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АНОТАЦІЯ 

 

 Кіяниця К.Ю. Відтворення українських історичних реалій у 

німецькомовних художніх перекладах ХХ – поч. ХХІ століття. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16. – перекладознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено аналізу особливостей відтворення українських 

історичних реалій німецькою мовою на прикладі художніх прозових текстів. Під 

час  дослідження було проведено комплексний аналіз відтворення українських 

історичних реалій у прагматичному та герменевтичному аспектах, було виявлено 

стратегії та прийоми відтворення реалій у німецькомовних перекладах 

української художньої прози.  

У питаннях, пов’язаних із взаємодією лінгвокультурних параметрів тексту 

оригіналу та його перекладу, на сьогоднішній день немає цілковитої 

одностайності серед дослідників. Правила іншомовного відтворення українських 

історичних реалій і власних назв потребують упорядкування та унормування у 

зв’язку з існуванням суттєвих розбіжностей у цій сфері в книжкових та 

періодичних виданнях. Такому впорядкуванню має передувати різнобічне 

вивчення реалій та їхніх функціонально-когнітивних відповідників як у 

теоретичній, так і в прикладній площині. Цим і зумовлюється актуальність 

пропонованого дослідження, що є спробою комплексного аналізу широкого кола 

історичних реалій (включно з певними різновидами власних назв). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проведено 

комплексне дослідження українських історичних реалій у німецькомовних 

художніх текстах, здійснено контрастивний аналіз їх відтворення, досліджено 

особливості їх відтворення німецькою мовою, простежено варіативність їх 

перекладу. Крім того, в рамках даного дослідження історичні реалії вперше 

розглядаються в герменевтичному аспекті, а саме їхній інтерпретаційний 

потенціал як основний фактор перекладацької діяльності, що на глобальному 
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рівні визначає вибір стратегії перекладу, а на локальному рівні детермінує 

прийоми відтворення конкретних історичних реалій німецькою мовою. 

Практична цінність дисертації визначається тим, що отримані в ході 

дослідження спостереження та висновки можуть бути застосовані в курсах 

практики художнього перекладу, порівняльної лексикології, 

лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, на практичних заняттях із 

перекладу, у фаховій діяльності перекладачів художньої літератури. Зібрані 

практичні матеріали можуть бути застосовані в лексикографічній практиці при  

складанні і редагуванні словників. 

У даній роботі запропоновано уточнену семантичну класифікацію 

історичних реалій; виявлено чинники, що впливають на відтворення 

прагматичного потенціалу історичних реалій; розкрито роль герменевтичного 

аспекту в плані інтерпретації історичної реалії при перекладі художніх текстів; 

встановлено найбільш адекватні прийоми  перекладу українських історичних 

реалій, а саме: функціональний аналог, калькування, транскрипція з поясненням, 

транскрипція, лексико-семантичні заміни, описовий переклад; досліджено 

закономірності вживання стратегій і прийомів перекладу історичних реалій, 

виконаного українськими та іноземними перекладачами. 

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність і наукова новизна, 

визначаються мета й завдання дослідження, його теоретичне значення та 

практична цінність, формулюються основні положення, що виносяться на 

захист, описуються методи та прийоми дослідження і джерела фактичного 

матеріалу. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

відтворення реалій» аналізуються підходи до визначення поняття «реалія», 

подано характеристику історичної реалії як предмету наукового дослідження; 

розглянуто різноманітні класифікації реалій та створено власну класифікацію 

українських історичних реалій за семантичним принципом поділу; висвітлено 

необхідність урахування прагматичного аспекту та інтерпретаційного 

потенціалу з позицій герменевтики при відтворенні історичних реалій. 
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У другому розділі «Стратегії та прийоми відтворення українських 

історичних реалій у художніх текстах» розглядається проблема збереження 

національної та історичної своєрідності оригіналу в перекладі; значну увагу 

приділено аналізу прийомів відтворення українських історичних реалій 

німецькою мовою, а також перекладацьким стратегіям їх відтворення, таким як 

«одомашнення» та «очуження», досліджуються також стратегії «архаїзації», 

«нейтралізації» та «модернізації» як основних способів стилізації історично 

забарвлених текстів. Аналізуються основні функції історичних реалій у 

художніх текстах. 

У третьому розділі «Відтворення семантичних та функціональних 

особливостей українських історичних реалій у перекладах»  окреслюються 

особливості запропонованих семантичних груп історичних реалій та 

аналізується взаємозв’язок прийомів відтворення реалій з їхньою належністю до 

певної семантичної групи. Завдяки семантичній класифікації та використанню 

герменевтичного підходу до інтерпретації історичних реалій можна краще 

простежити функціональні особливості кожної з них. Аналізуються випадки 

впливу мовної особистості перекладача на способи представлення реалій у 

лінгвокогнітивному просторі цільової мови. Крім того, розглядаються 

особливості відтворення ономастичних реалій із часовим історичним 

забарвленням.  

У Висновках підсумовано отримані результати, сформульовано завдання 

з їх прикладної реалізації, визначено напрямки подальших наукових пошуків у 

дослідженні історичних реалій. 

Для забезпечення прагматично еквівалентної передачі українських 

історичних реалій німецькою мовою використовуються різні поєднання 

прийомів перекладу і форм пояснення, тлумачення реалій у тексті МП, а також 

опущення реалій. Реалії відображають національну специфіку мови і надають 

образності художнім текстам. Для адекватного відтворення реалій іноземною 

мовою необхідні знання не тільки двох мов (ВМ і МП), а й реальної дійсності, 

описуваної в оригіналі. Незнання перекладачем описуваної ситуації може 
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призвести до неточної передачі значення реалії або навіть до повного 

спотворення смислу оригіналу. Крім того, нами було встановлено основні 

причини перекладацьких помилок та похибок з позицій герменевтики перекладу, 

серед яких: неврахування функцій історичних реалій, неврахування 

смислотворчого потенціалу, наведення власної інтерпретації, а не задуму автора, 

передача лише окремого значення реалії без урахування контексту. 

Художні твори історичної тематики неминуче піддаються історичній 

стилізації, тому окрім проблеми вибору стратегії при відтворенні реалій на 

користь їх «одомашнення» чи «очуження», актуальною темою у сучасній теорії 

перекладу залишається проблема відтворення часової епохи художнього твору, 

відображеної в історичних реаліях, тобто мова йде про осучаснення лексики і 

твору в цілому чи збереження історичності. Етимологічний аналіз німецької 

лексики, застосованої в перекладах замість українських історичних реалій, 

свідчить про те, що більшість перекладачів намагається зберегти відчуття 

дистанції часу, тому для хронологічної адаптації відтворюють українські 

історичні реалії архаїзованою та історичною лексикою, що вказує на стратегію 

архаїзації (близько 65%  опрацьованих перекладів художніх творів). В інших 

випадках історично забарвлена лексика адаптується і відтворюється 

нейтральною лексикою (приблизно 30%). Уживання стратегії модернізації 

лексичних одиниць зафіксовано в поодиноких випадках (5%). 

У ході дослідження було встановлено кореляцію мовної належності 

перекладача та застосовуваних ним перекладацьких стратегій при відтворенні 

реалій. На основі аналізу практичного матеріалу була помічена тенденція до  

застосування іноземними перекладачами стратегії «очуження» при перекладі 

історичних реалій. Так, австрійські, німецькі та російські перекладачі при 

відтворенні реалій вдаються до таких прийомів перекладу як калькування та 

заміни їх аналогом, тоді як українські перекладачі схильні до відтворення 

історичних реалій транскрипцією із поясненням значення реалії у виносці або 

наприкінці твору.  
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Cформувавши власну класифікацію історичних реалій, ми не лише 

дізналися, який з підпунктів є найчисельнішим, але й простежили застосування 

того чи іншого прийому перекладу кожного з підкласів. Так, найчисельнішою 

групою класифікації є історико-військові реалії (54 історичні реалії), які 

відтворюються німецькою мовою шляхом аналогу – 50%, калькування – 24%, 

транслітерації – 20%, описового перекладу – 4%, комбінованої реномінації – 2%. 

За ними йдуть історичні реалії соціально-станової структури суспільства (36 

історичних реалій), які перекладаютья через функціональний аналог – 70%, 

калькування – 14%, комбіновану реномінацію – 7%, транслітерацію – 6%, опис – 

2%. Соціально-культурні реалії (24 історичні реалії) відтворюються за 

допомогою функціонального аналогу – 37%, гіпероніма – 27%, комінованої 

реномінації – 24%, описового перекладу – 3%. Реалії адміністративно-

територіального устрою найменше презентовані в даній класифікації – 11 

історичних реалій. Вони відтворюються шляхом аналогу – 70%, калькування – 

20%, гіпероніма – 7% та опису – 3%. У наведеній класифікації не йдеться про 

застосування якогось конкретного способу перекладу до всіх лексем одного 

семантичного класу, адже історична реалія потребує індивідуального підходу 

при перекладі. Навіть якщо реалія позначає одну й ту саму річ чи явище, вона 

може набувати зовсім іншого змісту і виконувати інакшу функцію в іншому 

контексті. 

Ключові слова: реалія, історична реалія, безеквівалентна лексика, фонова 

інформація, герменевтичний аспект, прагматичний потенціал,  стратегії та 

прийоми перекладу, функції історичних реалій. 

ABSTRACT 

Kiianytsa K.Yu. Rendering of Ukrainian historical realia in German-

language literary translations of the 20th – beginning of the 21st century. –  

Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Specialty 10.02.16 – Translation 

Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2017.  



7 
 

The dissertation thesis is devoted to the analysis of Ukrainian realia words 

rendering in the German translations of the literary prose. The comprehensive analysis 

of pragmatic and hermeneutic aspects of Ukrainian historical realia translation was 

performed. Translation strategies and methods of historical realia rendering in German 

translations of Ukrainian literary prose were determined.  

Researches haven't reached unanimity on the methods of approach to the range 

of problems related to the interaction of linguistic and cultural characteristics of a 

source text and its translation. Due to the considerable discrepancies in variety of 

publications, both books and periodicals, the rules of Ukrainian realia words and proper 

names translation require standardization. However, the broad-based study of realia 

words as well as their functional and cognitive equivalents both in theoretical and 

practical aspects should be performed in order to create proper standardization. These 

facts determine the topicality of the study that is the first attempt to conduct a 

comprehensive analysis of the wide range of historical realia (including certain proper 

names varieties). 

The scientific novelty of the research is comprised by the first comprehensive 

study of Ukrainian historical realia in the German translations of literary prose, 

contrastive analysis of historical realia translation methods, study of historical realia 

peculiarities and determination of historical realia translation variability. Moreover, 

historical realia words are studied in the hermeneutic framework, specifically their 

interpretation potential is seen as the basic factor of translators’ work that determines 

a method of historical realia translation into German. 

Practical significance of the thesis is determined by the fact that its theoretical 

conclusions can be incorporated in the university courses on Literary Translation 

Practise, Contrastive Lexicology and practical classes on translation and in the 

professional activity of literary translators. Practical results can be put to use in the 

practical lexicography for dictionaries compilation and editing.  

This paper proposes the refined semantic classification of historical realia; 

defines the factors that influence on historical realia pragmatic potential in the TL 

translation; discovers the role of the hermeneutic aspect in terms of historical realia 
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interpretation in the literary translation; determines the most adequate methods of 

Ukrainian historical realia translation, namely: functional equivalent, calque 

translation, transcription with an explanation, transcription, lexical-semantic 

substitutions, descriptive translation; studies the systematic character of the historical 

realia translation strategies and methods used by Ukrainian and foreign translators. 

The introduction substantiates scientific urgency of the topic, determines the 

research's purpose and tasks, its theoretical significance and applied value, defines key 

statements submitted for the defence, describes research methods and sources of the 

practical material. 

The first chapter "Therethical and methodological bases for the realia 

translation research" analyses approaches to the definition of the concept "realia", gives 

the characteristics of historical realia words as a subject of scientific research; examines 

various classifications of realia and proposes author's own classification of Ukrainian 

historical realia words based on the semantic principle; explains the necessity of taking 

into consideration the pragmatic aspect and interpretive potential from the point of 

view of hermeneutics in the process of historical realia words translation. 

The second chapter "Strategies and methods of Ukrainian historical realia 

translation in literary prose" examines the problem of the source text's national identity 

and historical peculiarity preservation in the target text. Considerable attention is paid 

to the analysis of the ways of Ukrainian historical realia translation in German, 

specifically to the translation strategies, such as domestication and foreignization along 

with the strategies of archaization and modernizing as the basic means of historically-

coloured texts stylization.  The main functions of historical realia words in literary texts 

are also analysed. 

The third chapter "Rendering of semantic and functional peculiarities of 

Ukrainian historical realia words in translation" reviews characteristics of semantic 

groups of historical classifications and analyses interrelation between the way of realia 

word translation and its belonging to specific semantic group. The semantic 

classification and hermeneutic approach to historical realia interpretation allow to 

obtain a clear-cut picture of the functional peculiarities of each realia word. The cases 
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of the author's linguistic personality influence on the methods of realia words 

representation in the target language's linguistic and cognitive frameworks are also 

analysed. Moreover, translation peculiarities of proper nouns with temporal and 

historical colouring (thus seen as realia words) are examined.   

The conclusions sum up the results, formulate the ways of their practical 

application, define the direction of the further research in historical realia studies. 

German translators tend to use translation methods and explications in different 

combinations, interpretations of realia in the TT as well as omissions in order to provide 

pragmatically equivalent rendering of Ukrainian realia. Realia words reflect national 

peculiarities of the language and endow literary texts with artistic imagery. The 

knowledge of the realities of life described in the ST is no less important than the 

fluency in SL and TL for adequate translation of historical realia. Inaccurate rendering 

of realia word meaning and distortion of the ST sense take place due to translator's lack 

of understanding of the particular situation described in the text. Also, the main reasons 

of translator's mistakes and inaccuracies from the standpoint of translation 

hermeneutics were determined. These reasons include the following: disregard of 

historical realia functions, disregard of the sense creation potential, disregard of the 

author's idea and rendering of the translator's personal interpretation, disregard of the 

context and partial rendering of realia word’s meaning. 

Literary texts on historical topics are subjected to the historical stylization. Thus, 

besides the problem of an appropriate translation strategy for realia rendering 

(domestication or foreignization), there is another topical problem in the modern 

translation theory studies. It is the problem of rendering of temporal features of the 

epoch of a literary text creation. These features are represented by historical realia 

words. Therefore, the dilemma consists in whether to modernize these lexical units and 

the text as a whole or to preserve and render historicity. Etymological analysis of the 

German lexical units used in translated texts as equivalents of Ukrainian realia words 

showed that translators mostly opt for historically-coloured equivalents, thus use the 

strategy of archaization (approximately in 65% of relevant cases from the studied 

literary texts 65%). However, there are translations where neutral lexical units were 
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used (approx. in 30%). The cases of lexical units modernization are quite occasional 

(approx. 5%).  

The study showed that there is a correlation between translators’ native 

languages and translation strategies they use while rendering realia words. The analysis 

revealed the tendency of historical realia foreignization in translations performed by 

foreign translators. Thus, Austrian, German and Russian translators used such 

translation methods as calque translation and functional equivalent, while Ukrainian 

translators opt to render historical realia by transcription with an explanation in a 

footnote or references.  

The largest group of historical realia as well as peculiarities of translation 

methods usage were determined on the basis of developed classification of historical 

realia. The largest group of classification is historical-military realia words. The main 

ways of translation here are functional equivalent, calque translation, transliteration, 

descriptive translation. The second largest group is historical realia of social and class 

structure. The main way of its translation is mostly functional equivalent. Calque 

translation and transliteration are used to a lesser extent. Social and cultural realia are 

rendered by functional equivalent, descriptive translation, hypernym or transliteration. 

Administrative and territorial systemі realia are represented in the smallest number.  In 

most cases they are rendered with a help of functional equivalent, hypernym or 

transliteration. Certainly, it does not mean that a particular method of translation is 

applied to all lexemes of one semantic group, since each historical realia word requires 

an individual translation approach. Historical realia word may acquire entirely different 

meanings and various functions in different contexts even if it refers to the same thing 

or phenomenon. 

Key words: realia, historical realia, non-equivalent vocabulary, background 

information, hermeneutical aspect, pragmatic potential, strategies and methods of 

translation, functions of historical realia. 
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ВСТУП 

 

Дисертаційне дослідження присвячено аналізу відтворення українських 

історичних реалій німецькою мовою, розгляду особливостей стратегій та 

прийомів перекладу лексичних одиниць з насиченим культурним та часовим 

забарвленням, виявленню їхнього інтерпретаційного потенціалу та визначенню 

функціональної ролі реалій у змісті художніх текстів. 

У сучасному перекладознавстві постійно зростає інтерес до дослідження 

лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів комунікації, що найбільш 

яскраво проявляються в перекладах художньої літератури, які не лише 

об’єднують країни та народи, а й взаємозбагачують їхні культури. Крім того, 

значний інтерес при цьому становить відтворення національної своєрідності 

першотвору, що є одним з ключових аспектів дослідження перекладознавства. 

Постійний інтерес сприяє залученню до досліджень різноманітних підходів, 

оскільки мова йде про взаємозв’язок категорій мовного, функціонального й 

прагматичного змісту, про пошук еквівалентних та адекватних мовних структур 

(О. Швейцер, В. Комісаров, Л. Латишев, О. Чередниченко, В. Коптілов,                                

Ю. Найда, Дж. Кетфорд, І. Лєвий).  При зіставленні різних національних мовних 

картин світу стають помітними семантичні лакуни, не заповнені мовними 

одиницями в мові-компаранті. Починаючи з 40-х років ХХ століття національно 

специфічна лексика почала викликати зацікавлення серед мовознавців та 

перекладознавців  (А. Федоров, С. Влахов, С. Флорін, Г. Томахін, В. Россельс,    

Г. Чернов, О.Кундзіч, Р. Зорівчак), яке на сучасному етапі розвитку науки про 

переклад приваблює своєю невичерпністю та багатогранністю все більшу 

кількість дослідників (О. Огуй, А. Содомора, Н. Кушина, А. Соломаха,                         

М. Сливка, Н. Чепель). 

У питаннях, пов’язаних із взаємодією лінгвокультурних параметрів тексту 

оригіналу та його перекладу, на сьогоднішній день немає цілковитої 

одностайності серед дослідників. Правила іншомовного відтворення українських 

реалій і власних назв потребують упорядкування та унормування у зв’язкуіз 
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існуванням суттєвих розбіжностей у цій сфері в книжкових та періодичних 

виданнях. Такому впорядкуванню має передувати різнобічне вивчення реалій та 

їхніх функціонально-когнітивних відповідників як у теоретичній, так і в 

прикладній площині. Цим і зумовлюється актуальність пропонованого 

дослідження, що є спробою комплексного аналізу широкого кола історичних 

реалій (включно з певними різновидами власних назв). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає профілю досліджень, які здійснюються на кафедрі 

германської філології та перекладу Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, науковим пріоритетом якої 

є вивчення методології перекладу з огляду на жанрово-стилістичну 

диференціацію перекладного матеріалу, розробка та практичне впровадження 

сучасного теоретичного інструментарію. Дисертаційна робота виконана в 

рамках планової теми вищезазначеної кафедри (спеціальність 10.02.16) та 

наукової теми, що розробляється в Інституті філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації 11 БФ 044-01). Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 23 грудня 2013 року 

(протокол №5). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей відтворення 

українських історичних реалій у прагматичному та герменевтичному аспектах, 

встановленні закономірностей уживання стратегій та прийомів перекладу 

історичних реалій у транслятах української художньої прози німецькою мовою. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

• порівняти теоретичні підходи до визначення поняття «реалія», «історична 

реалія» в перекладознавчому аспекті, визначити структуру та типи реалій; 

• з’ясувати та проаналізувати основні прийоми передачі історичних реалій у 

художньому тексті за ступенем їхньої значущості для реципієнта; 
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• дослідити вплив прагматичного аспекту, зокрема, належності перекладача 

до відповідної спільноти мов – вихідної мови чи мови перекладу на вибір 

прийому перекладу українських історичних реалій; 

• з’ясувати роль та функції історичних реалій у створенні історичного фону 

в художніх прозових текстах; 

• вивчити лексико-семантичне оточення досліджуваних одиниць у мові 

оригіналу та фонової семантики їх відповідників у мові перекладу; 

• розглянути історичні реалії в герменевтичному аспекті як функціонально 

значущі елементи художнього тексту, що мають певний інтерпретаційний 

потенціал, з’ясувати їхні основні характеристики й функції в 

концептуальній системі художнього тексту.  

Об’єктом даного дослідження виступають українські історичні реалії як 

одиниця перекладу німецькою мовою. 

Предметом дослідження є стратегії та прийоми  відтворення українських 

історичних реалій, у тому числі їхніх функцій та прагматичного потенціалу в 

німецькомовних перекладах художніх прозових творів. 

Методи дослідження. Методологічну основу даного дослідження поряд із 

загальнонауковими методами (спостереження, опис, дедукція, індукція, 

систематизація, аналіз, узагальнення) становлять такі вузькопрофільні методи: 

метод словникових дефініцій для вивчення та тлумачення визначень поняття 

«реалія»; метод дескриптивного та інтерпретативного аналізу реалій для 

виявлення їхньої семантики значень та структури; компаративний метод для 

порівняння відповідників реалій у мові перекладу з мовою-джерелом; 

етимологічний аналіз для вивчення походження реалій; лексикографічний аналіз 

для вивчення окремих слів оригінального тексту і особливостей їх відтворення у 

перекладеному тексті, контекстуальний аналіз для дослідження чинників, які 

впливають на сприйняття, розуміння та врахування фонової інформації при 

передачі історичних реалій. Емпіричний корпус формувався шляхом суцільної 

вибірки. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проведено 

комплексне дослідження українських історичних реалій у німецькомовних 

художніх текстах, здійснено контрастивний аналіз їх відтворення, досліджено 

семантичні та функціональні особливості їх відтворення німецькою мовою, 

простежено варіативність їх перекладу. Крім того, у межах даного дослідження 

історичні реалії вперше розглядаються у герменевтичному аспекті, а саме їхній 

інтерпретаційний потенціал як основний фактор перекладацької діяльності, що 

на глобальному рівні визначає вибір стратегії перекладу, а на локальному рівні 

детермінує прийоми відтворення конкретних історичних реалій німецькою 

мовою. 

На захист виносяться такі положення:  

1. Історичні реалії — це явища, поняття, предмети, притаманні певній 

нації та мові, але чужі для об’єктивної дійсності цільової мови, а також слова та 

словосполучення на їх позначення, які внаслідок зникнення позначуваного ними 

предмета (референта) вийшли з активного вжитку мовцями. За семантичною 

класифікацією українські історичні реалії поділяються на: історико-військові 

(найчисельніша група, відтворюються шляхом функціонального аналогу, 

калькування, транслітерації, описового  перекладу); історичні реалії соціально-

станової структури суспільства (перекладаються в більшості випадків за 

допомогою функціонального аналогу, рідше калькування та транслітерації); 

соціально-культурні реалії (відтворюються через функціональний аналог, опис, 

гіперонім, транслітерацію); реалії адміністративно-територіального устрою 

(найменше презентовані в даній класифікації; відтворюються в основному 

шляхом функціонального аналогу, гіпероніму  та калькування).  

