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ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ ЕПОХИ 

ПОСТМОДЕРНІЗМУ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

У статті розглядаються основні особливості англійської авторської казки. Новизна роботи полягає у 

систематизації та у визначенні особливостей перекладу семантичних особливостей сучасної англійської авторської 

казки згідно з їх функціонуванням в контекстах художніх творів. В статті розкривається специфіка такого мовного 

явища як англійська авторська казка. Проаналізовано теоретичні питання щодо походження та розвитку казкового 

літературного жанру.  
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Постановка проблеми. Англійські казки мають 

певне походження, традицію та багату спадщину. 

Актуальність теми дослідження обумовлена 

відродженням інтересу як дитячої, так і дорослої 

читацької аудиторії до жанру авторської казки, 

поєднаної з елементами фольклору, детектива та 

фентезі. Літературна казка ставить перед собою 

більш свідомі та більш визначені задачі, ніж народна, 

і може виконувати більш різноманітні функції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Літературна казка - це авторський художній твір, 

прозовий або віршовий, заснований або на 

фольклорних джерелах, або цілком оригінальний. 

Питаннями дослідження жанру казки займалися такі 

мовознавці як М.О. Акименко, В.П. Анікін, В.Я. Пропп, 

Н.І.Кушина, Г.В. Давиденко, Л.Ф. Дунаєвська, С.Д. 

Карпенко, Т.В. Ковтун, К.П.Єсипович, О.Ф. Леонтьєва, 

Є.Ю. Ласкавцева, Є.М. Мелетинський, В.В.Мастилко, 

О.Д. Огуй, О.О. Морозов, В.Вундт, Е.В. Померанцева, 

О.В. Сорокотенко, Г.-Й. Утер, А.-Б. Хірш, Х. Ерхардт 

та багато інших. Велика кількість наукових робіт 

присвячена питанням перекладу казок та їх 

інтерпретації перекладачами, проте дана проблематика 

залишається невичерпаною, а тому актуальною й 

сьогодні. Вона є об'єктом наукових студій.  

Метою даної статті є аналіз проблем перекладу 

літературної казки, дослідження особливостей 

передачі семантичних засобів при перекладі 

англійських казок українською мовою. 

Кінець XX — початок ХХI ст. увійшов в історію 

як вік постмодерністської культури. Постмодернізм 

— світоглядно-мистецький напрям, що в останні 

десятиліття ХХ ст. прийшов на зміну модернізму. 

Визначення літературної казки Л.Ю. Брауде 

вважається найбільш пошереним: «Літературна 

казка – це авторський художній твір, прозаїчний або 

поетичний, який ґрунтується або на фольклорних 

джерелах, або є суто оригінальним; твір переважно 

фантастичний, чарівний, який змальовує незвичайні 

пригоди вигаданих героїв і в деяких випадках 

орієнтований на дітей; твір, у якому чудо відіграє 

роль сюжетно утворюючого фактора, служить 

відправною точкою характеристики персонажів» 

Казка як носій національної свідомості завжди 

була узагальненням думки та ментальності певного 

народу. В англійській культурі казкова традиція 

насичена специфічним народним гумором, 

чарівними пригодами та подіями.  Дитяча 

література – це частина літератури в цілому,  що має 

дидактичні функції, формує та виховує дитину, 

відтак є унікальною за своїми ознаками. Оскільки 

література закладає основи культури дитини, мова 

стає основним інструментом, що формує її погляди, 

рівень освіченості та розуміння соціуму. 

Англійська дитяча література є однією з 

небагатьох, яка дала світу найбільшу кількість 

текстів, написаних в жанрі літературної казки. 

Британська казка має певну традицію, що 

містить багату спадщину фольклорних образів, 

народного гумору, чарівних пригод, незвичайних 

подій. Початок її закладений ще у кельтській 

міфології й разом з тим переплітається численними 

нитками споріднення з європейським фольклором. 

За тривалий час самостійного існування британські 

казки стали носіями національної самосвідомості, 

своєрідним узагальненням британського духу й 

образа думки. Поетичне сприйняття світу, 

особливості мови, моральні ідеали багатьох 

поколінь англійських письменників і поетів 

виховувалися саме британським фольклором – 

образним, ліричним, безтурботним, веселий і 

шляхетний у своїй простоті; особлива роль у цьому 

процесі належить народним казкам. 

