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АСПЕКТ 
 

У статті розглянуто проблему відтворення наративних стартегій (елементів у формуванні казкового тексту) 

літературної казки та їх роль для перекладача. Особливу увагу приділено еквівалентності дейктичних маркерів, як 

елементів казкового тексту, у перекладах. 
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Вивчення наративних стратегій художніх 

текстів є вельми актуальним питанням для літера-

турознавства, лінгвістики та перекладознавства. 

Дослідженню наративів у культурі та літературі 

присвячені роботи відомих науковців Р. Барта, Л. 

Долежела, Ж. Женнета, В. Шмида, Дж. Принса, 

М. Пратта, Б. Томашевського та інших. Наративні 

стратегії літературних казок розглядали науковці 

М. Акименко, В. Анікін, В. Пропп, Н. Кушина,  

Є. Мелетинський, Х. Ерхардт та багато інших. 

Проте додаткової уваги потребує питання їх 

еквівалентного відтворення під час перекладу 

іншою мовою. 

Метою нашої роботи єрозгляд стратегій перек-

ладача, вживаних для адекватного відтворення 

наративних стратегій літературної казки. Для 

досягнення мети потребують вирішення такі 

завдання: 1) вивчити типи наративних стратегій; 2) 

проаналізувати функції наративних стратегій в 

казках; 3) описати дейктичні маркери наративу і їх 

роль при перекладі; 4) дослідити основні підходи 

до відтворення наративних стратегій у казках. 

Під наративною стратегією зазвичай розуміють 

процес відбору тапоєднання способів і прийомів 

упорядковування оповіді, що скерований на досяг-

нення відповідного художнього ефекту з метою 

створення єдності художнього тексту й переміщен-

ня реального світу у межі фікційного (вигаданого) 

[9, с. 63]. 

Виділяють різні наративні стратегії. Зокрема, У. 

Еко виділяє наративні стратегії зразкового нарато-

ра і зразкового читача. Породити текст, на його 

думку, означає створити стратегію, в яку входять 

прогнозування або очікування дій з боку читача 

[10, с. 287]. Відповідно до того, яку програму 

закладає автор твору для читача, французький 

наратолог В. Жув виділяє два види стратегій: 

локальні, під якими він розуміє серію прийомів, що 

визначають ставлення читача до світу художнього 

твору, і глобальні, що сприяють розумінню змісту 

тексту через спосіб координації різних точок зору 

або перспектив [14,с. 93].  

В. Жув досліджує стратегії в загальнотексто-

вому просторі, тобто в його теорії окремі прийоми, 

що зустрічаються в художніх творах, становлять 

одну загальну стратегію. У нашій статті, ми розгля-

даємо стратегії, які використовує автор в худож-

ньому творі. Тому, слідом за О.А. Мельничук, 

розуміємо під стратегіями серію прийомів, 

створюваних різнорівневими домінантними 

засобами, за допомогою яких автор програмує 

процес сприйняття тексту читачем [5, с. 126]. 

Наявність наративних стратегій у літературній 

казці є невід’ємною складовою побудови чарівного 

світу твору. Літературною казкою називають 

оригінальний художній твір автора або ж художній 

твір створений на фольклорних джерелах[3, с. 15]. 

Літературна казка – твір переважно міфічний, 

чарівний, у якому описуються дивовижні події 

фантастичних казкових персонажів. Маючи 

коріння у фольклорній казці, літературна казка 

послуговується різноманіттям наративних 

стратегій першої, що були описані у працях  

В. Проппа, І. Березовського, Я. Грімма та ін. Автор 

організовує певним чином елементи структури 

оповіді у відповідності до основних принципів 

наративу: варіативності, інтерпретативності й 

ситуативності розповіді персонажів [9, с. 115]. 

Задля проведення перекладацького аналізу, 

перекладачеві необхідно спиратися на такі критерії 

оповідання: 1) виявлення оповідача та граматичної 

форми його вираження в тексті; 2) визначення опо-

відної перспективи, пов'язаної зі ступенем охоп-

лення оповідачем описуваного світу; 3) розу-міння 

модусу свідомості, який передбачає розмежування 

суб’єктів сприйняття і мови [12, с. 83]. 

Крім того, перекладач має брати до уваги 

взаємозв’язки елементів у казці і стратегії впливів 

на читача. Перший рівень – це зв’язок елементів 

тексту у площині оповіді історії, дія одних частин 

казки на іншу, як мова та думка представлені в 
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наративі та як наративні стратегії будують порядок 

взаємозв’язку речень і впливу їх один на одного; та 

другий рівень, коли текст взаємодіє з читачем, 

тобто вплив тексту на читача[13, с. 82]. 

Наративні стратегії є текстотвірними елемента-

ми і можуть втілюватися у будь-яких елементах 

казки. За теорією В. Проппа, будь-який елемент 

казки, створений письменником, може бути нара-

тивом автора і відображати самобутність повідом-

лення, яке автор хотів відтворити. У нашому дос-

лідженні такими елементами є чарівний помічник, 

чарівні предмети, імена, географічні назви, головні 

герої та другорядні герої, атрибутика чарівного сві-

ту, а також магічна дія та чарівний предмет [7, с. 15]. 