2. Для відтворення українських історичних реалій у німецькомовних 

перекладах художніх творів найбільш адекватними прийомами перекладу 

виступають комбінована реномінація, транскрибування з перекладацьким 

коментарем у формі виноски чи в примітках, дескриптивна перифраза; вони 

дозволяють не тільки відтворити семантику історичних реалій, а й передати їхню 

темпоральну та національну конотацію. 
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3. Одним із ключових шляхів інтерпретації значень історичних реалій 

у художніх прозових текстах є герменевтичний підхід, завдяки якому було 

встановлено, що головними функціями історичних реалій у художніх текстах є 

інформативна, номінативна, етнокультурна, рідше експресивно-стилістична 

функція. Перекладачі передають лише інформативну чи номінативну функцію, а 

також емоційну чи конотаційну функції, ігнорують етнокультурні та стилістичні 

функціональні ознаки. 

4. Перекладацькі помилки відтворення українських історичних реалій 

німецькою мовою є наслідком  дефіциту фонових  знань перекладача про 

культурну дійсність мови оригіналу, відсутністю відповідного концепта у 

цільовій мові, нівелювання герменевтичного аспекту, а саме: неврахування 

функцій історичних реалій та їхнього смислотворчого потенціалу у вихідному 

тексті; наведення власної інтерпретації, не завжди відповідної задуму автора; 

передача лише  предметно-логічного значення реалії без урахування контексту. 

5. Стратегії та прийоми відтворення українських історичних реалій 

безпосередньо залежать від національно-мовної належності перекладача. На 

основі практичного матеріалу був помічений взаємозв’язок застосування 

іноземними перекладачами стратегії «одомашнення» у перекладі українських 

історичних реалій. Так, австрійські, німецькі, а також російські перекладачі, при 

відтворенні реалій вдаються до таких прийомів перекладу, як калькування та 

заміна реалій на функціональний аналог, тоді як українські перекладачі з метою 

відтворення темпоральної та культурної конотації безеквівалентних одиниць 

вдаються частіше до стратегії «очуження» і схильні до застосування прийому 

транскрипції з поясненням значення реалії у виносці або у перекладацькому 

коментарі наприкінці твору. 

Джерельну базу дослідження складають українські художні прозові 

тексти історичної тематики, їх переклади німецькою мовою (як, наприклад, 

історична повість І.Я. Франка «Захар Беркут», історичні романи С. Скляренка 

«Святослав», «Володимир», пригодницький роман І. Багряного «Тигролови», 

історична повість М. Пригари «Михайлик – джура козацький» та ін.). У 12 
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текстах оригінальних творів української художньої прози методом суцільної 

вибірки було виявлено 258 історичних реалій та 1 857 випадках уживання. 

Загальний обсяг проаналізованих текстів оригіналів склав більше 7000 сторінок 

(9645784 знаки). 

Крім того, в роботі використовувалися дані тлумачних словників 

української мови, загальних і спеціалізованих німецько-українських та німецько-

російських  словників, а також тлумачних словників німецької мови. 

Теоретичне значення дисертації полягає в подальшій розробці питань 

загальної і часткової теорій перекладу, у тому числі систематизації стратегій та 

прийомів перекладу національно-специфічних лексичних одиниць, у виявленні 

закономірностей вибору стратегії та прийомів відтворення історичних реалій у 

перекладі, зумовлених низкою об’єктивних причин інтра- та 

екстралінгвістичного характеру. 

Практична цінність дисертації визначається тим, що отримані в ході 

дослідження спостереження та висновки можуть бути застосовані в курсах 

практики художнього перекладу, порівняльної лексикології, 

лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, на практичних заняттях із 

перекладу, у фаховій діяльності перекладачів художньої літератури. Зібрані 

практичні матеріали можуть бути застосовані в лексикографічній практиці при  

складанні і редагуванні словників. 

Відправними пунктами дисертаційного дослідження слугують теоретичні 

розробки Л. Бархударова, Е. Верещагіна, В. Костомарова, В. Виноградова,                             

С. Влахова та С. Флоріна, В. Комісарова, А. Федорова, О. Швейцера, Н.Фененко, 

Р. Зорівчак, О.Кундзіча, В.Коптілова, Т. Кияка, О. Чередниченка, В. Радчука, 

М. Іваницької, О. Матвіїшин, О. Бурди-Лассен, Е. Маркштайн, В. Кутца, О. Каде, 

К. Райс, А. Нойберта, Ю. Найди, П. Торопа, Р. Штольце, І. Лєвого та ін., у яких 

сформульовано основні поняття художнього перекладу та здійснено аналіз 

особливостей передачі реалій. 

Апробація роботи. Результати даного дослідження обговорювалися на 

засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту 
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філології КНУ імені Тараса Шевченка та були оприлюднені на VIII Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми термінознавства, романо-грманської 

філології та перекладу» (Чернівці, 25-26 квітня 2014 р.), Всеукраїнській науковій 

конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича 

(1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та 

проблеми перекладу» ( Житомир, 15-16 травня 2014 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 

жовтня 2014 р.), Наукових читаннях «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» 

(Київ, 8-10 квітня 2015 р.), XXIV Міжнародній науковій конференції ім.проф. 

Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 22- 25 червня 2015р.), Міжнародній 

науковій конференції «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 р.), Міжнародній науковій конференції 

«Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій» (Київ, 25-26 

жовтня 2017), ХXVIІ Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені 

проф. Сергія Бураго (Київ, 25-27 червня 2018 року). 

Публікації. Основні положення та результати роботи висвітлено у 7 

публікаціях у фахових виданнях України, одне з яких внесено до міжнародних 

наукометричних баз (індекс ISSN). Усі праці виконано одноосібно. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаної наукової літератури, лексикографічних джерел 

та джерел фактичного матеріалу (240 позицій). Загальний обсяг дисертації 

становить 232 сторінки (з них 212 сторінок основного тексту). 

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність і наукова новизна, 

визначаються мета й завдання дослідження, його теоретичне значення та 

практична цінність, формулюються основні положення, що виносяться на 

захист, описуються методи та прийоми дослідження і джерела фактичного 

матеріалу. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

відтворення реалій» аналізуються підходи до визначення поняття «реалія», 

подано характеристику історичної реалії як предмету наукового дослідження; 
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розглянуто різноманітні класифікації реалій та створено власну класифікацію 

українських історичних реалій за семантичним принципом поділу; висвітлено 

необхідність врахування прагматичного аспекту та інтерпретаційного 

потенціалу з позицій герменевтики при відтворенні історичних реалій. 

У другому розділі «Стратегії та прийоми відтворення українських 

історичних реалій у художніх текстах» розглядається проблема збереження 

національної та історичної своєрідності оригіналу в перекладі; значну увагу 

приділено аналізу прийому відтворення українських історичних реалій 

німецькою мовою, а також перекладацьким стратегіям їх відтворення, таким як 

«одомашнення» та «очуження», досліджуються також стратегії «архаїзації» та 

«модернізації» як основні способи стилізації історично забарвлених текстів. 

Аналізуються основні функції історичних реалій у художніх текстах. 

У третьому розділі «Відтворення семантичних та функціональних 

особливостей українських історичних реалій у перекладах»  окреслюються 

особливості семантичних груп історичних класифікацій та аналізується 

взаємозв’язок прийомів відтворення із належністю до певної семантичної групи. 

Завдяки семантичній класифікації та використанню герменевтичного підходу до 

інтерпретації історичних реалій краще простежується функціональні 

особливості кожної з них. Аналізуються випадки впливу мовної особистості 

автора на прийоми представлення реалій у лінгвокогнітивному просторі цільової 

мови. Крім того, розглядаються особливості відтворення ономастичних реалій із 

часовим історичним забарвленням.  

У Висновках підсумовано отримані результати, сформульовано завдання 

з їх прикладної реалізації, визначено напрямки подальших наукових пошуків у 

дослідженні історичних реалій. 

У додатку А подано глосарій українських історичних реалій та їх 

можливий переклад німецькою мовою. 

У додатку Б подано список надрукованих праць за темою дисертації, а 

також список апробацій результатів дослідження. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ 

 

1.1. Реалія як перекладознавча категорія 

Сучасне перекладознавство розглядає переклад як один з видів міжмовної 

комунікації, при якому створюється вторинний текст, який заміщає вихідний 

текст в іншому культурному та мовному середовищі. Кожна мова відображає 

особливості національної культури, історії, менталітету, побуту народу, 

розуміння яких може викликати труднощі у носіїв інших мов. Такі особливості 

проявляються на всіх рівнях мови, в тому числі і на лексичному. Найбільш 

частотними лексичними одиницями з національною специфікою є реалії. 

 

1.1.1. Місце реалій в системі безеквівалентної лексики 

Проблеми визначення поняття реалії та прийоми їх перекладу 

порушувались у працях вітчизняних і зарубіжних перекладознавців таких, як            

Р. П. Зорівчак, А. В. Федорова, С. Флоріна та С. Влахова, Є. М. Верещагіна,                            

В. Г. Костомарова, Я. І. Рецкера, із сучасних дослідників —  П.А. Содомори,                        

М. І. Сливки, Н.П. Чепель та ін.  

Однак більшість досліджень у цій галузі свідчать радше про розбіжності в 

думках вчених, аніж про одностайність щодо висвітлюваного явища. Багато 

перекладознавців створювали власні терміни для номінації реалії як лексичної 

одиниці на відміну від реалії-денотата. Ось деякі з них: «екзотична лексика» 

[111], «варваризми» [92, с. 141], «чужомовні слова» та «побутові слова» [70, с. 

128], «безеквівалентна лексика» [13, с. 79; 132; 1], «безеквівалентні лексичні 

одиниці» [59], «культуроніми» [44], «фонова інформація» [14, с.37] та ін. 

Питання про розмежування цих термінів є досить складним і заплутаним, 

очевидно лише те, що у змісті кожного з них неодмінно відображаються 

національно-специфічні реалії матеріального характеру.  

На наш погляд, необхідно зупинитися докладніше лише на розмежуванні 

термінів реалія і безеквівалентна лексика (далі — БЕЛ), оскільки в контексті 
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проблем перекладу національно-специфічні реалії традиційно відносять саме до 

БЕЛ.  

Бувають випадки, у яких відповідник для тієї або іншої лексеми однієї 

мови в словниковому складі іншої мови відсутній, тоді говорять про 

безеквівалентну лексику. Термін «безеквівалентна лексика» зустрічається у 

багатьох науковців, які, однак, трактують його по-різному: як синонім «реалії», 

дещо ширше —  як слова, яких немає в іншій культурі і в іншій мові, а також  

слова, які не перекладаються іншою мовою [1, с.80]. Наприклад, Л.C. Бархударов 

стверджує, що ми можемо вживати поняття «безеквівалентна лексика» виключно 

в тому випадку, коли лексична одиниця однієї мови не має еквівалента в 

лексиконі іншої мови, при цьому говорити про повну неперекладність такого 

слова було б, з його точки зору, неправильно [1, с. 21]. 

Одними з перших визначення БЕЛ дали Є. М. Верещагін і                                   

В. Г. Костомаров: «Слова, що слугують для вираження понять, відсутніх в іншій 

культурі і в іншій мові, слова, що належать до культурних елементів, 

характерних тільки для культури А і відсутніх у культурі Б, а також слова, які не 

мають перекладу на іншу мову одним словом, не мають еквівалентів за межами 

мови, до якої вони належать» [12, с. 53]. У першій частині даного визначення 

мова, без сумніву, йде про сутність національно-специфічних реалій, а в другій 

— про перекладацький аспект передачі іншою мовою не тільки реалій, а й будь-

яких інших лексем, що не мають еквівалентів у мові перекладу (далі МП), що 

істотно розширює межі запропонованого визначення.  

На думку С.Г. Тер-Мінасової, безеквівалентна лексика — це 

«найяскравіша ілюстрація відмінності світів, відображених різними мовами, що 

належать різним народам» [112, с. 142]. Далі автор дає пояснення: «Дійсно, 

відмінності в реальному світі, що оточують різні народи, приводять до утворення 

в кожній мові деякого шару лексики, що позначає предмети і явища дійсності, 

специфічні тільки для даної мовної спільноти, і тому вони не мають еквівалентів 

в інших мовах» [112, с. 142]. 
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Отже, до безеквівалентної лексики належать слова та словосполучення 

вихідної мови, які на даному етапі не мають постійних (повних чи часткових) 

відповідників у мові перекладу. Варто зазначити, що серед одиниць 

безеквівалентної лексики виокремлюють не тільки слова на позначення 

етнокультурних реалій певних народів, але й слова однієї певної мови, що 

позначають предмети, явища,  процеси, наявні в іншій мові, проте не мають 

однослівного вираження, наприклад: укр. доба, в нім. Tag und Nacht / 

vierundzwanzig Stunden; нім. Geschwister — укр. брат і сестра / брати й сестри. 

Лексику другої групи можна розподілити на підгрупи: a) безеквівалентні слова, 

які пояснюються різним членуванням мов навколишнього світу, порівн. укр. 

пальці — нім. Finger (пальці руки) und Zehe (пальці ноги); нога – Fuß (стопа) und 

Bein (від стопи до стегна); нім. Schwiegermutter — укр. теща і свекруха; 

Schwiegervater — укр. тесть і свекор. При перекладі компенсація таких лексем 

відбувається за рахунок контексту; б) лексичні одиниці, які позначають одне й 

те ж саме значення, але в одній з мов, на противагу іншій, мають неоднослівне 

вираження, наприклад: укр. налагоджувати — нім. in Gang bringen; навшпиньки 

— auf den Zehenspitzen; sich verrechnen — укр. помилитись у підрахунках, 

прорахуватися [49, c. 141]. Для перекладу безеквівалентних слів цієї підгрупи 

застосовується описове роз’яснення чи запозичення лексичної одиниці мови-

джерела транскрипцією, транслітерацією чи калькуванням (наприклад, Blitzkrieg 

— блітцкріг). Відмінність груп полягає у тому, що через відсутність понять немає 

і лексеми, а у другому відсутнє лексема, хоча саме явище чи поняття існує. 

А. В. Федоров співвідносить БЕЛ з національно-специфічними реаліями і 

пише, що «явище безеквівалентності в чистому вигляді трапляється відносно 

рідко і виникає, головним чином, тоді, коли слово оригіналу позначає чисто 

місцеве явище, якому немає відповідника в побуті і в поняттях іншого народу» 

[117, с. 135]. Перекладознавець все ж розширює поняття БЕЛ за рахунок «слів, 

що позначають загальнопоширені речі, дії, вчинки, почуття, переживання і т.п.», 

але не у зв’язку з відсутністю еквівалента як такого в МП, а у зв’язку з 
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«невідповідністю в емоційному забарвленні, з непридатністю існуючого слова 

для даного випадку» [117, с. 135]. 

С. Влахов і С. Флорін абсолютно справедливо зауважують, що говорити 

про БЕЛ у площині однієї мови немає ніякого сенсу, оскільки еквівалентність є 

категорією перекладацькою, відповідно, безеквівалентність тих чи інших мовних 

одиниць слід розглядати тільки в рамках конкретної пари мов. Виходячи з цього 

положення, основною ознакою розмежування БЕЛ і «реалії», С. Влахов і                  

С. Флорін вважають таку: «якщо дане слово — реалія, то воно буде реалією 

безвідносно до тієї чи іншої мови, а безеквівалентність встановлюється в рамках 

даної пари мов, іншими словами, список реалій даної мови в синхронічному 

плані більш-менш постійний незалежно від МП, тоді як різні пари мов матимуть 

для кожної з них різні словники БЕЛ» [19, с. 52]. Крім реалій, до категорії БЕЛ 

(частково збігаючись з реаліями), на думку Влахова і Флоріна, також належать 

деякі терміни, вигуки і звуконаслідування, абревіатури, звертання, відступи від 

літературної норми. 

Ми не зовсім згодні з твердженням болгарських вчених про те, що «якщо 

дане слово — реалія, то воно буде реалією безвідносно до тієї чи іншої мови». 

Безумовно, значна частина національно-специфічних реалій конкретної мови є 

реаліями незалежно від того, на яку мову здійснюється переклад, але, тим не 

менш, потраплять чи не потраплять ті чи інші лексичні одиниці в категорію 

«реалій», залежить, на нашу думку, перш за все від того, якою мовою  

відбувається переклад, якою мірою носії культури МП знайомі з культурою 

вихідної мови (ВМ), наскільки близькі ці мови і культури. 

Л. К. Латишев, розглядаючи БЕЛ тільки як категорію перекладацьку, 

відносить до неї «слова і сталі словосполучення ВМ, які не мають відповідників 

у вигляді лексичних одиниць в МП» [67, с.166]. В першу чергу до категорії БЕЛ 

Л. К. Латишев відносить слова-реалії, безеквівалентність яких, на думку 

дослідника, криється у «відсутності в практичному досвіді носіїв мови перекладу 

предметів і явищ, а отже, і понять, позначених цими словами» [67, с. 166]. 

Вчений також зазначає, що лексична безеквівалентність у перекладі — явище не 
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абсолютне, а відносне, і означає лише те, «що значення лексичної одиниці (слова 

або сталого словосполучення) ВМ не може бути передано аналогічним, 

«симетричним» чином — за допомогою лексичної одиниці МП» [67, с. 166]. 

Лексика будь-якої мови утворює систему, оскільки кожне слово і 

відповідно кожне поняття займають у ній певне місце, окреслене відношеннями 

до інших слів та понять. Характер виокремлення конкретних ланок реального 

світу, їхні угруповання, а також відтворення іншою мовою залежить від 

наявності в цій мові відповідних найменувань. І в цьому плані в процесі 

перекладу з однієї мови на іншу цілком природно і закономірно виникає так 

звана проблема лакуни. Лакуну часто ототожнюють з реалією, тому розглянемо 

детальніше, наскільки це обґрунтовано. 

Лакуна (від лат. lacuna — заглиблення, впадина) — відсутність в одній з 

мов найменування того чи іншого поняття. Умови соціально-політичного, 

суспільно-економічного, культурного життя і побуту народу, його світогляду, 

психології, традицій і т. д. зумовлюють виникнення понять, принципово 

відсутніх у носіїв інших мов. Відповідно, в інших мовах не буде і однослівних 

словникових еквівалентів для їх передачі [225]. 

Отже, з огляду на визначення, термін «лакуна» позначає прогалину або 

пропуск. Так, наприклад, семантичні лакуни — відсутність слова та семеми за 

наявності концепту, тобто немає слова в цілому, у мові взагалі не представлено 

відповідне значення. Але мова йде не про неможливість вираження цього 

поняття засобами мови перекладу, а лише про відсутність в ній одиниці 

аналогічного рівня для позначення цього поняття. Інша справа, що при цьому 

рівень плану вираження може не збігатися у вихідній мові та в мові перекладу. 

Отже, лакуни за своїм значенням прирівнюються скоріше до безеквівалентної 

лексики, а не до реалій. Саме існування таких семантичних лакун у конкретних 

парах мов унаочнює тезу про розбіжність картин світу в різних мовах. 

Прикладами подібних слів в українській мові, що позначають поняття, відсутні 

в німецькій мові, і потребують багатослівного опису для передачі їх значення 

при перекладі, можуть бути: дочекатися — (нім.) so lange warten bis etwas (jemand 
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kommt); навмання — auf gut Glück. Прикладами німецькомовних лакун по 

відношенню до української мови можуть слугувати такі слова: wahlfähig — той, 

хто має право голосу; той, хто може бути обраним; Verruf — погана слава, погана 

репутація [49, c. 141]. 

З метою з’ясування змісту реалії як перекладознавчого терміна слід 

розглянути його на тлі інших класів лексики. Існує відносно тонка грань між 

поняттями «екзотизм» та «реалія», що також слугує частому їхньому 

ототожненню. Екзотизми — це слова іншомовного походження, що позначають 

реалії «чужої» культури, тобто такі реалії, які відсутні в українській дійсності. 

Екзотична лексика відображає різноманітні сторони життя тієї чи іншої країни: 

її побуту (кімоно, сарі; кускус, мате); культури (краков’як, полонез; кантеле, 

трембіта); соціально-політичних угруповань, установ, станів, посад тощо 

(моджахеди, самураї) і т.д. Багато екзотизмів зображають реалії релігії та 

вірування певного народу (гуру, мулла, рабин, мінарет), позначають назви явищ 

обливостей географії, клімату (містраль, прерія, самум, сироко і т.д.) [61, с. 158]. 

Зазначені групи екзотизмів за тематикою (при чому значно ширшою) 

становлять назви конкретних понять. Але екзотизми можуть означати і 

абстрактні поняття, що існують у свідомості будь-якого народу як обов’язковий 

елемент його культури і сприймаються іншим народом як специфічні. Екзотизми 

позначають слова, що не увійшли в систему понять певної мови, однак деякі з 

них можуть відображатися у тлумачних словниках цієї мови і в словниках 

іншомовних слів. Це ті екзотизми, які досить регулярно трапляються як в 

оригінальній літературі, так і в перекладній; сюди включаються велика кількість 

з вище наведених екзотичних лексем. Семантичне освоєння – поступовий 

процес. Найшвидше входять в систему понять української мови ті слова на 

позначення конкретних предметів з інших країн, в першу чергу назви побутових 

предметів. Екзотизми принципово «не перекладаються», тому й запозичуються 

у звуковій оболонці, наближеній до слова- оригіналу (об’єкту запозичення), і в 

тому ж значенні.  
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Екзотична лексика використовується, як правило, у книжному стилі, у 

перекладній літературі і майже не вживається в розмовній мові, чим вони дуже 

подібні до реалій. Але щодо змісту поняття «екзотизм», то йому, на відміну від 

реалії, не властива часова належність. 

Реалії ототожнюють з діалектизамими з погляду семантики через 

наявність в їхному семантичному накопиченні метановмої інформації про 

належність до свого мовного колективу. Реалії також придають мовленню 

характерного колориту, сворюють мовленневу характеристику літературних 

героїв. Важлива відмінність між реаліями та діалектизмами заключається у тому, 

реалії містять географічну інформацію предмета, що позначають, спецефічні 

явища та предмети географічного ареалу. Діалектизми ж позначають інформацію 

спецефічних мовних засобів загальновідомих предметів.  

Поняття «реалія» слід відмежувати від поняття «термін», хоча між ними є 

певні точки дотику: обидва поняття позначають певні фрагменти немовної 

дійсності, в тому числі предмети і явища; нерідко терміни мають іншомовне 

походження, подібно до реалій у мові перекладу; нарешті, серед термінів є 

одиниці, значення яких обмежено історично.  