Англійська літературна (авторська) казка як 

особливий жанр світової літератури бере свій 

початок з країн Західної Європи, в основу її 

покладена народна казка. Так само, як фольклорна 

творчість є основою літератури взагалі, основні 

принципи народної казки лягли в основу жанру 

літературного казкового тексту. Саме в процесі 
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свого формування англійська літературна казка 

набуває певних специфічних особливостей, які й 

відрізняють її від народної казки.  

По-перше, літературна казка є роботою автора та 

не відноситься до колективної творчості. По-друге, 

особистість автора накладає суттєвий відбиток на 

стилістику літературної казки, зумовлює добір 

лексичних одиниць та використання тих чи інших 

художніх засобів. По-третє, на відміну від народної 

казки, сюжетна різноманітність англійських 

літературних казкових оповідей не обмежується 

лише фольклорними джерелами. Нарешті, 

літературна казка ставить перед собою більш 

свідомі та більш визначені задачі, ніж народна, і 

може виконувати більш різноманітні функції. 

Зокрема, англійська літературна казка може мати 

політичний або соціальний підтекст, в алегоричній 

формі виражати протест або критику, спрямовану 

проти певних явищ реальної дійсності. 

Розвиток англійської літературної казки в епоху 

постмодернізму є досить складним літературним 

процесом, який почався в кінці 1960-х років і триває 

до сьогодні. Так само, як і в попередні періоди, в 

даний час казковий жанр пов'язаний з національною 

специфікою художньої літератури Великобританії в 

цілому і відображає її основні особливості. 

Класична англійська казка ніколи не була 

складною для сприйняття і за простотою викладу 

поступлася лише африканським. Їй не характерний 

традиційний зачин та кінцівка.  Непрактичність і 

недалекоглядність разом з моральністю були 

основними рисами героїв, де порядна людина часто 

була нераціональна і не глибокодумаюча. 

Однією з особливостей англійської казки є те, що 

її автори зазвичай ніколи не були дитячими пись-

менниками. Загалом ними ставала інтелектуальна 

еліта: інженери, журналісти, історики і т.д. «І книги 

їх виникали з історії, складеної погожим літнім 

днем, захоплюючої гри з дітьми, листів, написаних 

батьком додому. Теккерей склав Кільце і Троянду 

для дитячого різдвяного свята, Пітер Пен був 

придуманий Баррі разом з юними Дейвіс, Лофтінг 

описував пригоди доктора Дуліттла в листах своїм 

дітям, а Грем розповідав казки своєму синові 

Алістеру. Так само виникли і казки Керролла, 

Кіплінга, і звичайно ж казки А. Мілна». 

Характерною особливістю англійської казки є 

звернення не до фольклору, а до міфології. « І, 

можливо, саме завдяки цьому зверненню до тих 

часів, коли чудесне ще не було дивом, а було так 

само природно, як світло сонця, прихід весни, спів 

птахів, англійська казка володіє якимось-то 

невловимим чарами, чимось, чого вже немає в 

нашому світі, але що ми ще пам'ятаємо в наших 

снах і мріях. Це щось неможливо пояснити, це 

музика, яка звучить у словах і назвах, це аромат, що 

доноситься з, здавалося б, мертвих сторінок». 

Переклад англійських казкових творів є 

складним не тільки з точки зору розуміння самого 

тексту, але й з підбором відповідних лексичних 

одиниць. Часто навіть у белетристиці еквіваленти 

для окремих лексичних одиниць відсутні. Авторські 

неологізми складають ще одну ланку 

безеквівалентної лексики, що щоразу вимагають від 

перекладача подачу своїх варіантів на позначення 

тих чи інших явищ та предметів.  

Досить часто у народних казках згадуються 

власні назви: конкретні замки, графства, міста – «in 

Bamborough Castle», «in Yorkshire», «at Dublin», 

«they lived in the little house with the green shutters, 

which stands on the hill». Отже, оповідання завжди 

має змістово-прагматичний відтінок і 

соціокультурну інформацію, яка вплетена в зміст. 

Характерною особливістю англійських казок є 

наявність образних виразів, які використовуються 

для посилення враження «the Gingerbread man in 

chocolate jacket and raisins for buttons». Досить 

детально описується зовнішність героїв, білизна 

обличчя, краса волосся, очі: «golden hair», «milk-

white face», «eyes as green as grass», «eyes like a coal 

of fire», «lips like cherries», «cheeks red as June», 

«sweet as rose», «bonnie lady». 