Однак, аби зберегти цілісність казкового світу, 

структуру його взаємодії між різними оповідними 

сценами існує ще один важливий елемент – 

дейксис, – який перекладачі мають брати до уваги 

під час перекладу. За Дж. Лайонзом, просторовий 

та часовий контекст оповіді містить дейксис, що 

визначає місце знаходження і характерні риси 

персонажів, подій та предметів, про які йде мова чи 

на які посилаються герої відповідно до контексту 

[2, с. 236]. Схожим є трактування Ч. Філлмора [11, 

с. 31]: він говорить про те, що дейксис – це певні 

граматичні й лексичні одиниці мови, за допомогою 

яких, через відповідну ідею, можна побачити 

учасників спілкування, їх розташування в просторі 

й час здійснення акту спілкування. Ч. Пірс 

запропонував термін «індекс» як спосіб позначення 

знака, основою якого є  вказівка (дейксис) [6, с. 

165]. Слідом за Е.М. Вольфом, під дейксисом розу-

міємо лінгвістичні маркери, що вказують на такі 

елементи ситуації, як співбесідник, що говорить, 

час і місце, а також на все те, що безпосередньо 

відноситься до ситуації мовлення (персонажі і 

предмети, що присутні в момент мовлення) [1, с. 

47]. Завдяки дейктичним маркерам просторовості 

та часу, автори підкреслюють важливість і значу-

щість відповідних казкових елементів наративнос-

ті. Наприклад, дейксис просторовості створює 

ефект комунікації (впливу тексту на читача), що 

дозволяє читачу відчути реальність подій, які опо-

відач точно й детально описує:“This is the land of 

Narnia,” said the Faun, “where we are now;  all that 

lies between the lamp-post and the great castle of Cair 

Paravel on the eastern sea”. У наведеному прикладі 

з казки К.С.Льюїса, елементом казкового наративу 

є назва країни (land of Narnia) та елементи топосу, 

притаманні нашим знанням про світ (lamp-post, 

castle of Cair Paravel, eastern sea), що викликає ілю-

зію існування Нарнії в реальному світі читача. Чи-

тач таким чином залучається до створеного авто-

ром світу через загальнізнання про світ [12, с. 64]. 

Оскільки наративні стратегії залежать від 

контексту твору та взаємозв’язків між елементами 

тексту, збереження їх у перекладі літературної 

казки складає проблему, яка постає перед 

перекладачем [4, с. 12]. 

Так, перекладачам доводиться обирати перек-

ладацькі стратегії, які допоможуть відтворювати 

авторський задум. Різниця між наративною і 

перекладацькою стратегією полягає в тому, що 

наративна стратегія допомагає автору створювати 

фікційний світ з усіма важливими й необхідними 

елементами для цілісного зображення ідеї, а 

перекладацькі стратегії покликані зберегти вже 

існуючі авторські стратегії [8, с. 127]. За Ф. 

Шлейермахером, існує кілька перекладацьких 

стратегій, за допомогою яких можна відтворити 

оповідь: 1) транзитивна стратегія – орієнтована 

на якомога точніше відтворенні формальних ознак 

ідіостилю оригіналу, що вважається невід’ємною 

умовою адекватного перекладу авторського тексту 

[8, с.133]. В результаті, зберігається глибина 

авторського повідомлення та мовностилістичні 

засоби автора у відтворенні текстового простору, 

що відрізняють його від інших; [8, с. 138] 2) 

адаптивні стратегії – допомагають пристосувати 

текст до іншокультурних й іномовних умов, які 

окреслюють комплекс дій перекладу, застосо-

вуваних перекладачем. Зміст адаптивних стратегій 

полягає в реалізації перекладу, якомога ближче 

еквівалентній мові оригіналу [8, с. 140] 3) альтер-

нативні стратегії, передбачають внесення перек-

ладачами власних значень, виділяти головні еле-

менти оповіді на власний розсуд, тобто певною 

мірою, додавати свої ідеї. Такий тип стратегії може 

фундаментально вплинути на сутність наратив-

ності автора та на головний задум тексту [8, с. 142]. 

Основні перекладацькі стратегії доповнюються 

використанням низки прийомів перекладу, що 

удосконалюють адекватність перекладу оригіналу. 

Отже, ми розглянули поняття наративної 

стратегії у контексті перекладу літературної казки. 

Дейксис, як важливий складовий чинник наративої 

стратегії відіграє важливу роль у текстотворенні 

літературної казки. Для відтворення цілісної карти-

ни казки, перекладач повинен точно визначитися із 

наративними стратегіями казки, аби зберігти 

індивідуальний стиль автора і викликати у читача 

перекладу такі ж відчуття, які викликає оригінал у 

своєї аудиторії. У цьому, на нашу думку, полягає 

основне завдання перекладача і основна складність 

перекладу літературної казки. Таким чином, 

перспективами подальшого дослідження є визна-

чення критеріїв еквівалентності відтворення нара-

тивних стратегій літературної казки. 
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НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ЛИТЕРАТУРНО СКАЗКИ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассмотрено проблема возпроизведения нарративных стратегий (элементов в формировании сказочного 

текста) литературной сказки и их роль для переводчика. Особое внимание уделено эквивалентности дейктических 

маркеров, как элементов сказочного текста, в переводах. 

Ключевые слова: литературная сказка, нарратив, нарративная стратегия, дейксис, переводческая стратегия. 
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NARRATIVE STRATEGIES OF LITERARY FAIRY TALE: A TRANSLATION ASPECT 
The article deals with the problem of rendering of narrative strategies (elements the fairy-tale text structure)and their role for 

a translator. Special attention is paid to the equivalence of deictic markers as elements of fairy-tales in translations. 

Key words:literary fairy tale, narrative, narrative strategies, deixes, translation strategy. 
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