Однак розбіжності між термінами та реаліями, пов’язані з природою і 

функціями цих мовних категорій, значні. Термін — елемент наукової підсистеми 

мови, позбавлений національно-культурного чи історичного забарвлення. 

Потрапляючи в текст іншого жанру, термін може виконувати, крім своєї 

основної називної функції, ту чи іншу стилістичну функцію. Поширення термінів 

за межі наукового жанру і певної мови пов’язане з поширенням предметів і явищ, 

що ними позначаються. Реалії належать певній мові, в якій вони є 

загальновживаними. Навіть при виході за межі «своєї» культури і «своєї» мови 

реалії зберігають національно-культурний чи історичний колорит. Проникнення 

реалій в інші мови не залежить безпосередньо від знайомства носіїв цих мов з 

позначуваними ними предметами і явищами, і відбувається в основному через 

художню літературу або по каналах засобів масової інформації. Варто зазначити, 

що історичні реалії можуть бути і термінами, якщо вони трапляються у фаховій 
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науковій літературі. Проте ці самі реалії-лексеми на позначення предметів у 

художньому тексті будуть реаліями, а не термінами, оскільки виконують 

функцію зображальних засобів місцевого та історичного колориту. 

Підбиваючи підсумки порівняння значень реалій та термінів, ми дійшли 

висновку, що: реалії застосовуються у художній літературі та засобах масової 

інформації, пов’язані з культурою кожного народу, знаходяться в загальному 

вжитку мови цього народу, проте чужі для інших мов. Термінам не притаманна 

етнонаціональна конотація, застосовуються у сфері науки, створені штучно, 

тільки для найменування предмета чи явища, з популярністю яких і отримують 

широке застосування. 

З усього вищезазначеного видно, що було проведено багато досліджень та 

сформульовано чимало тверджень щодо визначення місця реалії в системі 

безеквівалентної лексики. Реалії ототожнюються з такими поняттями як 

безеквівалентна лексика, лакуни, екзотизми, терміни. Варто вказати, що усі ці 

поняття зміщують значення реалій в сторону одного компонента, наприклад, 

термін «локалізм» робить її тотожніми з діалектизмами, а екзотизм акцентує 

увагу на предметах національного колориту. Таким чином, кожен з цих термінів 

звужує значення поняття «реалія» до окремої переважаючої, але невичерпної 

ознаки. Найбільш відповідним терміну реалія можна визнати словосполучення 

етнокультурна лексика, яка містить у собі найбільше число компонентів, що 

характеризують дане мовне явище [66, с. 47]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки: 

Реалії — це слова і словосполучення, які називають явища, предмети, 

об’єкти, притаманні для життя, побуту, культури, соціального та історичного 

розвитку одного народу і майже невідомі іншому народові; вони виражають 

національний і (або) часовий колорит і зазвичай  не мають точних відповідників 

в іншій мові, потребують особливого підходу при перекладі; реалії є одним з 

класів безеквівалентної лексики; реалії характеризуються гнучкістю: не 

втрачаючи свого статусу, вони можуть одночасно стосуватися кількох лексичних 
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категорій; основним критерієм відмінності реалій від інших класів лексичних 

одиниць є їх національне та (або) часове забарвлення. 

Після цього порівняння близьких категорій можна сформувати чітку думку 

про таку цікаву категорію слів, яку ми називаємо реаліями. Однак перш ніж 

сформулювати остаточне визначення, вважаємо доцільним навести дефініції 

інших дослідників, що ми і зробимо у наступному підпункті розділу. 

 

1.1.2. Основні поняття «реалії» у перекладознавстві  

У семантиці кожної мови є відображення як своєрідності культури 

конкретного народу, так і загального, універсального компонента культур. 

Останній зумовлений єдністю бачення світу людьми різних культур: у будь-якій 

культурі мовці потребують розрізнення суб’єкта дії і його об’єкта, предмета і 

ознаки, тих чи інших просторових і часових відносин. Отже, спільне бачення 

світу в усіх народів однакове, але в культурі кожного народу існують явища, 

поняття, предмети, властиві лише цьому конкретному народу, пов’язані з його 

історичними, географічними, соціально-політичними та іншими умовами побуту 

та існування. 

Геніальний німецький письменник Гете також концентрував увагу на так 

званих неперекладних словах – реаліях: «перекладаючи, варто торкатися 

неперекладного, тільки тоді можна зрозуміти інший народ, іншу мову». (Beim 

Übersetzen muß man bis ans Unübersetzliche herangehen; alsdann wird man aber erst 

die fremde Nation und die fremde Sprache gewahr) (переклад наш – К.К.) [145]. 

Неперекладне, з плином часу, у перекладознавчій літературі стало синомімом 

реалій [19; 134]. При вивченні національно-культурного змісту мови, тобто 

особливостей суспільного устрою, звичаїв даного народу, мистецтва, літератури, 

науки, побуту, фольклору багато вчених надавали особливого значення реаліям. 

Реалії є одним з основних об’єктів теорії перекладу художнього тексту. 

Питання про виділення реалій, їх опис і спроби класифікацій по наш час 

залишаються дискусійними. 
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Слово «реалії» в українську мову було запозичено з латинської мови realis 

— речовий, предметний, дійсний. Відомий радянський лінгвіст О.С. Ахманова 

так визначає це поняття: «РЕАЛІЇ — 1. У класичній граматиці різноманітні 

чинники, що вивчаються зовнішньою лінгвістикою, такі, як державний устрій 

даної країни, історія та культура даного народу, мовні контакти носіїв цієї мови 

і т.п., з точки зору їх відображення в даній мові. 2. Предмети матеріальної 

культури» [219, с. 381]. Відповідно до наведеного визначення за словом «реалія» 

стоять поняття, що являють собою матеріальні об’єкти навколишнього світу. 

Слово «реалія» використовується в теорії перекладу як спеціальна 

лексична одиниця (термін) для назви певних перекладознавчих понять і має 

кілька значень. Так, згідно з Тлумачним перекладознавчим словником за 

редакцією Л.Л. Нелюбіна, реалії — це: «1. Слова і вирази, що позначають 

предмети, поняття, ситуації, яких не існує в практичному досвіді людей, що 

говорять іншою мовою. 2. Різноманітні фактори, що вивчаються зовнішньою 

лінгвістикою і перекладознавством, такі, як державний устрій даної країни, 

історія та культура даного народу, мовні контакти носіїв цієї мови і т.п. з точки 

зору їх відображення в даній мові. 3. Предмети матеріальної культури, які 

становлять основу номінативного значення слова. 4. Слова, що позначають 

національно-специфічні особливості життя і побуту» [229, с. 178]. 

Появу лексеми «реалія» у перекладознавчих працях дають 40-ми роками 

минулого століття. Вважається, що вперше цей термін було вжито А.В. 

Федоровим у праці «Про художній переклад» (1941), щоправда на позначення 

національно-специфічного об’єкту, а не лексеми. При описі характеристики 

роботи перекладача, науковець стверджує: «ця діяльність потребує певних знань, 

не лише практично-мовних, а й літературознавчих і історико-лінгвістичних, не 

кажучи вже про необхідність широкого культурного світогляду, що 

дозволяє…усвідомити…історичні і географічні реалії і т. ін., одним словом, 

уміти орієнтуватися в будь-якому тексті» [117, c.12]. Згодом А.В. Федоров дещо 

уточнює дефініцію «реалії»: ідеться не просто про «слова, що позначають реалії 

життя», а про «слова, що позначають національно-специфічні реалії суспільного 
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життя і матеріального побуту». Вчений дотримується думки, що реалії можна 

сформувати на різні групи та підгрупи за ознакою належності їх до тієї чи іншої 

сфери матеріального побуту, духовного життя людини, суспільної діяльності, до 

світу природи і т.д [117 с. 160].  

У німецькій лексикографії термін «реалія» з’явився лише в 70-х рр. ХХ 

століття в словнику за редакцією Р. Кефнера (1980): „1. wirkliche Dinge, 

Tatsachen; Sachkenntnisse; früher für naturwissenschaftliche Unterrichtsfächer. 2. 

auch Realia Plur.: Wörter für Gegenstände und Erscheinungen, die für einzelne Länder 

und Kulturkreise spezifisch sind“; реалії Realien — мн.: 1) Реальні предмети, факти; 

знання; раніше в природничо-наукових дисциплінах, 2) також Realia — мн.: 

слова, що називають предмети і явища, специфічні для окремих країн і 

культурних кіл [237, с.643]. Таке формулювання близьке до сучасного 

трактування цього терміна в лінгвістиці. Тут проводиться чітке розмежування 

реалій-предметів (Realien) і реалій-слів (Realia) і вказується своєрідна 

особливість цього розряду лексики: матеріальна належність предметів і явищ до 

певної країни та її культури [239]. А словник німецької мови за редакцією Варіга 

наводить таке визначення: „wirkliche Dinge, Tatsachen; Sachkenntnisse; die 

Wissenschaft von der Wirklichkeit“ — «реальні предмети, факти; знання 

дійсності» [240]. 

Вищенаведені статті словників висвітлюють, що лексема «реалія» 

використовується в трьох основних значеннях: 1. з відносно загальним 

посиланням на справжні речі, знання або природничі науки;. 2. з посиланням на 

факти, явища і стан справ, зокрема, в галузі політичної системи, культури та 

історії країни або народу, причому їх лінгвістичне відображення стоїть на 

першому плані [Россельс, 1955; Каде, 1968; Вотяк, 1997; Вайсбурд, 1972; 

Федоров, 1983; Суперанська, 1989]; 3. для позначення предметів чи явищ, які є 

специфічними для певних країн, народів і культур — в цьому сенсі також Realia 

[Соболев, 1950; Россельс, 1955; Нойберт; 1992; Бархударовь, 1975; Влахов, 

Флорин, 1986]. 
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Німецький перекладознавець В. Кутц під поняттям «лексеми-реалії» 

(Realienlexeme) розуміє «... мовні кодифікації специфічних явищ соціального 

(економічного, політичного, культурного і духовного) життя, що виникли на 

певному етапі суспільного розвитку історично сформованої комунікативної  

спільноти, які, при порівнянні об’єктивної реальності двох (або більше) 

комунікативних спільнот, а також систем кодифікованих відображень та 

відповідних систем мови виражаються відсутністю (1) відповідного референта, 

певного кодифікованого образу в свідомості мовців цільової мови … або (2) 

відповідного кодифікованого зображення і відображення та форматива» [167, с. 

14]. 

С. Влахов та С.Флорін у свою чергу трактують значення «реалії» «слова 

(та словосполучення) народної мови, які називають предмети, поняття, явища, 

характерні для географічного середовища, культури, матеріального побуту чи 

суспільно-історичних особливостей народу, нації, країни, племені і, таким 

чином, є носіями національного, місцевого та історичного колориту»[19, с. 43]. 

Порівнявши вищенаведені визначення терміна «реалії», зазначимо, що це 

поняття стосується не лише слів (лексем), як у більшості вищенаведених 

визначень. У зв’язку з цим термін «лексеми-реалії» ("Realienlexem"), вжитий            

В. Кутцом, видається нам дещо проблематичним, оскільки лексема  

використовується як синонім слова. Але ж реалії виражаються не тільки словами, 

а й словосполученнями і навіть реченнями. Про це саме говорить і Р.П. Зорівчак 

[36, с. 71]. Найбільш чітко ця точка зору виражена в наступній цитаті: «Поняття, 

які належать до реалій, можуть виражатися словами (щі, п’ятак), 

словосполученнями (будинок відпочинку,  реченнями (не все коту масниця) та 

скороченнями (райвиконком, АПН)»[11, с. 98]. 

Часто у визначенні поняття «реалії» вказується на їхній взаємозв’язок із 

особливостями мовної спільноти. Специфічний характер, притаманний мовній 

спільноті, яка є носієм реалій, визначається шляхом непрямого, часто навіть 

інтуїтивно проведеного порівняння з іншими мовами та мовними спільнотами: 

«об’єкти, притаманні певному соціально-економічному устрою та певній 
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культурі» [149, с. 71]; «специфіка…, яка властива мовній спільноті» [164, с. 75]; 

«так звані реалії — слова на позначення предметів, понять та ситуацій, які в 

практичному досвіді носіїв інших мов не трапляються» [1, с. 101]; реалії — слова 

з повсякденного життя однієї нації, які не існують в іншій, оскільки позначувані 

ними явища та предмети не існують в інших країнах» [102, с. 290]; «під реаліями 

зазвичай розуміють факти дійсності, які притаманні культурі тої чи іншої 

країни» [11, с. 98]. 

Визначення, які розглядають специфічний характер реалій однієї мови/ 

мовної спільноти у протиставленні до іншої мови/ мовної спільноти: «політичні 

та суспільні реалії, характерні для країни вихідної мови (економічні, політичні 

та суспільні організації), які не представлені у суспільному устрої цільової мови» 

[183, с. 105]; «…реалії, які відсутні у повсякденному житті народу, мовою якого 

перекладається твір» [98, с.169]; «слова, які належать до власних елементів 

культури, маються на увазі такі культурні елементи, які властиві культурі А і 

відсутні в культурі Б» [12, с. 53]; «слово оригіналу, яке позначає чисто локальне 

явище, якому немає відповідника ні в існуванні, ні серед понять і явищ іншого 

народу» [117, с. 135]. 

Інша німецька дослідниця Е. Маркштайн наводить таке визначення 

поняття «реалії»: «Поряд із визначенням реалій як елемента повсякденного 

життя, історії, культури, політики певного народу, країни, місцевості, який не 

має відповідників у інших народів, інших культурах, інших місцевостях, я б 

узагальнено додала: реалії — носії індивідуальності національної/етнічної 

картини, національної/ етнічної культури і підпорядковані певній країні, регіону, 

місцевості» [162, с. 288]. 

Г. Д. Томахін подає таке визначення: «Реалії — це назви властивих тільки 

певним націям і народам предметів матеріальної культури, фактів історії, 

державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних 

істот, і т.п.» [114, с. 5] 

Те, що реалії виникають у загальнонародному процесі словотворення, 

акцентує дефініція Я.Рецкера: «Реалії — це слова, що позначають предмети, 
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процеси і явища, характерні для життя і побуту країни, але не характеризуються  

науковою точністю визначення, властивою термінам» [93, c. 58]. Щоправда 

перекладознавець не бере до уваги відносність реалій, їх залежність  від 

словникового складу мови-сприймача, що вважається неправильним. Не 

враховано також, що реалія часто виражається полілексемними одиницями.  

Термін «реалія» в українському перекладознавстві вперше було вжито 

О.Кундзічем у праці «Перекладацька мисль і перекладацький недомисел» (1954), 

підкреслюючи при цьому їхню неперекладність: «Я схильний вважати народні 

пісні аналогічними реаліями даного народу, що, як правило, не перекладаються» 

[62, с. 54].  

Також В.Коптілов зробив значний внесок для українського 

перекладознавства в опрацювання реалій. Вчений наводить своє визначення 

реалій і акцентує у першу чергу чинник міжмовного зіставлення. Так, у праці 

«Актуальні питання українського художнього перекладу» В.Коптілов називає 

реаліями «слова, що позначають предмети та явища, невідомі мові перекладу» 

[59, с. 85]. Таким чином можна стверджувати, що слова можуть бути реаліями в 

одній мові, але не бути такими в іншій. Наприклад, у Польщі, як і у нас, є 

історична реалія «гетьман», а у Німеччині такої реалії немає. Отже, стосовно 

певної мови лексема може виступати реалією або ні. 

Найповніше визначення поняттю та явищу «реалії» дає український 

перекладознавець, дослідниця реалій Р.П. Зорівчак: «реалії — це моно- і 

полілексемні одиниці, основне лексичне значення яких вміщає (в плані бінарного 

зіставлення) традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної 

інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача» [36, с. 58]. Це 

визначення слушно доповнює О.І. Чередниченко, наголошуючи на тому, що 

реалія є носієм етнокультурної інформації, не властивої для об’єктивної 

дійсності мови-сприймача в даний історичний момент [125, с.188].  Ми 

поділяємо точку зору науковця і беремо за основу нашого дослідження 

визначення Р.П. Зорівчак з урахуванням доповнення. 
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1.1.3. Класифікація реалій та виокремлення історичних реалій 

У словниковому складі будь-якої розвиненої мові існують лексичні 

одиниці, характерні тільки їй і відсутні в іншій мові. Такі лексеми є 

найменуванням предмету чи явища, властивих певній культурі, в іншій культурі 

для них немає аналогів. Досліджувані нами реалії, становлять саме такий шар 

лексики. Реалії потребують особливого підходу при їх класифікації, адже таких 

слів на позначення предметів та явищ певної культури існує велика кількість. 

Об’єктом нашого дослідження є історичні реалії, вони досліджені найменше і 

доволі рідко згадуються у класифікаціях реалій науковців-дослідників. 

Проблеми визначення поняття реалій та прийоми їх класифікації за тими 

чи іншими ознаками  порушувались у працях таких вітчизняних і зарубіжних 

перекладознавців, як Р. П. Зорівчак, А. В. Федоров, С. Флорін та С. Влахов,          

Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, В. С. Виноградов, Г. Д. Томахін та ін.  

Реалії позначають явища, притаманні одній культури, та нехарактерні 

іншій, привертали та продовжують привертати увагу дослідників, оскільки  

міжкультурні відносини народів розвиваються, так само як і розвивається мова. 

Не менш важливими для кожного народу є історичні реалії, які хоч і позначають 

те чи інше явище на часовому проміжку історії певного етносу, все ж не мають 

якогось часового ліміту дії, адже історія ніколи не вийде з ужитку [85, c. 271].  

Єдиної класифікації реалій на сьогоднішній день немає, дослідники 

пропонують різні їх типи, беручи за основу ті чи інші принципи. Залежно від 

того, яке поняття позначають реалії, їх можна розділити на різні групи; вони 

можуть бути історичними, етнічними, побутовими і т.д. Відпоідно до цього 

існують різні класифікації реалій. 

Найбільш розгорнута класифікація реалій запропонована в монографії                   

С. Влахова та С. Флоріна. Вони виокремлюють предметну, часову та місцеву 

класифікації реалій. В основі предметної класифікації реалій лежить предмет або 

явище, яке називає реалія. Залежно від того, який предмет позначають реалії, 

вони діляться на три групи: 
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1. Географічні реалії (назви об’єктів фізичної географії, в тому числі і 

метеорології; назви географічних об’єктів, пов’язаних з людською діяльністю; 

назви ендеміків (назви тварин і рослин) ). 

2. Етнографічні реалії (поняття, що стосуються побуту і культури народу): 

1. побутові; 2. трудові;  3. найменування понять мистецтва і культури; 4. етнічні 

поняття; 5. міри і гроші. 

3. Суспільно-політичні реалії (1. поняття, пов’язані з адміністративно-

територіальним устроєм; 2. найменування носіїв та органів влади; 3. військові; 4. 

найменування організацій, звань, титулів, станів, каст) [19, с. 50-51]. 

За часовою класифікацією реалії поділяються на історичні та сучасні. 

Історичні реалії пов’язані з певною епохою або минулим окремої соціальної 

групи. До них належать назви історичних подій, документів, політичних, 

релігійних та соціальних груп. При цьому є історичні реалії можуть залишитися 

актуальними у свідомості носіїв даної мови і культури і вживатися в сучасній 

мові, а також, через втрату актуальності, можуть бути маловживаними в 

повсякденному мовленні. Такі реалії особливо важко перекладати. Історичні 

реалії протиставляються сучасним. Сучасні реалії вживаються в сучасній мові, 

вони позначають поняття, що існують в даний час. Г. Д. Томахін визначає сучасні 

та історичні реалії як історизми та неологізми: «Історизми — це слова, що 

позначають мертві реалії, а неологізми - слова, що позначають реалії, які виникли 

в даний період» [113, с. 8 ]. 

При співставленні двох мов, виокремлюють реалії, «чужі» для даної пари 

мов, і реалії, які для однієї мови будуть «своїми», а для іншої — «чужими». 

Розглядаючи декілька мов реалії можна розділити на регіональні, характерні для 

певного регіону, та інтернаціональні, які увійшли до лексики багатьох мов, але 

при цьому зберегли своє вихідне забарвлення. 

Отже, запропонована болгарськими вченими класифікація базується на 

кількох принципах. С. Влахов та С. Флорін враховують не тільки тематичний 

принцип, але й розглядають також принцип місцевого розподілу (в площині 

однієї або декількох мов) і принцип часового поділу.  
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Зовсім іншу класифікацію пропонує Г. Д. Томахін, виокремлюючи із 

загальної маси лексики ономастичні реалії, які, на відміну від звичайних власних 

назв, є завжди національно забарвленими. До числа ономастичних реалій він 

відносить: 1. Географічні назви (топоніми), особливо ті, яким властиві 

культурно- історичні асоціації. 2. Антропоніми — імена історичних 

особистостей, громадських діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва, 

популярних спортсменів, персонажів художньої літератури та фольклору.                          

3. Назви творів літератури і мистецтва; історичні факти і події в житті країни; 

назви державних та громадських установ і багато іншого [113, с. 7]..  

Аналогічної точки зору дотримується А. В. Федоров, виокремлюючи 

національно-специфічні реалії суспільного життя та матеріального побуту [117, 

с.145-150]. 

Класифікація Є. М. Верещагіна та В. Г. Костомарова, сформована на 

матеріалі російської мови, складається з 7 груп слів, яким притаманна 

національно-культурна семантика:  

1. «Радянізми», тобто слова, що виражають ті поняття, які з’явилися в 

результаті перебудови суспільного життя в Росії після Жовтневої революції 

(наприклад: Верховный совет). 

2. Слова нового побуту, але які тісно межують із «радянізмами» 

(наприклад: парк культуры, субботник). 

3. Найменування предметів і явищ традиційного побуту  наприклад: щи, 

бублик, валянки, гармошка. 

4. Історизми, тобто слова, що позначають предмети і явища попередніх 

історичних періодів (наприклад: сажень, фут, верста, каптан, повіт). 

5. Лексика фразеологічних одиниць (наприклад: бить челом, узнать всю 

подноготную). 

6. Слова з фольклору (наприклад: добрый молодец; не по дням, а по часам; 

суженый (-ая); чудо-юдо; жар-птица, домовой). 

7. Слова неросійського походження, так звані тюркізми, монголізми, 

українізми і т.д. (наприклад: тайга, базар, аркан, халат, плов та ін.) [13, с. 60-64]. 
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 З огляду на вищезазначені групи, Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров 

характеризують реалії як лексику, яка містить фонову інформацію. Згідно з           

В. С. Виноградовим, зміст фонової інформації охоплює, насамперед, специфічні 

факти історії та державного устрою національної спільноти, особливості 

географічного середовища, характерні предмети матеріальної культури 

минулого і сьогодення, етнографічні та фольклорні поняття — тобто все те, що 

в теорії перекладу зазвичай називають реаліями [15, с.112 ].  