Серед сучасних український перекладачів 

дитячих творів варто  назвати Ольгу Сенюк, яка 

перша зробила переклад творів Астрід Ліндґрен і в 

1994 отримала літературну премію Максима 

Рильського за художній переклад. Наталя Іваничук, 

яка перекладає з німецької, швецької та норвезької 

зробила переклад славнозвісних «Мумі-Тролів» 

Туве Янсон. Київський редактор, сценарист, 

перекладач Олекса Негребецький зробив переклад 

багатьох дитячих мультиплікаційних фільмів, а 

також спільно з Іваном Малковичем був редактором 

перекладів гепталогії про Гаррі Поттера В. 

Морозова, який є композитором, співаком, 

перекладачем з португальської та англійської.   

Метою літературного або художнього перекладу 

є досягнення адекватності як головного критерію 

оцінки перекладу. Адекватність як перекладацьке 

поняття апелює до максимально правильної передачі 

лексико-граматичної структури вихідного матеріалу 

зі збереженням стилістичних особливостей вихідної 

мови. При такому виді перекладу парадигмою стає 

емоційно-естетичне значення та зміст, а не сам 

мовний склад. Спрощення і скорочення вихідного 

матеріалу не допускаються.  

Семантика казкових творів являє собою 

невичерпну базу для досліджень. Якщо народна 

казка, що формувалася безпосередньо в процесі 

історичного і культурного розвитку окремих націй 

віддзеркалює їх вірування та аналогії, то авторська 

або літературна казка у своєму постійному розвитку 

ніколи не перестане підкидати все нові і нові 

завдання лінгвістам.  
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Вважається, що англійська література не тільки 

прискорила розвиток різноманітних літературних 

жанрів, але й дала поштовх на розвиток окремого 

жанру фентезі, увібравши її алегоричну домінанту. 

Своє коріння фентезі бере з фольклору та архаїчних 

міфів, а також із середньовічного епосу із містичної 

літератури XIX-XX ст. Першими рисами фентезі 

стали релігійні або окультні домінанти, готичні та 

героїчні мотиви. Відсутність часової градації, 

географічної конкретики, раціоналізму побутових 

статутів і глибока відданість середньовічним 

етично-естетичним парадигмам стали першими 

визначними характеристиками жанру фентезі.  

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що 

англійській авторській казці притаманний ряд особ-

ливостей. Зокрема, ці казки адресовані дорослим і 

дітям. Авторами таких казок є не дитячі письменни-

ки. Вони піднімають у своїх казках недитячі пробле-

ми. Ще однією рисою англійської авторської казки 

є наявність каламбурів, нонсенсів, фразеологізмів, 

гумору. Герой казки завжди потрапляє у важкі об-

ставини, вихід з яких він має знайти сам. Англій-

ській авторській казці притаманна міфологічна 

основа. Розв’язка в англійській авторській казці зав-

жди хороша, але сумна. Метою перекладу є досяг-

нення адекватності, спрощення і скорочення вихід-

ного матеріалу не допускаються. Таким чином, роз-

глянувши деякі питання перекладу й інтерпретації 

авторської казки, ми можемо зробити висновок про 

те, що літературна казка, побудована на основі 

фольклорної казки, відрізняється від неї авторським 

світосприйняттям та авторськими інтенціями, що в 

процесі перекладу відтворюються перекладачем з 

допомогою обраної ним стратегії – «очуження» чи 

адаптації казки, важливу роль при цьому відіграє 

майстерність перекладача, його вміння побачити 

світ очима автора й відтворити його так, щоб читач 

теж зміг його відчути. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА АНГЛИЙСКОЙ АВТОРСКОЙ СКАЗКИ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНИЗМА И 

ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности английского авторской сказки. Новизна работы 

заключается в систематизации и в определении особенностей перевода семантических особенностей современного 

английского авторской сказки согласно их функционированием в контекстах художественных произведений. В 

статье раскрывается специфика такого языкового явления как английский авторская сказка. Проанализированы 

теоретические вопросы о происхождении и развитии сказочного литературного жанра. 
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Dekhtiarenko A.  

THE FEATURES OF DISCOURSE OF THE ENGLISH AUTHOR'S TALES OF THE ERA OF POSTMODERNISM 

AND ITS INTERPRETATION INTO THE UKRAINIAN LANGUAGE 

Annotation. The main features of the English author's fairy tale are considered in the article. The novelty of the work lies in the 

systematization and in determining the features of the translation of the semantic features of the contemporary English author's 

tale according to their functioning in the contexts of artistic works. The article reveals the specifics of such a linguistic 

phenomenon as an English author's tale. Theoretical questions about the origin and development of the fairy-tale literary genre 

are analyzed. 

Key words: literary fairy tale, folklore, postmodernism, mythology, fantasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


