратегії, щоб 

зробити «чужу» вигадку своєю реальністю, щоб казка, знаходячи природне 

звучання чужою мовою, зберегла в перекладі своєрідність оригіналу.  

Порівнюючи книги Ф. Баума й О. Волкова, відзначимо близькість 

американської та радянської казки: не варто сподіватися на диво, а на те, що 

зроблено своєю працею. Така трудова мораль абсолютно відповідала 

радянським ідеалам. Разом з тим, створюючи свою казку, О. Волков підкреслив 

значення дружби, посилив роль колективу та показав цінність взаємодопомоги.  

Другий розділ присвячено розгляду перекладу емоційно-експресивної 

лексики в казці. Доведено, що казка покликана справляти емоційний вплив, 

завдяки чому вона краще запам’ятовується й успішніше виконує свою функцію 

трансляції знань. Тому мовна експресивність, яка виражається на різних мовних 

рівнях, є одним із основних властивостей казки. Для розмежування емоційно-

експресивної лексики та нейтральної були використані такі характеристики: 

прагматична функція слова-знака (ставлення мовця до його висловлення) та 

конотативний компонент семантичної структури слова. Проаналізований 
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матеріал представлено у вигляді п’яти груп: 1) лексеми, що виражають, проте 

не називають і не викликають емоції та почуття; 2) лексеми, що викликають 

емоції та почуття, проте не виражають, не називають і не передають їх; 

3) лексеми, що тільки називають емоції та почуття чи констатують стан істоти; 

4) лексеми, що викликають, виражають і передають емоції та почуття, проте не 

називають їх; 5) лексеми, що належать до нейтральної лексики, проте в 

контексті набувають емоційно-експресивного забарвлення. У кожній із груп 

виділено дрібніші підгрупи. Найчисленнішою виявилася група 4. 

Проаналізовано особливості перекладу емоційно-експресивної лексики. 

Виявлено, що регулярні відповідники-еквіваленти активно функціонують у 

тексті казки і становлять більшу частину аналізованих одиниць. Уможливило 

це велика схожість у лексичному складі і граматичних структурах 

близькоспоріднених російської та української мов, що підтверджується 

спільністю походження і близькістю історичних шляхів розвитку. 

Застосування трансформацій спричинено тим, що емоційно-забарвлене 

слово виражає не тільки емоції мовця, а й упливає на адресата, викликаючи 

відповідні емоції й почуття з його боку, а в перекладі таких одиниць головне 

завдання – зберегти емоційно-експресивний компонент значення. Труднощі 

перекладу полягають, перш за все, в «тонкощах семантики» й відсутності 

відповідних засобів вираження в мові перекладу. Тому транслатеми з емоційно-

експресивним компонентом відтворюються, за умови відсутності словникового 

відповідника чи об’єктивної потреби контексту, за допомогою різних видів 

трансформацій: замін, компенсацій, додавань. 

Отже, казка являє собою багатовимірний феномен людської культури, як 

з точки зору просторово-часового й композиційно-сюжетного побутування, так 

і в плані можливостей інтерпретації, різноманітності її функцій та варіативності 

адресатів. Адекватна передача образної інформації твору та відтворення в 

перекладі стилістичного ефекту оригіналу – шлях до вирішення проблеми 

перекладу казки. 
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