В. С. Виноградов розглядає проблему реалій на основі 

латиноамериканського матеріалу. Усі лексичні одиниці, що передають 

досліджувану фонову інформацію, науковець поділяє на ряд тематичних груп: 

 1. Лексика, яка називає побутові реалії (а. житло, майно; б. одяг; в. їжа, 

напої; г. види праці та заняття; д. грошові знаки, одиниці міри, е. музичні 

інструменти, народні танці та пісні, виконавці; ж. народні свята, ігри;                                      

з. звертання). 

2. Лексика, яка називає етнографічні і міфологічні реалії (а. етнічні і 

соціальні спільноти та їх представники; б. божества, казкові істоти, легендарні 

місця). 

3. Лексика, яка називає реалії світу природи (а. тварини; б. рослини;                          

в. ландшафт, краєвид) [15, с. 105 ]. 

4. Лексика, яка називає реалії державно-адміністративного устрою і 

суспільного життя (актуальні та історичні) (а. адміністративні одиниці і державні 

інститути; б. громадські організації, партії тощо, їх функціонери та учасники;                  

в. промислові та аграрні підприємства, торговельні заклади; г. основні військові 

і поліцейські підрозділи і чини; д. цивільні посади та професії, титули і звання). 

5. Лексика, яка називає ономастичні реалії (а. антропоніми; б. топоніми;             

в. імена літературних героїв; г. назви компаній, музеїв, театрів, ресторанів, 

магазинів, аеропортів). 

6. Лексика, яка відображає асоціативні реалії (а. вегетативні символи;              

б. анімалізми; в. колірна символіка; г. фольклорні, історичні та літературно-

книжкові алюзії. У них містяться натяки на спосіб життя, поведінку, риси 
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характеру, діяння історичних, фольклорних і літературних героїв, на історичні 

події, на міфи, перекази тощо; д. мовні алюзії. Вони зазвичай містять натяк на 

який-небудь фразеологізм, прислів’я, приказку, крилатий вислів [15, C. 105-113]. 

 Асоціативні реалії мають зв’язок з найрізноманітнішими історико-

культурними національними явищами і доволі своєрідно представлені у мові. 

Такі реалії не відображаються у безеквівалентній лексиці, бо втілилися у 

звичайних словах (наприклад: кольори, символи). Г. Д. Томахін відносить їх до 

реалій, але називає їх конотативними реаліями — «лексичні одиниці, які, 

позначаючи звичайнісінькі поняття, виражають разом з тим смислові та емоційні 

«фонові відтінки» [113, с. 41]. 

Класифікація В. С. Виноградова цікава тим, що згідно з автором, зміст 

фонової інформації охоплює, насамперед, специфічні факти історії та 

державного устрою національної спільноти, особливості географічного 

середовища, характерні предмети матеріальної культури минулого і сьогодення, 

етнографічні та фольклорні поняття і т.п. [16, с.87] 

Отже, В. С. Виноградов розглядає і систематизує запас лексичних 

одиниць, що передають фонову інформацію, і зазначає, що «пропонована і, 

мабуть, неповна класифікація таких одиниць незаперечно свідчить, наскільки 

глибоко сягають в народну мову і наскільки широко розгалужується в ній 

коріння національної культури» [16, с.196]. 

Р. П. Зорівчак з перекладознавчого погляду поділяє реалії в історико-

семантичному та структурному планах. З історико-семантичного погляду 

виділяються: 

1) власне реалії (при існуючих референтах); 

2) історичні реалії [36, c. 70]. 

З усього вищезазначеного ми бачимо, що реалії є своєрідною і разом з тим 

досить складною і неоднозначною категорією лексичної системи мови.  

Існують різні погляди щодо визначення форм реалій як мовних одиниць. 

Панувала думка, що реалії можуть бути лише у формі слова. Сучасні дослідники 
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стверджують, що слова-реалії існують у  формі слова, похідного слова, 

словосполучення, стійкого словосполучення та речення. 

Щодо структури реалій, то фахівці не дають однозначних відповідей на 

питання, до якої категорії мовних засобів слід віднести реалії. Так, на думку                     

М. Л. Вайсбурда поняття, віднесені до реалій, можуть бути виражені окремими 

словами, словосполученнями, реченнями та скороченнями [11, с. 100]. Але 

більшість вчених говорять про «слова» – «лексичні одиниці», і тільки іноді 

додають «словосполучення» [36, с. 47]. Так вважають А. В. Федоров, а також           

С. Влахов і С. Флорин. У розумінні цих фахівців реалії — це тільки слова і 

словосполучення. Додавання у цьому випадку «і словосполучення» означає, що 

до реалій можна віднести «номінативні словосполучення», тобто такі 

сполучення слів, які семантично дорівнюють слову. Реалією може бути 

номінативне словосполучення ще й тому, що до реалії прирівнюються кальки, 

які нерідко являють собою саме такі словосполучення. Іншою формою реалій є 

скорочення (абревіатури). Часто реалією можуть вважати фразеологічні звороти, 

тобто стійкі словосполучення всіх типів, у тому числі й ідіоми, прислів’я та 

приказки, багато з яких мають характерне національне або історичне 

забарвлення. 

Р.П. Зорівчак у структурному плані виділяє [36, с. 71]: 

• реалії — одночлени: вечорниці, кобзар; Hetmanat (гетьманат); 

Hajdamaken (гайдамаки); 

• реалії — полічлени номінативного характеру: троїста музика; die 

Kiewer Rus (Київська Русь);  

• реалії — фразеологізми: лоби забрити; стати під вінок. 

Також існує більш детальна структурна класифікація реалій, в рамках якої 

виокремлюють:  

• реалії у формі простого слова  (простий тип): Direktorium, Hetman, 

Hajdamaken; 

• реалії у формі похідного слова: hetmanische; 
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• реалії у формі складного слова (композити): Kleinrussland, 

Neurussland, Hetmanland; 

• реалії у формі абревіатури / скорочення: NkVD, OUN, RUP, UPA; 

• реалії у формі стійкого словосполучення — фразеологічної одиниці: 

Чорна рада, der Schwarze Rat; 

• реалії у формі речення (приказки та прислів’я):  Halt aus, Kosake, so 

kannst du Ataman wеrden; терпи, козаче, — отаманом будеш. 

Таким чином спостерігаємо, що у сучасній лінгвістиці не вироблено єдиної 

класифікації реалій. Є.М. Верещагін і В.Г. Костомаров характеризують реалії як 

лексику, яка містить фонову інформацію. Вони виділяють сім груп слів, 

наділених національно-культурною семантикою: «радянізми», слова нового 

побуту, слова традиційного побуту, історизми, фразеологізми, слова з фольклору 

і слова неросійського походження. 

Л.С. Бархударов представляє реалії як окремий розряд безеквівалентної 

лексики і виділяє наступні категорії: власні назви, географічні назви, назви 

установ, організацій, газет і т.д.; реалії, що позначають предмети, поняття і 

ситуації, які не існують в практичному досвіді людей, що говорять іншою мовою; 

випадкові лакуни – одиниці словника однієї з мов, яким з якихось причин немає 

відповідників в лексичному складі іншої мови. 

Класифікація С. Влахова та С. Флоріна базується на кількох принципах. 

Автори враховують і тематичний принцип, і принцип місцевого розподілу (в 

площині одного або декількох мов) і принципи часового поділу. 

Класифікація Г. Д. Томахіна відображає реалії американської дійсності за 

тематичним принципом: етнографічні реалії; географічні реалії; суспільно-

політичні реалії; реалії системи освіти, релігії та культури і ономастичні реалії. 

Класифікація, запропонована В. С. Виноградовим, охоплює специфічні 

факти історії та державного устрою національної спільноти, особливості 

географічного середовища, характерні предмети матеріальної культури 

минулого і сьогодення, етнографічні та фольклорні поняття і т.п. 
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З розглянутих у цьому пункті 7 різних типів класифікацій реалій, лише три 

з них виокремлюють історизми як особливу групу реалій. Так, С. Влахов та                       

С. Флорін виокремлюють історичні реалії на основі часової ознаки,                                         

Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров — як слова для позначення предметів та явищ 

попереднього історичного періоду, а Р. П. Зорівчак під історичними реаліями 

розуміє історично дистантну лексику, яка втратила свою вживаність внаслідок 

зникнення референтів [89, c.274]. 

Головний принцип всіх наявних класифікацій реалій — це групування 

реалій за тематикою. 

На основі двох вищевикладених підпунктів та дослідженої інформації у 

них в наступному підпункті нашого дослідження розглянемо варіанти 

визначення поняття «історичні реалії», спробуємо сформулювати своє 

визначення та подати власну класифікацію історичних реалій. 

 

1.1.4. Історичні реалії: визначення та класифікація 

Перш ніж досліджувати особливості відтворення українських історичних 

реалій німецькою мовою, слід ґрунтовно підійти до розгляду основних понять, 

таких як історична реалія та історизми, детально розглянути їхні значення та 

встановити відмінності між ними, або ж навпаки довести спорідненість цих 

понять.  

Почнемо із визначення багатоаспектного поняття «історизм». Так, 

наприклад, тлумачний словник української мови наводить таке визначення цього 

терміна: «1) Історизм (гр. дослідницький, науковий) — принцип діалектичного 

підходу до вивчення об'єктивної дійсності, який вимагає розглядати всі явища 

природи й суспільного життя в їхньому історичному розвитку, в зв’язку з 

конкретно-історичними умовами їхнього існування. Існують навіть такі 

значення: 2) історизм — поняття, яке склалося в літературі XIX ст. для 

позначення нового підходу до зображення минулого; 3) історизм — 

архітектурний стиль, заснований на змішуванні елементів раніше домінуючих 

архітектурних стилів. Був найпоширеніший наприкінці XIX століття» [221]. Нас, 
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звісно, цікавить визначення історизму з погляду лінгвістики, і воно звучить так: 

історизм — лінгвістичне поняття про слова або стійкі словосполучення, що 

являють собою назви зниклих предметів, явищ людського життя. Історизми 

відносяться до пасивного словника і не мають синонімів у сучасній мові [222]. 

Розглядаючи історизми з лінгвістичної точки зору, не можна не згадати 

про архаїзми. Мова, як жива система, постійно розвивається і змінюється, 

відповідно її лексична система зазнає змін найшвидше. Внаслідок 

позалінгвальних (зміни в навколишньому світі, нововведення в житті 

суспільства, зникнення певних форм і предметів суспільних явищ), так і 

внутрішньолінгвальних (зміни словникового складу внаслідок уніфікації, 

економії, системності мовних засобів) причин одні слова зникають із мови, інші 

— з’являються, змінюються значення слів [60, с. 255]. У результаті 

вищезазначених змін у лексичній системі мови маємо: архаїзми, історизми, 

неологізми і запозичення. 

Архаїзми (від гр. «стародавній») — застарілі слова, які вийшли з активного 

вжитку, але збереглися в пасивному словнику. Розрізняють власне архаїзми й 

історизми. Власне архаїзми — слова, які називають предмети та явища, що 

існують і тепер, але витіснені з активного вжитку іншими синонімічними 

словами (рать —військо, уста — губи, перст — палець, град — місто). Історизми 

— слова, які вийшли з ужитку в зв’язку зі зникненням позначуваних ними понять 

(волосний, кожум’яка, писар, чумак) [60, с. 255]. 

Історизми — це поняття, які зникли у процесі історичного розвитку: 

гетьман, волость, лихвар. Деякі слова виходять з ужитку, старіють, тому що 

зникають позначувані ними предмети, події, явища, поняття. Такі слова 

називають матеріальними архаїзмами або історизмами [225]. 

Історизми — це слова або їх окремі значення (семантичні історизми), що 

вийшли з ужитку разом з позначуваними ними реаліями і не мають у сучасній 

мові синонімів, замінників. Це назви понять матеріальної культури (одягу, їжі, 

знарядь праці та зброї, грошей і т. п.), соціально-політичної сфери, професій, 

звичаїв та обрядів і т. ін. минулих епох: кобеняк, саламаха, рало, гаківниця, 
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злотий, боярин, соцький, волость, зборня, панщина, непман, МТС, дружина 

(військо князя), кожум’яка, гувернер, досвітки, справляти колодія. Вони 

використовуються як засіб номінації при зображенні відповідної епохи. 

Архаїзми — це витіснені іншими синонімами назви понять, що існують і в наш 

час (напр., аероплан — літак, перст — палець) [221]. 

Розглянемо тепер визначення та міркування науковців-лінгвістів і 

перекладознавців щодо вищезазначених понять. Так, наприклад,                                

В.С. Виноградов називає архаїзми неоднорідними, зараховуючи до їх складу по-

перше застарілу лексику (або застарілі значення слів), що позначає предмети 

побуту, знаряддя праці, обрядові речі та поняття, зброю, заклади, посади і т.п., 

які зникли з побуту національного загалу; чи застарілі значення таких сучасних 

слів, як ярлик (ханська грамота), ядро (снаряд) і т.п. «Подібні архаїчні слова і 

значення слів прийнято називати історизмами» [15, с. 72]. 

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров зазначають, що історизми — це слова, 

що позначають предмети і явища попередніх історичних періодів (наприклад: 

сажень, верста, повіт) [13, с. 64]. 

Г.Д. Томахін протиставляє історичні реалії сучасним і наводить таке 

визначення: «Історизми — це слова, що позначають мертві реалії, а неологізми 

— слова, що позначають реалії, які виникли в даний період» [113, с. 8]. 

Історичним реаліям Р. П. Зорівчак дає наступне визначення — це 

семантичні архаїзми, які внаслідок зникнення  референтів  входять  до  історично  

дистантної  лексики,  втративши  життєздатність [36, с. 70]. Дослідниця  реалій  

також  вказує  на  те,  що  історичним  реаліям  властива  сема «минуле»,  

пов’язана із старінням  референта,  виходом  позначуваного  ним  з  царини  

активної  суспільної  практики  мовного колективу. Крім національного, для них 

характерний хронологічний колорит: укр. копний майдан, смерд, медведиця та 

ін. 

О.Д. Швейцер наголошував на близькоспорідненості понять реалій та 

терміна, ввів поняття реалія-термін [130, с.253]. Р.П. Зорівчак також слушно 

зауважує на близькості понять термін і реалія. У своїй монографії, присвяченій 
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перекладу реалій, дослідниця вводить у науковий обіг поняття терміни-реалії 

[36, с.69], яке відбиває кореляцію реалій з термінами як мовними знаками, що 

репрезентують наукові поняття спеціальної професійної галузі знань. Так, 

наприклад, мовні знаки, що стосуються військової справи, можуть розглядатися 

і як терміни (оскільки вони належать до спеціальної військової підмови), і як 

реалії. 

А.П. Міньяр-Бєлоручева під історичними термінами розуміє лексичні 

одиниці, що позначають категорії та поняття методології історії, а також поняття 

подій історії. Останні відображають матеріальні і духовні досягнення діяльності 

людей. Вони несуть у собі інформацію про життя суспільства в певний відрізок 

історичної дійсності і слугують засобом історичного пізнання [76, с.47]. 

Історизми позначають не тільки предмети матеріального світу, а й явища 

духовного світу, інститути влади, посади, поняття судочинства і т. п. Історизми 

перемістилися в пасивний словниковий склад, але зберігають при цьому різного 

роду зв’язок з лексикою активного словника. Відсутність синоніма, що 

зазначається вченими, дуже важлива для історизмів, оскільки вони в принципі є 

єдиними унікальними позначеннями відповідних предметів і явищ. Однак цей 

факт не беззаперечний і вимагає спеціального вивчення. 

Історизми належать до темпорально маркованої лексики. Більшість 

історичних реалій володіють національно-культурною специфікою, як, 

наприклад, здатністю відображати специфічні умови життя певного соціуму і 

виступати в ролі зберігача інформації про властиву їм дійсність на семантичному 

рівні. 

Лексичне значення історизмів характеризується певною інформацією про 

предмети, явища, події історичної епохи і відсутністю емоційних, оціночних, 

експресивних компонентів, які виражають ставлення мовця до дійсності. З 

огляду на це можна говорити про прагматичну нейтральність історизмів, в основі 

значення яких лежить когнітивний компонент змісту. Проте, якщо мова йде про 

вживання історичних реалій у творах художньої літератури, часто трапляються 

випадки вживання з емоційним (як позитивним, так і негативним) забарвленням: 
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таки тобі фарт, козаче! (звертання до хлопця); забудь того смерда! 

(зневажливе ставлення до людини нижчого соціального рівня). 

Історизми несуть у першу чергу інформацію про часову маркованість 

слова, позначають предмети та явища, властиві певним епохам. Але вони можуть 

одночасно вказувати і на територіальну приналежність слова, тобто нести 

інформацію, притаманну певній території, країні, нації. Історизми володіють 

стилістичною інформацією, адже вони вказують на переважаючу функціональну 

сферу їх використання, наприклад історичний жанр літератури. 

Узагальнюючи всі наведені визначення та характеристики історичних 

реалій, можна підсумувати, що історичні реалії — це усталені вирази та окремі 

значення багатозначних слів, які не мають синонімів чи варіантів, відзначаються 

вузькістю семантики, позначають предмети як матеріального, так  і духовного 

світу минулого і наділені національно-культурною специфікою, під впливом 

екстралінгвальних факторів перейшли в пасивну лексику, але часто трапляються 

в текстах історичної тематики. 

Бувають випадки, коли історичні реалії використовують у сучасному житті 

у зв’язку з відновленням певних історичних явищ, подій, або із набуванням 

нових значень понять, існуючих в історичному минулому. Так, наприклад, у наш 

час знову відродилися такі явища, як віче (під час Євромайдану в 2013 році та 

Революції гідності українці збиралися на народне віче на Майдані Незалежності) 

та сотня (як військова одиниця), гривня (грошова одиниця Київської Русі та 

незалежної України) [89, c. 494]. 

Розглянувши можливі трактування поняття історизм та історична реалія, 

ми дійшли висновку що: 

Історичні реалії — це предмети та явища, а також слова та 

словосполучення, що їх позначають, притаманні певній нації на певному етапі її 

історичного розвитку, але вже не існують у сучасному світі у своєму первісному 

вигляді. Інакше кажучи, історичні реалії – це явища, поняття, предмети, 

притаманні певній нації та мові, але чужі для об’єктивної дійсності цільової 

мови, а також слова та словосполучення на їх позначення, які внаслідок 
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зникнення позначуваного ними предмета (референта) вийшли з активного 

вжитку мовцями. 

Наприклад: воєвода «полководець», смерд «у стародавній Русі — селянин, 

який входив у селянську общину і сплачував данину феодалові» [226], копа «в 

XV—XVIII ст.— збори сільської громади для розв’язування судових або 

громадських справ» [226], посадник «намісник князя», тисяцький «начальник 

тисячі військового ополчення», Knecht „ Diener, Untergebener, Person, die für einen 

Bauern arbeitet, auf einem Bauernhof angestellt ist“, Gemach „fürstliches 

Zimmer“[235]. 

Історичні реалії та історизми – поняття багато в чому тотожні, синонімічні, 

але історичні реалії,на нашу думку, явище ширше, оскільки вони не тільки 

називають явища, події, предмети певного історичного відрізку кожної нації, 

вони їх репрезентують, тобто історичні реалії — не тільки назви, а й самі 

предмети, явища, події. 

Межа між історичними реаліями та термінами досить тонка, адже будь-

який термін історичного характеру є напевно реалією певного суспільства, як, 

наприклад закуп, рядовичі, хорунжий, гетьман, копа, так і реалія може бути 

терміном, якщо її вжито в науковій літературі. 

 Про історичні реалії говорять, зазвичай, з урахуванням історичної 

віднесеності реалій до тої чи іншої епохи, не втрачаючи з виду їх предметного 

змісту, який поєднує їх з відповідними групами предметної класифікації. Тому 

переклад реалій – не лише передача їх матеріального змісту, а й відтворення їх 

історичного забарвлення та інших видів конотації [86, c.223]. 

На основі розглянутих загальних предметних класифікацій реалій і з 

огляду на весь практичний матеріал, можемо навести таку семантичну 

класифікацію українських  історичних реалій, які трапляються в художніх 

прозових творах: 

1. Історичні реалії (далі: ІР) для позначення класової структури 

суспільства, соціального стану, суспільних відносин представників різних верств 
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населення минулих часів: боярин, дворянин, дука, князь, поміщик; закуп, голота, 

ізгой, мужик, наймит, смерд, хлоп, челядь; шляхта і т.д. 

2. ІР для позначення адміністративних та урядових посад, військових 

звань: війт, старшина, осавул, хорунжий, бунчужний, запорожець, козак 

кошовий, курінний, отаман і подібні. 

3. ІР на позначення понять державно-адміністративного устрою та 

суспільного життя: віче, копа, копне знамено, земство, суд (земський, 

гайдуцький). 

4. ІР на позначення зниклих професій: бондар, кожум’яка, лучник, 

чумак. 

5. ІР на позначення зброї, амуніції: булава, бунчук, карабеля, лук, меч, 

мушкет, пернач, пістоль, ратище, сагайдак, стріла, спис, щит, шолом тощо. 

6. ІР на позначення одиниць виміру, ваги; грошових одиниць: верста, 

десятина, лікоть, миля; гривеник, дукат, червінець, карбованець. 

7. ІР на позначення народів та народностей, які відіграли свою роль у 

становленні історії України: поляни, сіверяни, древляни, печеніги, половці, 

тухольці, новгородці, любечани. 

8. ІР на позначення назви будівель, їх частин: стравниця, палата, 

медуші. 

9. Географічні назви міст, місцевостей, регіонів, річок, гір, які мають 

історичне значення: Новгород, Гора (частина Києва), Русь, Полоцьк, Галич, 

Червона Русь, Хортиця, Почайна. 

10. Ономастичні реалії з історичною конотацією: Святослав, 

Володимир, Рогнедь, Данило Галицький, Дем’ян Многогрішний, Петро 

Сагайдачний, Яків Бородавка [86, c. 226]. 

Оскільки наведена нами класифікація є досить детальною та об’ємною, 

вважаємо за доцільне її узагальнити: 

• суспільно-політичні ІР 

• ІР адміністративно-територіального устрою 

• ІР соціально-станової структури суспільства 
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• історико-військові реалії 

• соціально-культурні ІР 

• ономастичні реалії історичного характеру. 

За структурною класифікацією українські історичні реалії поділяються на: 

• реалії – одночлени (прості слова та композити): гетьманат 

(Hetmanat); гайдамаки (Hajdamaken), хорунжий (Fähnrich), булава 

(Hetmansstab), сотники (Hundertschaftsführer); 

• реалії – полічлени номінативного характеру: Київська Русь (die 

Kiewer Rus), козаки-наливайківці (Nalywaikos Leute), реєстрові козаки (Register-

Kosaken);  

•        реалії – фразеологізми та крилаті вислови: Бог не без милості, козак 

не без щастя  —  Gott ist nicht ohne Gnade und ein Kosak nicht ohne Glück; 

• реалії-абревіатури:  ОУН (OUN),УПА (UPA), УНР (UNR).  

На основі такої семантичної класифікації зручно буде дослідити не лише 

варіантність перекладу лексичних одиниць однієї підгрупи класифікації, а й 

простежити, які функції та сама реалія може набувати у різних контекстах та як 

вона інтерпретується перекладачем, що ми детальніше розглянемо у Розділі 3 

нашого дослідження. Тому на етапі аналізу теоретичних напрацювань вважаємо 

за потрібне розглянути роль герменевтики у мистецтві перекладу, висвітлену у 

наступному підпункті дослідження. 

 

1.2. Герменевтика та переклад: інтерпретація текстів 

Пройшовши з розвитком людської думки етапи тлумачення послань 

«богів», висловів «оракулів», а також Біблії та інших священних книг, 

герменевтика завершує філологічний етап свого становлення на початку XIX 

століття в роботах німецького філософа Фрідріха Шлеєрмахера. Ф. Шлеєрмахер 

вважається батьком класичної філологічної герменевтики, а також 

основоположником філософської герменевтики. Значну роль у розвитку теорії 

перекладу зіграла лекція Ф. Шлеєрмахера «Про різні методи перекладу» (1813), 

в якій він підкреслює труднощі перекладу, неможливість знаходження точних 
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відповідників ні в лексиці, ні в морфології або синтаксисі різних мов [61, с. 20]. 

Така точка зору послугувала достатньою підставою для проголошеної ним тези 

про приреченість перекладача на вічний пошук прийнятного рішення. 

Ф. Шлейєрмахер виокремлює три ступені наближення перекладу до 

оригіналу: парафраз, імітацію та «справжній переклад». Парафраз є перекладом, 

так би мовити, своїми словами. Він позбавляє оригінал властивої йому 

ірраціональності, а також доповнює його певним коментарем. Імітація компонує 

різнорідні частини тексту в єдине ціле, намагаючись справити на читача  

перекладу враження, близьке до того, яке отримує читач оригіналу. І, нарешті, 

«справжній переклад» передбачає вибір однієї з двох основних можливих 

стратегій перекладу – «дистанціюючого перекладу» чи «асиміляційного». [133, 

с. 127].  

Розуміння, тлумачення та переклад однакові за своєю природою. Будь-яке 

розуміння є тлумаченням, так само будь-який переклад – це тлумачення та 

інтерпретація. Для перекладача розуміння та інтерпретація є результатом його 

діяльності. Різниця мов та відстань між ними ще й ускладнюють процес 

розуміння Відмінність від розуміння в рамках однієї мови полягає лише в тому, 

що “чужість” мов і відстань між мовами додатково. Для подолання прірви дещо 

легше, коли все відбувається у рамках однієї мови, ніж під час розуміння-

перекладу між двома різними мовами. До відмінності між мовами додається ще 

й прірва між двома віддаленими духовними світами двох культур. Саме 

герменевтика займається подоланням цієї прірви. 

Взаємопов’язаність перекладу з герменевтикою є очевидною. Завдання 

перекласти текст з однієї мови іншою на меті має сприяння спілкуванню людей 

різних культур та національностей, тоді матимемо з питанням розуміння. Перш 

ніж перекладати вихідний текст,  перекладач повинен зрозуміти зміст 

повідомлення, тільки тоді він/вона зможе втілити зміст вихідного тексту і стати 

співавтором цільового тексту. Ключовою постаттю цього процесу є перекладач 

з його/її знанням мов, культур, технічних особливостей та стратегій письма. 

Вартою уваги є компетенція перекладача, яка є глибоко суб’єктивним явищем 
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стосовно розуміння і письма, і цю ситуацію найкраще аналізувати враховуючи 

здобутки герменевтики. Переклад напряму пов’язаний із розумінням. У своїй 

праці «Після Вавилону» (“After Babel”) Джордж Стайнер висловлює 

узагальнююче міркування: «Зрозуміти означає перекласти» [180, с. 25]. 

З огляду на те, що герменевтика – це наука про тлумачення та 

інтерпретацію тексту, до герменевтичного аспекту перекладу можна віднести 

завдання розуміння й інтерпретації перекладачем тексту оригіналу, а також 

завдання розуміння й інтерпретації тексту перекладу його реципієнтами. 

Про інтерпретацію художніх текстів можна говорити, у разі коли мовна 

одиниця не знаходить відповідного аналогу в мові перекладу, тому перекладачу 

потрібно шляхом опису або відповідною лексичною  трансформацією досягти  

автентичності трактування. Відповідно, перекладач пропонує власний варіант 

перекладу, що є найбільш вдалий на його погляд за формою та змістом, тому 

варіантна відповідність є результатом інтерпретації. 
Традиційні моделі перекладу починаються з етапу аналізу тексту 

оригіналу, його сприйняття та розуміння, тому цілком очевидно, що і діяльність 

перекладача повинна починатися саме з аналізу тексту оригіналу. При 

змалюванні процесу перекладу багато авторів згадуть герменевтичний аспект. 

Так, М. П. Брандес зазначає, що процес перекладу становить доволі складну 

систему, як одну з підсистем включає підсистему “текст - інтерпретатор”. Ця 

підсистема є змодельованим процесом виявлення смислової організації тексту, 

що відіграє роль суттєвої стратегії перекладу і регламентує перекладацький 

процес на другому етапі, на якому здійснюється перекодування виявленої 

смислової моделі мовою перекладу [7, с. 16]. 

У перекладознавстві справедливо постає питання про суттєвість 

герменевтичного аспекту перекладу серед інших його аспектів, адже для 

адекватного перевираження оригіналу засобами іншої мови потрібно адекватно 

зрозуміти його, що також дуже складно. Так, М. П. Брандес вважає, що 

«вихідною категорією» перекладацької діяльності виступає розуміння, тому ця 

категорія повинна вважатися центральною в теорії перекладу [7, с. 16]. 



54 
 

Суперечливим залишається питання щодо правомірності виділення категорії 

розуміння як центральної категорії перекладу. Однак, не викликає сумнівів, що 

передумовою успішного перекладу є розуміння тексту оригіналу перекладачем. 

У загальному сенсі як переклад, так і розуміння та тлумачення мають ту 

саму природу: будь-яке розуміння є тлумаченням, і будь-який переклад є 

процесом розуміння та інтерпретації [1; 7]. 

Розуміння та інтерпретація оригіналу і створення тексту перекладу 

залежать від компетенції перекладача, концепції якої були проаналізовані 

такими перекладознавцями, як В. Коміссаров, Р. Міньяр-Бєлоручев,                                       

О. Чередниченко, В. Курєнной, Л. Бархударов тощо. Щодо складників 

перекладацької компетенції ми погоджуємось з точкою зору О. Чередниченка: 

перекладач має володіти, по-перше, мовною компетенцію, а по-друге — 

референційною, або фаховою компетенцією, яка є передумовою правильного 

розуміння та тлумачення філософського тексту [125, c.78]. 

Спільним для моделей перекладу, які описують процес перекладу з 

урахуванням аспектів герменевтики (концепції Е. Кошмідера, В. Коллера, а 

також Д. Селескович і М. Ледерер), є наголос на необхідності виявлення того, 

що мається на увазі (Gemeintes), яке виступає як tertium comparationis, і 

відповідно, передачі того, що мається на увазі в тексті оригіналу, засобами мови 

перекладу [5, c. 13]. Розуміти те, що мається на увазі (девербалізація), є 

своєрідним сполучним процесом аналізу тексту оригіналу та синтезу тексту 

перекладу (ревербалізацією). Таким чином, головним завданням перекладача – 

це правильні розуміння та інтерпретування тексту оригіналу. За концепцією                      

Р. Штольце існують конкретні категорії перекладу, які перекладач повинен брати 

для себе як орієнтир, а також є необхідним брати до уваги «поздовжні осі» 

(Längsachsen), а саме такі терміни, що становлять собою термінологічну основу 

тексту [176]. 

Для перекладу головним є досягнення максимальної автентичності при  

тлумаченні змісту тексту засобами мови перекладу. Вирішальну роль тут відіграє 

рівень інтелекту перекладача, іншими словами, за В. Радчуком, його особистісні 
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психофізичні властивості: здатність до абстрактного мислення, оперативна і 

довготривала пам’ять, варіативність мислення, внутрішнє «відчуття мови» 

(іноземної і рідної) тощо [94, с. 37]. Це все дуже важливо для роботи перекладача, 

особливо при інтерпретації текстів. 
Слушно, що для розуміння тексту в цілому спершу необхідно послідовно 

ознайомитися з його окремими частинами. В процесі цілісного опанування 

смислу тексту може модифікуватися розуміння його окремих частин. Цей процес 

можна представити у вигляді руху так званим герменевтичним колом. За 

висловом німецького філософа Г.-Г. Ґадамера, «ціле слід розуміти на основі 

окремого, а окреме на основі цілого. Частини визначаються цілим і в свою чергу 

визначають ціле: завдяки цьому експліцитно зрозумілим стає те передбачення 

смислу, яким розумілося ціле. Так рух розуміння постійно переходить від цілого 

до частини і від частини до цілого. І завдання полягає в тому, щоб, при побудові 

концентричних кіл, розширювати єдність смислу, який ми розуміємо. Взаємна 

згода окремого і цілого - щоразу критерій правильності розуміння. Якщо такої 

взаємної згоди не виникає, значить розуміння не відбулося» [25, с. 72]. Також 

поняття герменевтичного кола, імпліковане в цю думку Г.-Г. Ґадамера, означає, 

що вдосконаленню перекладу немає меж.  

Таким чином, будь-який не тільки філософський, але й, на нашу думку, 

художній текст, лежить у площині кількох таких герменевтичних кіл. 

Центральним колом  виступає текст як ціле. Друге коло — це коло творів автора 

даного тексту, яке може бути поділене всередині себе на менші кола, що 

відповідають визначенням «попереднє»/ «наступне»». Далі йде коло, яке 

визначається текстами конкретного літературного жанру, з яким ідентифікується 

даний текст. Потім йде коло, що зумовлюється утворенням, отриманим автором 

даного тексту, а також його колом читання і навіть спілкування. Це вже сфера не 

індивідуальної, а колективної, перейнятої перекладацької компетенції, яка є 

доступною і продуктивно розвивається тільки в рамках групи не просто 

перекладачів, але одночасно ще й фахівців у своїй галузі. Тут буде доречно 
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згадати про принципи ефективної організації праці, заснованої на її поділі. І 

взяти собі в помічники компетентного редактора перекладу [65, с. 78].  

Наступне герменевтичне коло включає особливості художньої літератури 

та літературної мови того часового відрізка, коли даний текст створювався його 

автором. На думку В. Курєнного, ця сфера абсолютно необхідна, якщо ми хочемо 

не просто зберегти функції тексту, його здатність висловлювати будь-які думки, 

але хочемо розуміти, яким чином влаштований цей текст. Тобто, чому 

використовуються саме ці слова, а не якісь інші. Це — вищий перекладацький 

пілотаж: розуміти принципи організації тексту настільки, щоб спробувати 

зібрати щось подібне засобами іншої мови. І, нарешті, коло, що являє собою 

безмежний простір «мови взагалі», з усіма його конотаціями, асоціаціями та ін. 

Коли мова йде про герменевтичний аспект перекладу, незмінно постає 

питання про «інформаційну невичерпність» художніх текстів. Твердження, що 

інформація, яка міститься в будь-якому природному тексті, фактично 

невичерпна, означає заперечення можливості повного і однозначного розуміння 

будь-якого тексту і підштовхує до усвідомлення того, що рух герменевтичними 

колами є нескінченним. Умовою виходу з цього кола, і таким чином досягнення 

адекватного перекладу, є чітке визначення адресата перекладу. При цьому слід 

звернути особливу увагу на комунікативну компетенцію автора оригіналу, 

перекладача і одержувача перекладу, яка визначається як сукупність умінь, 

навичок і знань, що визначають здатність адекватно сприймати і інтерпретувати 

текст [70, с. 22].  

Таким чином, інтерпетація художнього тексту, у нашому розумінні, це 

розкриття його смислу, а також смислів, виражених у сукупності мовних знаків. 

Серед мовної та немовної компетенції як двох елементів комунікативної 

компетенції остання набуває особливого значення при розгляді герменевтичного 

аспекту перекладу. Лінгвоетнічна частина немовної компетенції читача повинна, 

перш за все, враховуватися перекладачем, оскільки саме володіння реципієнтом 

достатнім рівнем лінгвоетнічної компетенції є запорукою успішного здійснення 

перекладу. Тому важливою є прагматична адаптація при перекладі, значущими 
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чинниками успіху якої є знання фонової інформації культури оригіналу і 

перекладу, на що ми і звертаємо увагу у наступних підпунктах нашого 

дослідження. 

 

1.3. Прагматика перекладу художніх текстів 

1.3.1. Роль прагматики перекладу при відтворенні реалій 

Вперше в науковий обіг термін «прагматика» був введений Ч. У. Морісом 

в 30-і рр. ХХ століття, який позначив цим терміном один з розділів семіотики, 

що займається дослідженням відношень між мовцями та знаками. Під 

прагматикою в сучасній науці розуміють «сферу досліджень семіотики і 

мовознавства, в якій вивчається функціонування мовних знаків у мовленні» [229, 

с. 389]. Коло питань, що розглядаються в рамках лінгвістичної прагматики, дуже 

широке і включає цілий ряд проблем, пов’язаних із взаємодією мовця  і адресата 

комунікації до ситуації спілкування, при якій відбувається ця взаємодія, і т. п. 

[229, с. 389- 390]. Усі перераховані вище проблеми мають місце не тільки в 

одномовній комунікації, а й у двомовній комунікації перекладу. При цьому, якщо 

відношення між знаками і користувачами в одномовній комунікації 

відбуваються за схемою «відправник знака – знак – одержувач знака» [108, с. 

142], то в міжмовній комунікації ця схема перетворюється в наступну: 

«відправник знака – знак – перекладач – знак – одержувач знака» [там само, с. 

142], де під знаком розуміється як текст оригіналу, так і текст перекладу. 

Найбільш важливими відношеннями з прагматичної точки зору є, по-перше, 

відношення між перекладачем і автором оригіналу, по-друге, між перекладачем 

і одержувачем перекладу, а, по-третє, між автором оригіналу і одержувачем 

перекладу, оскільки «діяльність перекладача завжди спрямована на з’ясування 

намірів автора оригіналу, виражених у тексті, і на забезпечення того впливу на 

читача (слухача), на яке розраховував автор оригіналу» [там само, с. 142]. 

Відповідно, до прагматики перекладу необхідно відносити саме ті дії 

перекладача, які забезпечують бажаний вплив на одержувача перекладу. У 

зв’язку з цим із позицій прагматики перекладу для даного дослідження найбільш 
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актуальним є визначення перекладу як виду мовного посередництва, при якому 

іншою мовою створюють текст, який буде повноправною заміною оригіналу як 

комунікативно рівноцінного йому» [59, с. 44]. Таким чином, під прагматикою 

перекладу розуміється «вплив на хід і результат перекладацького процесу 

необхідності відтворити прагматичний потенціал оригіналу і прагнення 

забезпечити бажаний вплив на рецептора перекладу»[59, с. 210]. За В.Н. 

Комісаровим під прагматичним потенціалом оригіналу (далі ППО) розуміють 

«можливість тексту створювати комунікативний ефект, викликати у рецептора 

прагматичні відношення до того, що повідомляється, іншими словами, 

здійснювати прагматичний уплив на отримувача інформації» [там само, с.209]. 

Щоб відтворити ППО, перекладачеві необхідно враховувати багато 

лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, що впливають на процес 

перекладу. У сучасній перекладацькій прагматиці значне місце належить 

вивченню взаємодії цих факторів у перекладі як в особливій формі міжмовної 

комунікації [Комісаров, 1990; Латишев, 1981; Найда, 1975; Нойберт, 1992; 

Швейцер, 1973 та ін.]. Для виявлення лінгвістичних і екстралінгвістичних 

чинників, що впливають як на виявлення ППО, так і на стратегію перекладацьких 

дій, необхідно, в першу чергу, розглянути з прагматичної позиції структуру 

перекладацької комунікації. Першим етапом міжмовної комунікації можна 

вважати появу у майбутнього автора тексту комунікативної інтенції, тобто 

«деякої потреби, що виникає в результаті впливу навколишнього середовища, в 

процесі життєдіяльності комуніканта, як результат його залученості в процеси, 

що відбуваються навколо нього і з ним» [108, с. 144]. Наступний етап — це 

створення тексту, тобто реалізація комунікативної інтенції, від типу якої 

залежить зміст і форма тексту. Отже, для різних комунікативних ситуацій 

створюються різні типи текстів зі своїми унікальними жанровими 

характеристиками, адже кожний мовний жанр — це «певна модель 

змістоутворення, це певна знакова система, в якій існують свої, відмінні від 

інших жанрів, правила поєднань, комбінацій і взаємодії знаків» [7, c. 7]. Кожен 

текст залежно від своїх жанрових характеристик наділений певними функціями, 
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серед яких виділяється домінантна, або основна, функція тексту, «передбачена 

творцем тексту в процесі його створення» [108, с. 145]. Саме домінантна функція 

тексту полягає у створенні певного комунікативного ефекту на одержувача 

тексту, тобто у формуванні ППО. Наприклад, домінантна функція художнього 

тексту  —  це художньо-естетична функція, відповідно художній текст повинен 

здійснювати естетичний вплив на читача. 

Третім етапом міжмовної комунікації є аналіз перекладачем тексту 

іноземною мовою: виявлення комунікативної інтенції автора, домінантної 

функції тексту і, на завершення, визначення типу, до якого належить даний текст. 

 У сучасній перекладацькій прагматиці існують різні класифікації текстів 

іноземною мовою, серед яких В. Н. Комісаров виділяє дві основні: концепція             

К. Райc і типологія текстів А. Нойберта [59, с. 59-62]. Концепція німецької 

дослідниці К. Райс заснована на теорії функцій мови К. Бюлера, згідно з якою у 

мови три головних функції: функція опису (повідомлення інформації), функція 

вираження (емоційних і естетичних переживань) і функція звернення (заклик до 

дії або реакції). Спираючись на цю теорію, К. Райс створює свою типологію, 

орієнтовану безпосередньо на проблеми перекладу. Дослідниця ділить тексти на 

чотири основних типи: 1. тексти, орієнтовані в основному на зміст (наприклад, 

наукові, комерційні і т.п.), відповідно, перекладач повинен максимально точно 

передати цей зміст; 2. тексти, орієнтовані в основному на форму (художні 

тексти), відповідно, перекладач повинен максимально відтворити художню 

форму оригіналу і зберегти його естетичний вплив на читача; 3. тексти, 

орієнтовані на звернення, відповідно завданням перекладача стає забезпечення 

певної реакції в отримувача перекладу; 4. аудіо-медійні тексти (наприклад, 

сценічні твори, тексти мюзіклів, оперет, комедій, драм і т.д.). Безсумнівно, що 

конкретні тексти можуть мати різні ознаки, що належать до різних типів текстів, 

однак одна з цих ознак все-таки буде домінантною, що і вплине на вибір методу 

перекладу, який буде застосований до даного тексту.  

Типологія текстів німецького перекладознавця А. Нойберта заснована на 

їх прагматичній орієнтації. На думку А. Нойберта, найважливішим завданням 
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перекладу є «передача реального впливу тексту оригіналу на його читача, щоб у 

читачів перекладу виникли такі ж прагматичні відношення до переданого 

повідомлення; досягнення такої прагматичної еквівалентності залежить від того, 

наскільки зміст оригіналу може впливати на читача перекладу, стосуватися його 

безпосередньо, зачіпати його інтереси» [59, с. 60]. Виходячи з вищесказаного,         

А. Нойберт ділить всі тексти на чотири основні типи залежно від ступеня їх 

перекладності з прагматичної точки зору: 1. тексти вихідною мовою, які 

призначені не тільки для аудиторії ВМ (науково-технічна література, рекламні 

тексти і т.п.), можуть викликати рівний прагматичний інтерес як аудиторії ВМ, 

так і аудиторії МП, отже, мають високий ступінь перекладності; 2. тексти ВМ, 

призначені виключно для аудиторії ВМ (тексти законів, суспільно-політична 

література, місцева преса) і містять інформацію, «що відповідає специфічним 

потребам аудиторії ВМ в якійсь особливій історичній, економічній, політичній і 

культурній ситуації» [85, с. 197-198], — такі тексти, на думку А. Нойберта, 

принципово не перекладаються з прагматичної точки зору; 3. до третього типу 

належать тексти художньої літератури, які, хоча і призначені спочатку для 

аудиторії ВМ, поступово знаходять загальнолюдську значущість, що дає 

можливість частково передавати їх прагматику при перекладі, при цьому ступінь 

перекладності залежить від жанру художнього твору: найбільшим ступенем 

перекладності володіє драматургія і белетристика, а найменшою — лірична 

поезія; 4. до четвертого типу належать тексти, спочатку створені для перекладу 

на МП і орієнтовані безпосередньо на аудиторію МП, що забезпечує дуже 

високий ступінь їх прагматичної перекладності.  

І класифікація текстів К. Райс, орієнтована на домінантну функцію тексту, 

і типологія текстів А. Нойберта, орієнтована на одержувача вихідного тексту, є 

досить умовними, однак необхідність різних перекладацьких підходів до текстів 

різних типів очевидна: при перекладі вихідного тексту певного типу повинен 

з’явитися текст на МП, що належить до того ж типу і в цілому зберігає його 

прагматику.  
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Четвертим і основним етапом міжмовної комунікації є створення нового 

тексту на МП, який повинен мати ту саму домінантну функцію, що і вихідний 

текст на ВМ, і справляти на свого одержувача комунікативний ефект, схожий з 

тим, який справляє на свого одержувача текст оригіналу. Тільки після того, як 

текст перекладу справив відповідний комунікативний ефект на свого 

одержувача, перекладацька міжмовна комунікація може вважатися завершеною. 

Відповідно, одним з найперших прагматичних завдань перекладу є підбір 

і реалізація перекладачем таких дій, які при сприйнятті тексту на МП створять в 

одержувача перекладу необхідний комунікативний ефект. Однак, на думку               

В. Н. Комісарова, «належність рецептора перекладу до іншого мовного 

колективу, до іншої культури призводить до того, що еквівалентний переклад 

виявляється прагматично неадекватним» [59, с. 141]. Тобто перекладачу 

необхідно вдаватися до прагматичної адаптації тексту перекладу. Під 

прагматичною адаптацією тексту розуміють «надання тексту такої форми, яка 

максимально полегшує його сприйняття і сприяє створенню відповідного 

комунікативного ефекту» [108, с. 164]. Фактично прагматична адаптація тексту 

являє собою «зміну змісту тексту: або внесення додаткової інформації у вигляді 

пояснень, доповнень, коментарів, або опущення незрозумілої для одержувача 

тексту перекладу і комунікативно релевантної інформації, або заміну 

незрозумілої інформації більш зрозумілою, або зміни, пов’язані з необхідністю 

дотримати жанрово-стилістичні норми, що існують в МП щодо текстів даного 

функціонального стилю і т.п.»[18, с. 164]. Характер і кількість вищеперелічених 

прагматичних змін багато в чому залежить від можливих відмінностей в 

розумінні даного тексту в цілому або окремих його частин представниками 

різних культур, тобто від співвідношення обсягу і змісту екстралінгвістичних 

(фонових) знань реципієнтів оригіналу і перекладу. Крім того, простежується 

важливість не тільки правильного розуміння, а  й тлумачення тексту, його 

інтерпретації, що вказує на необхідність аналізу перекладів в герменевтичній 

парадигмі. 
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1.3.2. Фонові знання як детермінант перекладацьких дій 

Необхідною умовою успішної міжмовної комунікації є не тільки розуміння 

повідомлення реципієнтом у лінгвістичному сенсі (сприйняття і розуміння 

конкретних мовних одиниць), але і виникнення в одержувача (читача перекладу) 

тієї реакції на повідомлення, яку розраховує викликати його відправник (автор 

художнього твору). Належний комунікативний ефект можливий лише за умови 

наявності у відправника і одержувача загальних знань про навколишній світ і про 

предмет повідомлення, тобто тих необхідних екстралінгвістичних знань, без 

яких комунікація не може бути успішною. 

Розглядаючи переклад у межах комунікативної моделі, варто наголосити 

на подвійній ролі перекладача як отримувача вихідного тексту та як відправника 

тексту перекладу. Екстралінгвістичні фактори багато в чому визначають 

етнокультурну специфіку оригінального твору, подолання якої і складає один з 

основних рівнів прагматичного аспекту перекладацької діяльності [59; 69; 138 та 

ін.]. Перекладач стає тим посередником, якому необхідно максимально 

наблизити «світ» автора до «світу» читача. Не можна не згадати цитату-епіграф 

генія німецької поезії, драматурга, мислителя Й.Ф. Гете з його книги «Західно-

східний диван»: «Хто хоче збагнути поезію, той повинен піти в країну, де її 

написано, хто хоче зрозуміти поета — повинен піти в його країну» (Wer das 

Dichten will verstehen,/ Muß ins Land der Dichtung gehen;/ Wer den Dichter will 

verstehen,/ Muß in Dichters Lande gehen)[153], адже для адекватного, якісного 

перекладу самого знання мови замало, потрібно вивчити культуру мови 

перекладу. Важливо зазначити, що ця вимога висувається до перекладача вже на 

етапі сприйняття вихідного тексту. Виступаючи в ролі отримувача оригіналу, 

перекладач прагне якомога повніше зрозуміти інформацію, яка в ньому 

міститься, а для цього йому потрібні не лише знання мови оригіналу, але також 

і екстралінгвістичні знання, якими володіють носії вихідної мови. Для 

правильної передачі позначення предметів і явищ, про які йдеться в оригіналі, а 

також пов’язані з ними образи, перекладач як відправник тексту перекладу 

потребує певних знань про ту дійсність, яку зображено у творі, що 

перекладається.  
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Таким чином, під екстралінгвістичними факторами в перекладацькій 

літературі розуміються, в першу чергу, характер і особливості «фонових знань» 

носіїв мови оригіналу і мови перекладу [124; 18; 59 та ін.]. З самого значення 

терміна видно, що мається на увазі сукупність уявлень про те, що саме становить 

реальний фон, на якому розгортаються картини життя іншої країни, іншого 

народу.  

Вперше у радянській філології проблему фонових знань виокремили                          

Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров у своїй роботі «Мова і культура», які 

охарактеризували «фонові знання» як «спільні для учасників комунікативного 

акту знання» [13, с. 126], тобто ті відомості, без яких комунікація не може бути 

успішною. Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров запропонували класифікувати 

фонові знання на загальнолюдські, регіональні і країнознавчі [13, с. 126], при 

цьому предметом їхнього дослідження стали саме  «країнознавчі фонові знання» 

— «ті відомості, які мають всі члени певної етнічної або мовної спільноти» [13, 

с. 126]. Згодом терміном «фонові знання» оперували багато дослідників як у 

галузі лінгвокраїнознавства, так і теорії перекладу: A. В. Федоров,                               

В. Н. Комісаров, В. С. Виноградов, Г.Д. Томахін, і ін. А.B. Федоров, наприклад, 

визначає «фонові знання» як «сукупність уявлень про те, що становить реальний 

фон, на якому розгортається картина життя іншої країни, іншого народу» [124, с. 

253]. 

B.C. Виноградов у своїй книзі «Вступ до перекладознавства» пропонує 

вивчати в перекладознавстві тільки ті фонові знання, які складають національний 

соціокультурний фонд, тобто «сукупність матеріальних і духовних цінностей, 

накопичених і тих, які накопичуються певною спільнотою людей, а також ті 

цінності однієї національної спільноти, які зовсім відсутні в іншій спільноті або 

істотно відрізняються від них»[18, с. 36]. Саме ці знання становлять особливу, 

унікальну частину національних соціокультурних фондів різних народів і мають 

своє відображення в національних мовах, на думку В. С. Виноградова, повинні 

особливо враховуватися перекладачами з метою «більш повного і глибокого 
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розуміння оригіналу і відтворення відомостей про ці цінності в перекладі з 

допомогою мови іншої національної культури» [18, с. 36]. 

В. С. Виноградов також пропонує в дослідженнях лексичних проблем 

перекладу використовувати термін фонова інформація, який позначає 

«соціокультурні відомості, характерні лише для певної нації або національності, 

освоєні масою їх представників і відображені в мові даної національної 

спільноти» [18, с. 36] . Цей термін (порівняно з терміном «фонові знання»), на 

думку автора, максимально відповідає перекладацьким завданням, оскільки в 

ньому акцент робиться на ті фонові знання, які знайшли своє відображення 

тільки в конкретній національній мові. 

Для художнього перекладу, для всебічного і глибокого проникнення в світ 

твору чужої літератури перекладачеві необхідно дуже серйозно ставитися до 

змісту фонової інформації, закладеної в оригінальному творі, особливо якщо 

мова йде про доволі несхожі одна на одну культури, які формувалися під 

впливом різних історичних чинників, як-от українська та німецька. У зв’язку з 

цим в даному дослідженні ми, слідом за В. С. Виноградовим, також будемо 

розмежовувати використання термінів «фонові знання» і «фонова інформація». 

Фонова інформація — це відображення в мові «специфічних фактів історії 

і державного устрою національної спільноти, особливості її географічного 

середовища, характерні предмети матеріальної культури минулого і сьогодення, 

етнографічні та фольклорні поняття і подібне» [18, с. 36-37 ] і, у першу чергу, 

знаходить своє вираження в тих словах і словосполученнях, які в 

перекладознавстві та лінгвокультурології традиційно називають «реаліями». По-

друге, «фонова інформація», крім традиційних «реалій», міститься ще й в так 

званих «асоціативних реаліях», які можуть бути пов’язані з 

найрізноманітнішими явищами національної культури та історії, проте їхні 

особливі труднощі для перекладу полягають у тому, що, на відміну від власне 

«реалій», вони матеріалізуються не в особливих словах і не відображають 

поняття цілком, а лише присутні в «компонентах значень слів, у відтінках слів, в 
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емоційно-експресивних обертонах і т. п., виявляючи інформаційні розбіжності 

понятійно подібних слів в порівнюваних мовах» [18, с. 37]. 

Слід, однак зазначити, що важливою рисою фонових знань та фонової 

інформації є їхня темпоральність, оскільки їхні елементи можуть старішати з 

часом, зникати з національної пам’яті та мови через свою неактуальність (як, 

наприклад, гетьман, козацтво, наймит, панщина, князь та інші), а також можуть 

з’являтися нові у зв’язку із пожвавленням культурних відносин між народами. 

Так, історичні реалії можна віднести до довготривалої фонової інформації, 

незважаючи на те, що вони вже не вживаються в щоденній мові пересічних 

громадян, також вже зникло саме явище, яке вони позначали. Доказом того, що 

деякі історичні реалії є довготривалою фоновою інформацією, є їхня фіксація не 

лише в словниках української мови, а й у іноземних тлумачних словниках 

(наприклад, такі реалії як козак, отаман,  гетьман та ін.). 

Переклад є однією з форм, в яких здійснюються міжкультурні, а отже і 

міжлітературні контакти. Таким чином, поширення фонової інформації 

відбувається і через переклад, «особливо через переклад художньої літератури і, 

зокрема, оповідної прози, так само як і драматургії, де для зображення фону дії 

важливу роль відіграють речові деталі матеріального і суспільного побуту, 

характер звернення людей один до одного і т.п.» [125, с. 200]. Такі деталі мають 

назви в оригіналі і вимагають номінації в перекладі. 

Фонові знання перекладача, його знайомство з описуваною в тексті 

реальною ситуацією є найважливішими елементами перекладацької компетенції. 

Здійснений нами аналіз перекладів свідчить про те, що в основі багатьох 

перекладацьких помилок лежить саме незнання або нерозуміння перекладачами 

об’єктивної реальності, яка описана в тексті оригіналу. 

З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що фонові знання є одним 

з найважливіших детермінантів перекладацької діяльності вже на етапі 

сприйняття вихідного тексту, коли перекладач виступає в ролі отримувача 

інформації. Адекватне сприйняття і розуміння тексту перекладачем залежить від 

знання особливостей культури та історії народу, мовою якого створювався твір. 
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Ці особливості відображаються в словах, що позначають реалії, які несуть цінну 

для іноземного читача інформацію, осягнути та добути яку перекладачеві 

неможливо без відповідних фонових знань.  

У нашому дослідженні ми аналізували переклади творів українських 

письменників, зроблені українськими та іноземними (німецькими, 

австрійськими та російськими) перекладачами. На наш погляд, можна з 

упевненістю говорити про те, що екстралінгвістична інформація українських та 

іноземних перекладачів не збігається за обсягом, іншими словами, фонові знання 

у них різні, у носіїв мови оригіналу вони значно ширші, а це, в більшості 

випадків, рятувало від помилок при передачі реалій, що ми розглянемо 

детальніше в наступному розділі дослідження.  

 

1.4. Методика та методологія перекладу 

Незважаючи на наявність у сучасному перекладознавстві різних методів 

дослідження перекладу і підходів до нього, сьогодні в центрі уваги знаходяться 

культурні аспекти перекладу, контексти, у межах яких він здійснюється. 

Підкреслюється роль перекладу як засобу міжмовної та крос-культурної 

комунікації. Основною причиною підвищеного інтересу з одного боку є процеси 

глобалізації, з пожвавленням яких виявилися певні проблемні сфери 

міжкультурного спілкування, що вимагають аналізу і розробки, а з іншого боку 

— інтенсивні дослідження з питань етнічної та культурної ідентичності. 

Результатом стало те, що сучасне перекладознавство приділяє значну увагу 

дослідженням у царині перекладу безеквівалентної лексики й історичних реалій, 

досліджуючи можливість їх принципової взаємоперекладності, прийоми і 

особливості їх передачі мовою культури перекладу, визначення і класифікацію, 

проблеми їхньої історичної та культурної ідентичності в мові перекладу і т.д.  

Міждисциплінарний характер роботи визначається, в першу чергу тим, що 

вона виконана на стику перекладознавства, філологічної герменевтики, 

лінгвокультурології та лінгвістики із залученням великого термінологічного 

апарату і методів дослідження зазначених дисциплін. 
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На переклад як процес, що включає в себе кодування і перекодування  

інформації, орієнтується комунікативний підхід, який розглядає його в термінах 

теорії комунікації та інформації. Переклад сприймається як один з 

найважливіших актів міжмовної комунікації і включає вивчення основних етапів 

усної та письмової комунікації [78; 56; 70] з урахуванням мети комунікації, 

предмета комунікації, відправника, одержувача, а також репрезентованих ним 

комунікативних спільнот, засобів комунікації і умов передачі інформації [56, С. 

66-67]. Сутність перекладу — забезпечити міжмовне спілкування, і відтворити 

комунікативну цінність вихідного повідомлення [56, С. 73-77]. При цьому 

передбачається, що завдання перекладача в цьому випадку — передати 

максимально точно (еквівалентно) лінгвістичну складову коммунікативної 

цінності, а саме — зміст. У термінах О. Каде, результатом перекладацької 

діяльності стає «транслят» — повідомлення мовою перекладу, еквівалентне 

вихідному на всіх рівнях (субститутивному, сигнифікативному і денотативному) 

[149]. Мета власне перекладача не враховується, він виступає лише каналом 

зв’язку, який перекодовує вихідне повідомлення, мовним посередником [132, с. 

15; 56, С. 66-77]. Цей підхід складний для застосування при перекладі 

художнього тексту, оскільки власне перекладом визнається тільки збереження 

еквівалентності на граматичному та сигніфікативному рівнях, що в контексті 

перекладу саме історичних реалій не є можливим. Ніякі порушення 

еквівалентності при комунікативному підході не визнаються, за винятком 

випадків якихось опосередкованих прийнятими нормами умов спілкування МП. 

У цьому випадку, перекладом таке «вільне» транскодування не вважається і 

називається «адаптатом» [56, с.77]. Комунікативний підхід орієнтується на 

реакцію одержувача повідомлення — когнітивну і емотивну, тобто на зміст 

тексту і переживання. З точки зору перекладу художніх текстів цього 

недостатньо, тому що справжня мета художніх текстів полягає в тому, щоб 

впливати на людину, звертаючись до його душі, залучаючи не емоції, а 

раціонально-духовні потенції людини. Переклад, як інваріант розуміння, 
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повинен виконувати аналогічну функцію. Мета ж перекладу в рамках 

комунікативного підходу полягає в передачі змісту. 

Соціолінгвістичний підхід, в рамках ширшого соціосеміотичного, 

враховуючи все різноманіття кодів, залучених на різних етапах комунікації, 

спирається на те, що переклад є «суспільно опосередкованим актом (процесом) 

комунікації, який слугує громадським цілям» [67, с. 16]. Результат перекладу 

залежить від норм і умов, прийнятих в суспільстві МП. Така характеристика 

перекладу абсолютно виключає який-небудь вибір перекладача — він 

беззастережно підпорядковується соціальним нормам. «Продукт перекладацької 

діяльності створюється не під впливом особистих потреб перекладача, а 

відповідно до вимог до цього продукту, які відносно одноманітні, сталі і мають 

соціальний характер» [69, с. 7]. Основна увага цієї теорії якраз і приділяється 

перекладу реалій мовою культури-реципієнта — а саме в пошуку 

функціональних відповідників (аналогів) реалій (в основному, соціально-

політичних і економічних) в культурі МП. Перекладач не в змозі впливати на 

результат перекладу таких одиниць, оскільки вони визначені раз і назавжди 

нормами суспільства. Питання «одомашнення» і «очуження» тексту перекладу 

не ставиться, адже представники цього підходу переконані, що текст у жодному 

разі не може містити іноземних елементів (хоча і в розумних межах) і свідчити 

про своє «іноземне походження» [69, с. 16]. 

Також у межах соціосеміотичного підходу виділяється прагматичний (в 

інших термінах — функціональний) підхід. На думку прихильників цієї теорії 

[56; 166; 164; 172; 136] у перекладі необхідно зберегти характер впливу тексту 

на реципієнта, і більшою мірою це стосується якраз художнього тексту, на думку  

А. Нойберта [81, С. 69-73]. Роль перекладача тут значно зростає — він сам стає 

«інтерпретатором». Сигніфікат тексту оригіналу визначає «інтенцію твору» [136; 

80] і намагається передати її в тексті перекладу, а не просто виступає 

транслятором повідомлення. При цьому враховується тип аудиторії, на який 

розраховано переклад, як один з основних чинників, що визначають вплив 

перекладу на реципієнта, і мета суб’єкта перекладацької діяльності.  
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Останнім часом у межах культурологічного підходу переклад став 

трактуватися як міжкультурний та міжмовний канал взаємодії та взаємовпливу, 

який, тим не менш, не може розглядатися поза комунікативним, семіотичним, 

прагматичним, психолінгвістичним, етнокультурним, літературознавчим, 

лінгвістичним та ін. підходами [119].  

Традиційно герменевтичний напрямок орієнтується на процес 

перекладацької діяльності та її суб’єкт [22; 94; 133]. «Трансляція з однієї 

культури в іншу способів мислення і організації життєдіяльності ... становить 

різновид перекладу, що не завжди усвідомлюється, описується і вписується в 

сучасну лінгвістичну теорію перекладу. Таке розуміння перекладу близьке до 

семіотичного і не суперечить йому, хоча є підстави  вважати, що герменевтичний 

контекст описує переклад більш адекватно. У герменевтичному ракурсі переклад 

розглядається в тих сутнісних і суттєвих аспектах, які, власне і формують його. 

Герменевтика, особливо філологічна герменевтика як теорія розуміння, потребує 

розгляду та врахування історичних аспектів об’єкта дослідження, що дозволяє 

простежити як власне його історію, так і історію зміни його понять ... Практика 

показує, що механістично за своєю сутністю субститути і трансформації не 

забезпечують необхідну міру еквівалентності, оскільки не передбачають і не 

розглядають розуміння як суттєву і визначальну форму діяльності з текстами» 

[23, С. 24-25]. «Переклад при цьому не відокремлюється від інтерпретації, 

розуміння і тлумачення тексту, як це було в ранній історії перекладу: переклад 

означав фіксоване засобами іншої мови розуміння тексту» [там само, с. 35]. 

Переклад художнього тексту — особливий вид перекладацької діяльності. 

Як пише Л.Л. Нелюбин у «Тлумачному перекладознавчому словнику», художній 

переклад «є інструментом культурного освоєння світу і розширення колективної 

пам’яті людства, чинником самої культури». Автор словника стверджує, що 

«правило для перекладу художніх творів одне — передати дух перекладного 

твору, чого не можна зробити інакше, як передати його на МП так, як би написав 

його МП сам автор [229, с. 246-247]. 
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Переклад художнього тексту — це творче переосмислення перекладного 

тексту, оскільки, на думку Іржи Лєвого, «літературний твір історично 

зумовлений і, отже, неповторний, між оригіналом і перекладом не може бути 

тотожності (як між двома дублікатами або між оригіналом і копією), тому 

неможливо зберегти повністю специфічність оригіналу. Таке завдання, 

практично, межувало б із вимогою дослівності, натуралістичного копіювання 

соціальних, історичних і локальних діалектів ... а теоретично прирівнювалося б 

до тези про неперекладність творів» [72, с. 129]. 

Головним завданням перекладача є створення адекватного і повноцінного 

перекладу тексту з урахуванням всіх особливостей структури, стилю, лексики та 

граматики. Для виконання адекватного перекладу суттєву роль, як ми вже 

встановили, відіграють передача прагматичного потенціалу перекладу, який у 

свою чергу залежить від інтерпретації його перекладачем. Отже, у даному 

науковому дослідженні ми розглядатимемо українські історичні реалії в 

художніх текстах та їх переклад німецькою мовою з урахуванням 

інтерпретаційного характеру перекладача (герменевтичний аспект),  а також 

прагматичного потенціалу перекладу.  

Потребує окремої уваги не тільки проблема збереження національної 

своєрідності оригіналу, а й проблема передачі його історичного колориту. Епоха 

створення літературного твору накладає певний відбиток на художні образи. 

Перекладачі увесь час працюють з творами різних періодів історії. Збереження 

історичного забарвлення твору можливе лише шляхом стилістичних 

відповідників оригіналу, адже стилістичні засоби втілюють ті образи, які були 

специфічними для письменників певної епохи. Отже, питання про передачу 

історичного забарвлення твору не обмежується лише однією категорією мовних 

елементів, а охоплює цілу систему стилістичних засобів. 

Крім того, маємо на меті дослідити вплив особистості перекладача як 

ретранслятора культур, звернути увагу на функції реалій та з’ясувати їхній вплив 

на вибір перекладацького прийому, а також розглянути випадки і характерні 

ознаки «вторинного» перекладу. 
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Будь-яке наукове дослідження здійснюється за використанням 

загальнонаукових методів, серед яких синтез, аналіз, індукція, дедукція, 

типологія, класифікація та інші. У цьому підрозділі ми зосередимося на описі 

методів та методик, які безпосередньо було нами застосовано при  дослідженні 

відтворення історичних реалій. 

Застосувавши метод термінологічного аналізу, ми дослідили погляди 

науковців на трактування поняття «реалії», «історизми», «історичні реалії», 

уточнили зміст цих термінів, адже вони займають провідне місце в понятійному 

апараті теорії, на основі якого базується наше дослідження. Крім того, було 

застосовано дедуктивно-індуктивний метод для аналізу, синтезу та узагальнення 

наукових теорій та концепцій з метою встановлення теоретико-методологічних 

засад дослідження вербалізованих історичних реалій. 

З огляду на поставлену нами мету, в основу нашого дослідження було 

покладено порівняльний метод аналізу. Тексти перекладу порівнювалися з 

оригіналом для виявлення найбільш вдалих варіантів відтворення українських 

історичних реалій німецькою мовою, аналізувалися та порівнювалися 

перекладацькі прийоми. За допомогою описового методу було розглянуто, 

систематизовано та класифіковано семантичні, структурні та функціональні 

властивості досліджуваних історичних реалій. Для визначення функцій 

досліджуваних мовних одиниць було затосовано функціонально-

комунікативний метод. 

Застосовуючи метод суцільної вибірки, нами були проаналізовані художні 

твори українських письменників, а також переклади відповідних творів, і 

відібрано різноманітні як за своєю структурою, тематикою, так і за стилістичною 

та часовою забарвленістю випадки вживання українських історичних реалій.  

Отже, методів та методик перекладу існує велика кількість, всіх їх можна 

застосовувати по черзі чи комбінувати, але лише комплексний підхід до аналізу 

перекладів дасть оптимальний результат. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Шляхом аналізу наявних теоретичних напрацювань з теми дослідження 

реалій, зокрема історичних, ми дійшли таких висновків: 

- поняття безеквівалентної лексики є найбільш широким за своїм змістом. 

Реалії входять, як самостійне коло слів, в рамки безеквівалентної лексики; 

- реалії характеризуються гнучкістю: не втрачаючи свого статусу, вони 

можуть одночасно стосуватися кількох лексичних категорій; 

- основним критерієм відмінності реалії від інших класів лексичних 

одиниць є її національне та (або) часове забарвлення. 

Розглянувши різні точки зору на проблеми класифікації реалій, можна 

зробити висновок про те, що в літературі з цього питання міцно утвердився 

спосіб групування реалій за тематичним принципом. З метою систематизації 

реалій необхідно виходити з екстралінгвальних факторів тематичних асоціацій, 

оскільки основним критерієм їх виділення є семантичний фактор, що 

виявляється у зіставленні з лексико-семантичною системою іншої мови. Будучи 

словами з яскраво вираженою національною специфікою, реалії викликають  

труднощі при перекладі. 

З точки зору термінології вчені розрізняють «реалію-предмет» і «реалію-

слово», що позначає його. У лінгвістичній літературі термін «реалія» вживається 

для позначення слова-реалії, а також предмета-реалії, крім того позначає елемент 

лексики тієї чи іншої мови. Слід зазначити, що у нашому дослідженні вживаємо 

лише поняття «історичні реалії», а не історизми, які хоча і є синонімом, проте, 

на нашу думку, є трохи вужчими за значенням, оскільки позначають лише назву 

історичних явищ, предметів, подій, тобто є словом, тоді як реалія є не тільки 

словом, а й предметом. Крім того, на основі зіставлення та аналізу існуючих 

визначень поняття «історична реалія» нами було запропоноване власне. Таким 

чином, під поняттям «історична реалія» ми розуміємо предмети та явища, а 

також слова та словосполучення, що їх позначають, притаманні певній нації на 

певному етапі її історичного розвитку, але вже не існують у сучасному світі у 

своєму первісному вигляді. Інакше кажучи, історичні реалії – це явища, поняття, 
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предмети, притаманні певній нації та мові, але чужі для об’єктивної дійсності 

цільової мови, а також слова та словосполучення на їх позначення, які внаслідок 

зникнення позначуваного ними предмета (референта) вийшли з активного 

вжитку мовцями. 

Фактичний матеріал показав, що реалії мають власні структурні 

особливості. Їх поділяють на реалії у формі простого слова, у формі похідного 

слова, у формі складного слова, у формі абревіатури, стійкого словосполучення 

та речення. На основі практичного матеріалу нами була розроблена семантична 

класифікація історичних реалій, вживаних у художніх прозових текстах, яка має 

таку структуру:  

• суспільно-політичні історичні реалії (ІР); 

• ІР адміністративно-територіального устрою; 

• ІР соціально-станової структури суспільства; 

• історико-військові реалії; 

• соціально-культурні ІР; 

• ономастичні реалії історичного характеру. 

Таким чином, нами було вирішено одне з поставлених завдань, а саме 

уточнення поняття «реалія», «історична реалія», розроблено та наведено власну 

класифікацію історичних релій. 

Окрім того, нами було розглянуто два важливі аспекти, які необхідно 

враховувати при перекладі історичних реалій: прагматичний аспект та 

інтерпретація реалій з позицій герменевтики. Обізнаність у фоновій інформації 

вихідної культури відіграє важливу  роль. Для адекватного відтворення реалій 

необхідно враховувати не лише прагматичний аспект, але й розглядати їх з 

позицій герменевтики, оскільки лише так можна осягнути зміст та смисл 

написаного і не просто формально передати лексичні та інші засоби, але й 

компенсувати їхню смислотворчу функцію.  
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РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЇ ТА ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ 

 

2.1. Проблема збереження національної та історичної своєрідності 

оригіналу в перекладі 

Однією з характерних рис художньої літератури є яскраво виражене 

національне забарвлення змісту і форми, адже література – це відображення 

дійсності в образах, що зумовлені нею. Як зазначає A.B. Федоров: «національний 

колорит — цілком конкретна особливість літературного твору, яка може бути 

виражена і більш, і менш яскраво» [125, с. 380]. Поряд з питанням про 

національну своєрідність твору для нас є важливим також і відбиток того часу, 

коли створено твір. Епоха, коли створено літературний твір, накладає свій 

відбиток на художні образи і в площині їхнього предметного змісту, і в площині 

їхнього мовного оформлення. Очевидно, що будь-який класичний літературний 

твір віддалений від сучасності. Як справедливо зазначає С.Г. Тер-Мінасова: 

«література стає класичною, тільки якщо вона пройшла випробування часом і, 

отже, мова її застаріла ... Мова ж застаріла у зв’язку зі змінами життя і культури 

і разом з ними» [118, с. 89]. Зауважимо, що для нашого дослідження ми 

намагалися відібрати переклади історичних творів українських письменників, в 

яких риси національної та історичної своєрідності особливо яскраво виражені, 

оскільки зображуюють тематику, взяту з життя українського народу. Цілком 

очевидно, що вибраним нами художнім творам різних років написання, а також 

різних зображуваних подій, різних визначних митців слова, які описували у свої 

творах часи Київської та Червоної Русі, часи козаків та опришків, часи 

радянської влади та вже незалежної України притаманна яскрава історична та 

культурна забарвленість. 

Однією з художніх якостей мови літературного твору є відбір лексичних 

засобів, здатних нести певну стилістичну інформацію. Іншими словами, слово в 

тексті літературно-художнього твору набуває образно-естетичну функцію, риси 

емоційної виразності. Крім того, лексика літературного твору є джерелом 

відомостей про історію, культуру, традиції народу, мовою якого написано твір. 



75 
 

В цьому відношенні реалії набувають особливої  значущості, оскільки вони 

позначають поняття, характерні лише для певного народу. Використовуючи їх в 

літературному творі, автор прагне, по-перше, до точного відтворення світу 

матеріальної дійсності, і, по-друге, до більш яскравого подання художніх образів 

через побутове середовище. Реалії створюють у літературно-художньому творі 

колорит місця і часу, рельєфно відображають матеріальну обстановку і соціальні 

умови життя народу на певному історичному етапі розвитку. Тому очевидно, що 

реалії (в тому числі й історичні) несуть певне смислове і стилістичне 

навантаження в літературному творі. Безумовно, ступінь «стилістичної 

активності» реалії залежно від контексту може бути різним, але не нульовим, 

оскільки «в художньому творі немає, в усякому разі, не повинно бути слів 

невмотивованих, що проходять тільки як тіні непотрібних предметів» [17, с. 126]. 

Сказане вище мало на меті показати важливе значення реалій у контексті 

художнього твору, і як наслідок, підкреслити важливість врахування цих 

елементів першотвору при перекладі. 

Повертаючись до проблеми збереження національного й історичного 

колориту першотвору при перекладі (у нашому випадку мова йде про передачу 

українських історичних реалій), зауважимо, що в перекладознавстві ця проблема 

розглядалася дослідниками неодноразово. Загальні питання застосування 

принципів історизму в перекладознавстві висвітлені в працях А. Лілової [1985]. 

Необхідність збереження національної та історичної специфіки оригіналу 

переконливо продемонстрована в численних публікаціях вітчизняних і 

зарубіжних перекладознавців [Федоров, 1983; Россельс, 1967; Кашкін, 1955; 

Лєвий, 1974; Влахов, Флорін, 1986; Коптілов, 2003; Зорівчак, 1989; 

Чередниченко, 2007 та ін.]. Історичні реалії органічно пов’язані з цією 

проблемою, оскільки вони є одним з лексичних засобів вираження національної 

та історичної своєрідності художнього твору. 

Нам здається вдалим запропонований С. Влаховим і С. Флоріним в книзі 

«Неперекладне в перекладі» [19] розподіл художніх творів на дві групи залежно 

від часу створення і сюжету перекладного твору. До першої групи належать так 
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звані архаїчні твори, створені письменниками минулих епох з сучасними їм 

сюжетами. До другої групи включені твори, створені сучасними авторами, з 

сюжетами з далекого або близького минулого. Перекладач може зустріти 

історичні реалії в будь-якому з таких творів. Відмінності між ними вимагають і 

різного підходу при перекладі історичних реалій в них. 

Для нас важливіше позначити вимоги, що поставлені до перекладу першої 

групи творів, оскільки в нашому дослідженні ми аналізували переклад 

історичних реалій в основному в архаїчних творах (романи і повісті О. Забужко, 

М. Матіос, І. Багряного) за винятком, може бути, двох або трьох архаїзованих 

(наприклад, «Святослав», «Володимир» С.Д. Скляренка, «Михайлик – джура 

козацький» М. Пригари). 

Видається слушною думка А. В. Федорова, який, на наш погляд, чітко 

визначив мету перекладу істинно архаїчного твору: «ознайомити сучасного 

читача з літературною пам’яткою, яка в момент свого створення, тобто для 

читача своєї епохи, теж була сучасною». Подібна мета «передбачає 

використання в основному сучасної мови в перекладі, хоча б і з відбором 

словникових та граматичних елементів, які в певних випадках дозволили б 

дотриматися потрібної історичної перспективи», позначити ту «дистанцію часу», 

яка відокремлює нас від періоду створення оригіналу [125, с. 388]. Можна 

припустити, що до «словникових елементів» в даному випадку А. В. Федоров 

відносить перш за все реалії. 

В. Россельс у своїй статті «Клопоти перекладача класики» [104] пише, що 

одним із способів передачі часової дистанції в перекладі є вибір в ролі орієнтира 

творів вітчизняної літератури, також відокремлених від нас часовою дистанцією. 

В. Россельс називає «патиною» подібні предмети минулого, які 

використовуються перекладачами з метою передачі старовинного колориту, і 

підкреслює, що це не єдиний спосіб створити відчуття часової дистанції. Таким 

чином, стає очевидним, що проблема історичного колориту тісно пов’язана з 

проблемою національного колориту.  
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Ця точка зору знаходить підтвердження і у Іржи Лєвого, який посилається 

на «Дон Кіхота» Сервантеса, написаного «мовою нейтральною, для сучасного 

йому читача, без історичної та національної конотації, для того часу абсолютно 

позбавленою архаїчності. Логічно і перекладати його в цілому мовою без зайвих 

конотацій» [72, с. 128]. Коли перекладач перекладає класичний твір навмисно 

архаїзованою мовою, архаїчна мова стає елементом художньої форми, 

набуваючи змістовність, не притаманну авторському задуму. Але як в такому 

випадку бути з історичними реаліями? «Тільки там, де лексична одиниця є носієм 

значення, типового для історичного середовища оригіналу, – продовжує                                 

І. Лєвий, –  «її можна перенести в переклад: це випадок «побутових» слів, таких, 

як рикша, томагавк, кинджал» [там само, с. 128]. Як предмети і поняття, пов’язані 

з культурою і епохою оригіналу (епохою його написання або описаної в ньому), 

історичні реалії зобов’язують перекладача задуматися над їхнім збереженням і, 

тим самим, позбавляють його можливості перекласти твір нейтральною рідною 

мовою. З точки зору І. Лєвого, без історичних реалій весь переклад перетворився 

б у тьмяне відображення описуваної автором реальності, відірване від свого 

середовища в національному і в часовому відношенні. 

Історичні реалії, відтворюючи колорит віддалених часів, виступають в ролі 

сильного засобу виразності, сприяють створенню піднесеного звучання твору та 

яскравої, мальовничої панорами життя людей іншої епохи. Саме тому для 

перекладача дуже важливо при відтворенні історичних реалій разом із їх 

значенням передати їх конотацію, а також функцію у тексті [94, c. 495]. 

Отже, збереження національного та історичного колориту при перекладі – 

одне з найважливіших прагматичних завдань, що стоять перед перекладачем  

літературних творів з історичною тематикою. Передача національного колориту 

і створення історичної перспективи, відповідної до оригіналу, передбачає певну 

систему обґрунтованого відбору мовних елементів. Тому ті елементи оригіналу, 

які є найбільш яскравими показниками національної та історичної своєрідності 

твору, тобто так звані історичні реалії, вимагають до себе особливої уваги. При 

цьому, як відзначають більшість теоретиків перекладу, збереження надто великої 
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кількості історичних реалій при перекладі архаїчного твору було б неприродним, 

не узгоджувалося б із загальним тоном розповіді і не відповідало б намірам 

автора, який описував сучасну йому дійсність. 

 

2.2. Типологія прийомів перекладу реалій 

Перш ніж перейти до аналізу практичних прийомів передачі реалій, варто 

зазначити, що однією з основних умов правильної передачі реалій є знання і 

розуміння перекладачем фактів об’єктивної дійсності, точне розуміння тексту, 

який він перекладає. Крім знань мови, перекладач повинен в достатній мірі 

володіти і екстралінгвістичними (фоновими) знаннями, оскільки, як нами було 

з’ясовано в першому розділі нашого дослідження, лише обізнаність у фоновій 

інформації вихідної мови може гарантувати перекладачеві успішне і достовірне 

відтворення реалій. 

У сучасній практиці перекладацької діяльності подолання труднощів, 

пов’язаних з культурними та історичними відмінностями двох мовних 

колективів, не викликає серйозних проблем. Як уже зазначалося, реалії ВМ, що 

позначають предмети і явища культури носіїв цієї мови, в перекладознавстві 

прийнято зараховувати до безеквівалентної лексики. Термін «безеквівалентна 

лексика» відноситься не тільки до реалій, проте в ньому міститься вказівка на 

характерну рису таких лексичних одиниць: вони зазвичай не мають регулярних 

відповідників в інших мовах. Проте наявність подібних безеквівалентних 

одиниць не означає, що їх значення не можуть бути відтворені в перекладі. 

Перекладацька практика виробила низку прийомів, за допомогою яких можлива 

адекватна передача значень реалій. 

У цьому підрозділі розглядаються і порівнюються існуючі класифікації 

способів та прийомів перекладу реалій, вироблених у перекладацькій практиці. 

Як зазначають С. Влахов і С. Флорін, поняття «переклад реалій» двічі 

умовне: у словниковому відношенні реалія, як правило, неперекладна, і в 

контексті вона зазвичай передається не шляхом перекладу. До основних 

труднощів відтворення реалій при перекладі можна назвати такі: 1) відсутність в 
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МП відповідника (еквівалента, аналога) через відсутність у носіїв цієї мови 

позначуваного реалією об’єкта (референта) і 2) необхідність разом з предметним 

значенням (семантикою) реалії передати і колорит — її національне та історичне 

забарвлення [19, с. 89]. 

Незважаючи на існуючі труднощі, значення і, якщо необхідно, колорит 

реалій, можуть тою чи іншою мірою бути відтворені в перекладі. 

Перекладознавці пропонують різні класифікації способів передачі реалій. 

Г.В. Шатков [128] ділить їх на способи запозичення (запозичення без 

підстановок або транслітерація, запозичення з частковою підстановкою, 

запозичення з підстановкою або калька) і способи опису (створення змістового 

еквівалента у вигляді складного слова або словосполучення, розкриття значення 

перекладеного слова за допомогою аналогів МП, еквівалентних значенням 

перекладної лексики). 

Г.В. Чернов описує способи перекладу безеквівалентної лексики, що 

пропонувалися різними авторами: 

1. Транслітерація (за зауваженням Г.В. Чернова, нерідко поєднується із 

запозиченням). 

2. Аналог. 

3. Створення нового слова.  

4. Зміна значення слова під впливом значення слова оригіналу, або 

вживання слова в переносному значенні. 

5. Створення складного слова. 

6. Створення словосполучення. 

7. Адекватні заміни [127, C. 107-108]. 

При цьому Г.В. Чернов говорить про суперечність використання 

запозичення і зміни значення слова під впливом значення слова оригіналу як 

способів перекладу. Оказіональні транскрибовані слова він пропонує вважати 

«потенційними», об’єктивно не існуючими в мові [127, с. 114]. 

В.Н. Комісаров виділяє п’ять типів оказіональних відповідників 

безеквівалентних одиниць: 
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1. Відповідники-запозичення, які відтворюють в мові перекладу форму 

іншомовного слова. 

2. Відповідники-кальки, які відтворюють морфемний склад слова або 

складові частини стійкого словосполучення у ВМ. 

3. Відповідники-аналоги, створювані шляхом підбору найближчої за 

значенням одиниці МП для безеквівалентної одиниці ВМ. 

4. Відповідники-лексичні заміни, які створюються в контексті при передачі 

значення безеквівалентного слова за допомогою одного з видів перекладацьких 

трансформацій. 

5. Опис, що розкриває значення безеквівалентного слова за допомогою 

розгорнутого словосполучення і використовується, якщо неможливо створити 

відповідник вищезазначеними способами [58, C. 148-150]. 

Схожі класифікації пропонують Л.С. Бархударов і О.Д. Швейцер. 

Більш складну схему прийомів передачі реалій створюють С. Влахов і          

С. Флорін [19, C. 96-105]. Вони пропонують проводити у першу чергу чітку грань 

між а) транскрипцією (і транслітерацією) і б) перекладом (заміною) (пор. 

вказівку Г.В. Чернова щодо того, що запозичення, очевидно, не може вважатися 

способом власне перекладу [127, c. 112]. Друга група способів включає 

створення неологізму (калька, навікалька, освоєння, або надання назві реалії 

вигляду рідного слова на іншомовному матеріалі, семантичний неологізм), 

заміну реалії  характерною для культури носіїв мов реалією, характерною для 

культури носіїв МП, наближений переклад (родо-видова заміна, функціональний 

аналог, пояснення, опис) та контекстуальний переклад (трансформація контексту 

при відсутності в перекладеному тексті відповідників самої одиниці, що 

позначає реалію). 

У свою чергу Г.Д. Томахін виокремлює наступні способи перекладу 

реалій: транскрипція (транслітерація), калькування, описовий чи пояснювальний 

переклад, приблизний (наближений) переклад, трансформаційний 

(контекстуальний) переклад [113, C. 31-34]. 
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В.С. Виноградов ділить способи передачі реалій на: транскрипцію 

(транслітерацію), гіпо-гіперонімічний переклад, уподібнення, калькування, 

перифраза [15]. 

П. Ньюмарк [165, C. 75-77] виділяє п’ятнадцять способів і прийомів, що 

мають відношення до перекладу назв реалій. Серед них — транскрипція 

(transcription), калька (through-translation, calque), напівкалька (naturalization), 

створення нового слова або словосполучення (translation label), застосування 

аналога (cultural equivalent) і деякі інші. Список способів перекладу, 

запропонований П. Ньюмарком, є скоріше не спробою їх класифікації, а 

переліком різнопланових явищ. Так, деякі способи виділяються на основі їх 

сутнісних характеристик (калька), інші — на основі функціональних 

характеристик. Заслуговує, однак, уваги виділення опущення як одного з 

перекладацьких рішень, пов’язаних з передачею реалій (у вітчизняному 

перекладознавстві опущення зазвичай розглядається як перекладацька 

трансформація, див., наприклад, [1, C. 226-230]). П. Ньюмарк також особливо 

виділяє так звані перекладацькі куплети (translation couplets), які складаються з 

транскрипції перекладного слова, що супроводжується власне перекладом за 

допомогою одного із способів. Розглядаються, крім того, перекладацькі трійки 

(translation triplets) — транскрипції, підкріплені двома різними способами 

перекладу. Такий підхід автора дозволяє розглядати різні способи перекладу 

реалій не як взаємовиключні, а як взаємодоповнюючі, що є важливим при 

теоретичному осмисленні процесу передачі реалій. 

При зіткненні з конкретною проблемою перекладу, потрібно думати про 

функції елемента, його конотацію, а також про читацьку аудиторію для того, щоб 

вирішити, чи елемент має вирішальне значення для сюжету, чи його потрібно 

подавати експліцитно, оскільки його значення може бути ключовим для 

перекладу, чи якщо аудиторія, швидше за все, не зрозуміє елемент без 

подальших пояснень [165, c. 222-223]. Для того, щоб успішно заповнити 

прогалину в лексиконі МП, переклад повинен бути легко зрозумілим, тобто 
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прозорим за своїм формуванням (нім. Motivationstransparenz), відносно коротким 

і слідувати лінгвістичним правилам МП [159, c. 125]. 

Видатний філолог та перекладознавець Р.П. Зорівчак, авторка книги 

«Реалія та переклад», досліджувала саме неперекладне в англомовних прозових 

перекладах української літератури. Практичний інтерес для нашого дослідження 

становить частина праці про способи відтворення реалій, в якій виокремлюються 

дев’ять таких способів: комбінована реномінація, дескриптивна перифраза, 

транскрипція (транслітерація), ситуативний відповідник, калькування, 

гіперонімічне перейменування (генералізація), транспозиція на конотативному 

рівні, метод уподібнення (синонімічна заміна) та контекстуальне тлумачення 

реалій [37, C. 84-150]. 

Зіставлення запропонованих класифікацій показує, що, незважаючи на 

відмінність у термінології і в розподілі, описуються приблизно одні й ті самі 

способи передачі реалій при перекладі. Різне членування способів зумовлено, 

перш за все, тим, що чітку межу між ними, як правило, провести дуже складно.  

На межі транскрипції і кальки деякі дослідники виділяють адаптацію назви  

реалії іншої культури, яка зазвичай полягає в приєднанні до кореня з іноземних 

мов (часто видозміненим відповідно до фонетичного ладу МП) афіксів МП (пор. 

«освоєння» у С. Влахова і С. Флоріна або «naturalization» у П. Ньюмарка). Нам 

здається допустимим розглядати освоєння як особливий вид транскрипції 

(видозмінений). При звичайній транскрипції, як правило, відбувається зміна 

фонетичного вигляду слова, а поява афіксів МП в більшості випадків не робить 

іншомовний корінь більш зрозумілим для носіїв МП. Так, В. Н. Комісаров 

виділяє відповідники-лексичні заміни, що в цілому відповідає 

«контекстуальному перекладу» С. Влахова і С. Флоріна. Такі заміни бувають 

зазвичай родо-видовими або ж являють собою приклад описового перекладу. 

Таким чином, очевидно, що в теорії перекладу розроблено чимало 

систематизованих підходів до проблеми перекладу реалій і класифікацій 

способів та прийомів передачі значень цих лексичних одиниць. Висвітлити їх усі 

в рамках даної роботи не є можливим. На основі розглянутого теоретичного 
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матеріалу видно, що більшість перекладознавців уживають терміни «способи 

перекладу» та «прийоми перекладу» як синоніми. Ми ж аналізуємо конкретні 

перекладацькі операції, спричинені труднощами в процесі перекладу, частіше 

вдаємося до терміну «прийоми перекладу». Так, основні характеристики різних 

прийомів передачі реалій будуть розглянуті нами в наступному підпункті при 

аналізі практики передачі українських історичних реалій у німецькомовних 

перекладах. Відзначимо лише, що хоча з проблемою передачі національних 

реалій перекладачі зіткнулися досить давно, і вже існує великий набір 

перекладацьких способів і прийомів передачі таких лексичних одиниць, її не 

можна вважати остаточно вирішеною, оскільки далеко не для кожного випадку 

є готовий перекладацький еквівалент. 

 

2. 3. Прийоми відтворення українських історичних реалій німецькою 

мовою 

Аналіз перекладів художніх творів української літератури історичної 

тематики показує, що перекладачі використовують різні прийоми передачі 

німецькою мовою національно та історично специфічних елементів стилю 

оригіналу, а саме, українських історичних реалій. 

Слід також спеціально зауважити, що ми не будемо детально аналізувати 

доцільність і правомірність застосування тих чи інших способів перекладу реалій 

в кожному конкретному випадку. Наша мета — показати на конкретних 

прикладах, якими прийомами користуються перекладачі при передачі значень 

українських історичних реалій німецькою мовою, або, іншими словами, до яких 

способів прагматичної адаптації вихідного тексту вдаються українські та 

іноземні перекладачі. Розглянувши та проаналізувавши основні прийоми 

перекладу, використані при передачі українських історичних реалій, 

виокремлюємо такі: транскрипція/транслітерація, калькування, віднайдення 

функціонального відповідника, описовий переклад, лексико-семантична заміна, 

опущення.  
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2.3.1. Використання транслітерації 

При перекладі українських історичних реалій у художніх прозових текстах 

перекладачі використовують різні прийоми передачі німецькою мовою 

історичних реалій. Один з них — транслітерація — передбачає переклад 

лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її графічної форми або 

літерного складу за допомогою літер МП. Наприклад: Bojaren, Wojewoden, 

Mushik, Drushina та інші. 

По відношенню до сучасної мовної свідомості українського читача 

більшість історичних реалій набули характеру відчуженості. У з в’язку з тим, що 

вони позначають предмети та явища віддаленої минулої історичної епохи, які 

вже не існують, більшість таких лексичних одиниць вийшли з активного вжитку 

носіїв української мови. Таким чином, підставою використання транслітерації 

подібних історичних реалій у німецьких текстах перекладу може служити 

рівність статусу цих слів у загальній лексичній системі мови оригіналу і мови 

перекладу. Незначна кількість історичних реалій, які утворені шляхом 

транслітерації, зареєстрована в тлумачних словниках німецької мови звичайно ж 

під впливом російської мови, наприклад: Druschina Substantiv, feminin – 

Schutztruppe russischer Fürsten; Bojar Substantiv, maskulin – 1. Angehöriger des 

nicht fürstlichen Adels, der gehobenen Schicht in der Gefolgschaft der Fürsten und 

Teilfürsten im mittelalterlichen Russland; Muschik Substantiv, maskulin – Bauer im 

zaristischen Russland [240]. 

Так, лексема боярин вже не транслітерується, а передається зафіксованою  

в словниках формою: 

Се новий тухольський боярин, Тугар 

Вовк, справляв великі лови на грубу 

звірину [196, c. 10] 

Der hier kurz vorher ansässig gewordene 

Bojar von Tuchlja, Tuhar Wowk, 

veranstaltete eine ausgedehnte Jagd auf 

Großwild [202, c. 13] 

 

Так само в перекладах трапляється лексема мужик, яка при перекладі 

транслітерується без пояснення значення слова: 



85 
 

все-таки він волів би був, якби 

вибавив його доньку боярський син, 

а не сей простий тухольський 

мужик…[196, c. 24] 

…hätte er es doch lieber gesehen, wenn 

seine Tochter von einem Bojarensohn und 

nicht von einem einfachen Tuchljaer 

Mushik gerettet worden wäre…[202, c. 27] 

Реалії так чи інакше можуть виділятися у вихідному тексті. З цього 

приводу А.Д. Швейцер слушно зазначає: «... транслітерація використовується в 

тих випадках, коли смислове навантаження даної одиниці в контексті 

висловлювання досить високе, тобто коли позначуване нею поняття є предметом 

повідомлення і тому не може бути опущено або піддано будь-яким 

перетворенням» [130, c. 254].  

Слід, однак, зазначити, що багато теоретиків перекладу наголошують на 

необхідності помірного використання транслітерації при перекладі літературних 

творів. Зловживання цим прийомом негативно позначається на якості перекладу, 

в результаті чого стає неможливим правильне розуміння комунікативного наміру 

автора, а, отже, і адекватне сприйняття читачем тексту перекладу. 

Розглянемо ще деякі випадки вживання транслітерованих історичних 

реалій у німецьких перекладах: 

…попереднє покоління «зразкових 

хлопчиків», тих, радянських, що 

«пионер, комсомолец, потом 

коммунист», і так воно з ними й 

ставалося…[185, c. 24] 

…mit solch kontrollerten Bewegungen, 

die erste Wahl „musterhafter 

Sowjetjungs“, jene, die „Pionier, 

Komsomolze und dann Kommunist“ 

werden sollen und auch werden…[197, 

c.19] 

 

Гетьман шалено відштовхнув 

шляхтича, вибіг з намету [191, c. 

111]. 

Der Hetman stieß den Schlachtschitzen 

zur Seite und lief aus dem Zelt [206, c. 

123]. 

 

Історична реалія гетьман транслітерована за правилами української 

вимови, проте лексема шляхтич передається транслітерацією латиниці та 
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використання польської орфографії: Schlachtschitz — (poln. Szlachcic), Adliger, 

Edelmann [237]. 

 

Обидва отамани пліч-о-пліч поїхали 

по дорозі, звернули на поле, що рябіло 

різноколірними козацькими 

жупанами, майоріло бунчуками й 

стягами  [191, c. 111]. 

Beide Atamane ritten auf dem Weg 

nebeneinander, bogen dann auf das Feld 

ab, das von bunten Kosakenmänteln, 

wehenden Buntschuken und 

Reiterfahnen übersät war  [206, c. 94]. 

 

Окрім транслітерованої історичної реалії бунчук, звернімо увагу на 

транслітеровану форму реалії отаман. Наведений приклад цікавий тим, що 

фонетична форма усталеного німецького варіанта та української реалії не 

збігаються (Ataman – отаман). Цей факт можна пояснити шляхом проникнення 

цієї лексичної одиниці в німецьку мову: за даними словника DUDEN,  в графі 

етимологія слова написано russisch ataman, Herkunft ungeklärt, хоча в поясненні 

слова вказується  frei gewählter Stammes- und militärischer Führer der Kosaken 

[235]. Таким чином, можемо припустити, що німецькомовний відповідник було 

запозичено з російської мови, оскільки він має в своїй основі російську 

фонологічну форму. 

Результати нашого дослідження показують, що перекладачі (як українські, 

так і іноземні) намагаються уникати зайвої «екзотизації» текстів перекладу. 

Застосування транслітерації українських історичних реалій, які до того ж 

належать до пасивного словника мовної системи першотвору, в розглянутих 

перекладах досить обмежена. У більшості випадків такі транслітеровані реалії 

підкріплюються відповідними поясненнями. Наприклад: 

Ланка піонерів-школярів, як 

настроєний хор, під орудою партійця, 

затинає: — Куркуль, віддай хліб! [187, 

c. 27] 

Ein Trupp Pioniere-Schüler, skandiert 

wie ein geübter Chor unter Führung 

eines Parteigenossen: „Kurkul (reicher 

Bauer), gib das Getreide her“ [199, 

c.47] 
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Загрозливо, але забарно, рушає 

доповідчик: від самого царизму. 

Береться до твердих справ: індустрії, 

підкуркульства, саботажу, 

хлібоздачі і в кінці — «корчування» 

[187, c. 7].   

Bedrohlich, doch zeitraubend geht der 

Redner vor, mit dem Zarismus beginnen.  

Er greift schwierige Themen auf, wie 

Industrialisierung, Bauernmittelstand 

(Pidkurkulstwo), Sabotage, 

Getreideabgabe und zuletzt die 

„Rodungen“ [199, c.23] 

До речі, історичну реалію куркуль також було передано транслітеруванням 

російської форми слова кулак, яка була запозичена німецькою мовою, тому 

подана в деяких словниках, наприклад: Kulak – Großbauer im zaristischen Russland 

[240]. 

Завдяки використанню транскрипції та дескриптивній перифразі, що разом 

утворюють комбіновану реномінацію, перекладачеві вдається зберегти місцевий 

колорит, а також пояснити значення історичної реалії, щоправда при цьому не 

обійшлося без часткових втрат змісту. 

У наведених прикладах історичні реалії є лексичним засобом національної 

та історичної стилізації при відтворенні дійсності, описаної в оригіналі, а 

транслітерація якраз і підкреслює стилістичну активність реалії і тим самим 

надає тексту перекладу національний і місцевий колорит. Вона зберігає більше 

емоційно-експресивних відтінків оригіналу, ніж, наприклад, роз’яснення реалій 

шляхом опису. 

Через недостатню компетенцію одержувача перекладу коментарі та 

примітки перекладачів, часто дуже докладні, містять опис зовнішнього вигляду, 

способу функціонування, сфери застосування того чи іншого предмета або 

явища. Тому значення історичних реалій, відтворених транскрипцією, і не 

тільки, часто пояснюється в перекладацьких коментарях наприкінці книжки чи у 

виносках безпосередньо на сторінках, де згадується та чи інша реалія. 

Крім того, в деяких випадках перекладачі вводять безпосередньо в текст 

перекладу додаткову інформацію, яка пояснює реалію, наприклад: 
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В той час начальство, що так любить 

роз'їжджати, котило мимо станції 

вантажною машиною, з ящиками, 

пакунками, натоптаними лантухами: 

ніби до МТС чи до сусіднього 

радгоспу [187, c. 222] 

Um diese Tageszeit fuhren die Aufseher, 

die es so sehr liebten, in der Gegend 

herumzustreifen; mit einem Lastwagen 

mit Kisten, Paketen und prallen Säcken 

zur Station, quasi zum MTS 

(Maschinen-Traktoren-Station) oder 

zum benachbarten Radhosp (= 

Sozialistisches Staatliches 

Landwirtschaftliches Unternehmen) 

[199, c.259 ]. 

Такі розтлумачення забезпечують розуміння будь-яких реалій, що 

позначають предмети і поняття, пов’язані з особливостями життя, побуту, історії 

українського народу. Подібні пояснення заповнюють відсутні у читача 

перекладу (але необхідні для розуміння) фонові знання. М. Л. Вайсбурд 

підкреслює, що пояснення реалій всередині самого тексту має величезну 

перевагу перед іншими видами пояснення, оскільки в цьому випадку пояснення 

органічно вплітаються в тканину тексту. Завдяки їм перекладач отримує 

можливість не перевантажувати текст коментарями і посиланнями [11, c. 100]. 

Отже, транслітерація не є досить частим прийомом перекладу і не завжди 

досить доречним, оскільки сама по собі не розкриває змісту історичної реалії, 

проте разом із описовою перифразою або перекладацьким коментарем 

забезпечує збереження колориту вихідної мови та розкриття значення слова. 

 

2.3.2. Застосування калькування 

Окрім транслітерації для передачі німецькою мовою українських 

історичних реалій перекладачами застосовується калькування. С. Влахов,                       

С. Флорін зазначають, що кальки — це запозичення шляхом буквального 

перекладу (дуже часто по частинах) слова або звороту  з  наступним складанням 

перекладених частин без будь-яких змін. Напівкальки — це свого роду часткові 

запозичення, також нові слова або усталені словосполучення, але «складені 
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частково із свого власного матеріалу, а частково з матеріалу іншомовного слова» 

[19, c. 89]. 

Дослідники реалій також підкреслюють, що при калькуванні існує 

небезпека появи в перекладі буквалізму, який зовсім непотрібен. І перекладач 

повинен використовувати цей засіб перекладу лише тоді, коли в МП дійсно 

відсутнє відповідне слово або словосполучення [19, c. 89]. 

К. Флекенштейн дає таке визначення поняття «калька»: «кальки — це 

слова і словосполучення, які спираючись на структуру іншомовної моделі, 

відтворюють її тими ж або близькими засобами рідної мови ... В результаті 

калькування мова збагачується новими лексичними і семантичними одиницями, 

а іноді і новими моделями утворення» [120, c. 9]. 

Застосовуючи цей прийом, перекладач запозичує з іноземної мови певну 

синтагму і перекладає буквально елементи, які її утворюють: окружний 

партсекретар – Bezirksparteisekretär, хлібозаготівля – Brotbeschaffung (неточний 

переклад, оскільки під «хлібом» слід розуміти «зерно», тому правильний 

переклад „Getreidebeschaffung“), сільрада – Dorfsowjet, партлінія – Parteilinie. 

Розглянемо на прикладах: 

 Се було місце копних 

зборів тухольських, 

місце сільського віча, 

котре в старовину 

являло з себе всю і 

одиноку власть у 

руських громадах [196, c. 

38]. 

Hier war der Platz für die 

Gemeindeversammlungen 

von Tuchlja. In alter Zeit 

war das die höchste und 

die einzige Macht in den 

russischen Gemeinden 

[202, c. 47]. 

 

Auf diesem Platz 

hielten die Tuchlaer ihre 

Dorfversammlungen ab, 

die im Altertum die 

höchste und einzige Macht 

in den russischen 

Gemeinden darstellten 

[201, c.52]. 

 

 

На прийомі в столиці один з групи, 

зготованої до виїзду, спитає: що коли 

Beim Empfang in der Hauptstadt fragte 

einer aus der zur Abreise bereiten 

Abordnung, was tun, wenn die Bauern 
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селяни вмиратимуть, противлячись 

хлібоздачі? [187, c. 8] 

lieber sterben wollen, sich der 

Getreideabgabe widersetzen? [199, c. 

24] 

 

Прикрутила партлінія, бур’янця не 

вхопим" [187, c. 9]. 

„…die Parteilinie bedrängt uns 

dermaßen, nicht einmal ein kleines 

Unkraut erwischen wir“ [199, c. 26]. 

Крім того, застосовується неповне калькування або змішані випадки, коли 

тільки один компонент відтворюється калькуванням (переноситься його 

внутрішня форма), а інший транслітеруванням, що ми і спостерігаємо у першому 

випадку: 

1) І всюди те саме — «справку од 

сєльсавєта» давай [186, c.154]. 

 

2) - Скажіть мені, пане голово, 

нащо я вам здався у вашій 

сільраді? [190, c. 72] 

Überall das gleiche: sie wollen 

deine „Freistellung“ durch den 

Dorfsowjet…[198, c.173] 

„Sagen Sie, Herr Vorsitzender, was 

wollen Sie mit Ihrem Gemeinderat 

eigentlich von mir?“[ 205, c. 85] 

У другому ж випадку спостерігаємо відтворення аналогом, що відображає 

звичну для німців реалію, тобто тут застосовано стратегію одомашнення. 

Одиниці МП, що є кальками з одиниць ВМ, наділені тим або іншим 

ступенем «аномальності поєднання слів» (collocational abnormality). Цей термін 

був запропонований Дж. Кетфордом для опису ситуації, при якій складові 

частини калькованого слова або словосполучення самим фактом спільного 

вживання «видають» іншомовне походження даної одиниці. У самій МП ці 

елементи в такому поєднанні, як правило, не вживаються [141, c. 103].  

В цілому калькування, як повне, так і часткове, застосовується при 

передачі реалій рідше, ніж транслітерація. При перекладі з української мови 

німецькою  кальки зазвичай бувають композитами, рідше словосполученнями: 

райком партії — Kreisparteikomitee, голова колгоспу — Leiter der Kolchose, 
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колгоспний двір — Kolchosengebäude, сільське віче — Dorfversammlung, копний 

майдан — Versammlungsplatz, хлопський суд — Knechtsgericht, Bauerngericht.   

Саме калькування зазвичай використовується для перекладу найменувань 

різних офіційних органів, посад, звань та інших найменувань офіційного 

характеру, оскільки окремі частини таких найменувань, як правило, мають в МП 

стійкі відповідники: секретар райкому — Sekretär der Gebietsverwaltung, 

окружний партсекретар — Bezirksparteisekretär, голова сільради —

Gemeinderatvorsіtzende. Так, наприклад, через спільні явища і риси між 

українським та німецьким (особливо колишні землі НДР) народами, а саме 

комуністичне минуле, деякі поняття є дотичними, як, наприклад, посади за 

комуністичної доби. 

В проаналізованих випадках використання калькування для відтворення 

історичних реалій ми помітили тенденцію, що таким способом передаються 

історичні реалії з невисоким ступенем смислового та функціонального 

навантаження, тобто реалії, які є важливими для твору, оскільки створюють фон 

описуваної події, але не є суттєвими і визначальними. Це говорить про те, що 

кальки не передають повного значення історичної реалії, тому для відтворення 

реалій, які є яскравими показниками твору, а відповідно культури та історії 

вихідної мови, доцільніше використовувати інші перекладацькі прийоми, які 

будуть розглянуті в подальших підпунктах розділу. 

 

2.3.3. Використання аналога 

У деяких випадках перекладачі використовують в ролі міжкультурного 

відповідника аналоги, «створювані шляхом використання одиниць МП, які не 

цілком відповідають за значенням вихідним одиницям, але здатні замінити їх в 

конкретному випадку» [56, c. 169]. 

Слід зауважити, що перекладачі широко використовують аналог для 

передачі лексики німецькою мовою, яка не має повних, стійких еквівалентів, 

тобто для перекладу українських історичних реалій. Згідно з зібраним нами 
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матеріалом, цей перекладацький прийом передачі реалій застосовується частіше, 

ніж будь-який інший. Розглянемо приклади: 

Cонце не впізнавало вчорашнього 

багатого гумна і не впізнавало 

ключницю Маруню [195, c. 88]. 

Тодi до стравницi зайшла лiтня, 

трохи зiгнута жiнка з сивим волоссям 

— ключниця Ярина [193, c. 22]. 

Die Sonne erkannte das reiche 

Landgut nicht wieder, aber auch die 

Beschließerin Marunja konnte sie nicht 

wiedererkennen [200, c. 157]. 

Jetzt erschien eine bejahrte, leicht 

gebeugte Frau mit grauen Haaren im  

Speisesaal, die  Beschließerin  Jaryna 

[208, c. 30]. 

При тих словах боярин гордим рухом 

руки вийняв із-за широкого ремінного 

пояса княжу грамоту і підняв її вгору, 

показуючи громаді [196, c. 52]. 

Mit einer stolzen Handbewegung zog der 

Bojar die fürstliche Urkunde aus seinem 

breiten Ledergürtel und hob sie in die 

Höhe, um sie der Gemeinde zu zeigen 

[201, c. 73]. 

 

На підставі проведеного нами дослідження, можна припустити, що для 

перекладу деяких українських історичних реалій є свого роду регулярні 

відповідники, які використовуються при перекладі різних текстів різними 

перекладачами (українськими та іноземними). В більшості випадків такі реалії 

перекладаються  тією самою одиницею МП: ключниця, грамота, рабиня,  

корогва. 

Якщо в наведених вище прикладах українські національні історичні реалії 

замінюються нейтральними німецькими аналогами (Urkunde, Fahne, 

Beschließerin), то в наступних прикладах історичні українські реалії замінюються 

німецькими, значення яких також мають історичний відтінок: 

Чи то між своїми товаришами 

тухольцями, чи між боярами, чи між 

їх слугами, Максим Беркут усюди був 

однаковий, спокійний, свобідний в 

Maxym Berkut machte in seinem 

Verhalten keinen Unterschied zwischen 

seinen eigenen Leuten, den Bojaren und 

ihren Knechten. Sein Auftreten war 
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рухах і словах, мов рівний серед рівних 

[196,  c. 13]. 

 

Бо, випивши, сказав дещо не таке при 

гурті; до слова необережного 

придрались і згадали — в нього був 

наймит колись [187, c. 241]. 

 

gemessen, natür lich in Wort und Geste 

— ein Gleicher unter Gleichen [201, c. 

11]. 

Denn als er getrunken hatte, plauderte 

über einiges Negatives in Anwesenheit 

Fremder, diese unbedachten Worte 

wurden weitergetragen und man entsann 

sich, dass er einst einen Knecht gehabt 

hat [199, c. 281]. 

В цілому, всі ці українські реалії є історизмами в лексичній системі 

сучасної української мови. Не можна заперечувати той факт, що для сучасного 

українського читача історичне забарвлення значення цих слів очевидне. 

Вживання перекладачами аналогів з історичним відтінком значення дозволяє 

дотримати потрібну історичну перспективу, створити «дистанцію часу», яка 

віддаляє читача від часу створення оригіналу. В даному випадку очевидна спроба 

відтворення історичної перспективи шляхом підбору аналогічних понять в МП з 

тієї ж стилістичною функцією, хоча і з не завжди з тим самим денотативним 

значенням. 

Узагальнюючи наведені приклади, можна сказати, що українські історичні 

реалії та їхні німецькі відповідники, незважаючи на соціально-історичні 

відмінності, мають ряд загальних, релевантних для кожного конкретного 

контексту ознак. Подібні приклади показують, що такий прийом перекладу 

передає звичність, побутове забарвлення відповідного слова першотвору, в 

одних випадках надаючи йому історичного відтінку, в інших випадках не 

доповнюючи його жодними новими рисами. У будь-якому випадку переклад за 

допомогою аналога призводить до певної втрати національно специфічних 

особливостей, якi характеризуються одиницею ВМ. На цей факт звертає увагу    

А. В. Федоров [117, c. 156]. Він зазначає, що така втрата відшкодовується 

зрозумілістю перекладу в контексті при більшому або меншому ступені 

близькості поняття, яке виражається. 
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У деяких випадках перекладачі використовують як аналог слова з яскравим 

національним забарвленням. Такі випадки підбору аналогів з яскравим 

колоритом культури носіїв МП або якоїсь третьої культури у відібраному нами 

практичному матеріалі стосувалися перекладів назв одиниць міри, а також 

грошових одиниць, наприклад, червонець – Dukat: 

В лівій частині від брами, як 

відгородки, розміщено: бочоночок, 

переповнений червінцями…[195, c. 

22] 

Im linken Teil abseits des Tores sind, wie 

in Absperrungen: ein mit Dukaten 

angefülltes kleines Fässchen…[200, c. 

41] 

Такі випадки введення в текст перекладу реалій, несумісних з місцевою і 

часовою обстановкою оригінального твору, можна охарактеризувати як 

«порушення національного і історичного колориту» [123, c. 80]. 

Багато дослідників [наприклад 117, c.156; 19, C. 130-136] вказують на 

небажаність передачі реалій за допомогою існуючих в мові перекладу одиниць з 

яскравим національним забарвленням, щоб не вносити в переклад не властивий 

йому національний колорит. Очевидно, що при перекладі творів української 

літератури використання аналогів типових німецьких реалій відразу ж створює 

картину характерного німецького побуту, надає перекладу небажаний колорит, 

не гармоніює з контекстом. У зв’язку з цим не можна не погодитися з думкою 

A.A. Реформатського про те, що навряд чи можна виправдати доцільність 

подібної тенденції «одомашнення» тексту в перекладі [92, c. 21]. 

 

2.3.4. Використання описового перекладу 

«Немає такого слова, — зазначає А. В. Федоров, — яке не могло б бути 

перекладено іншою мовою, хоча б описово, тобто поширеним сполученням слів 

даної мови» [117, c.154]. С. Влахов і С. Флорін [19, c. 103-104] підкреслюють, що 

такий переклад нерідко є по суті перекладом не самої одиниці, що позначає 

реалію, а її тлумаченням. Він дозволяє, однак, досягти високого ступеня 

зрозумілості для рецептора перекладу при досить високій точності: 
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 cічова рада – Rat in der Saporosher Sitsch; куркуль – reicher Bauer, 

підкуркульники – Mittelstandsbauern. 

Як вже зазначалося раніше, переклад вносить суттєві корективи в 

прагматичні презумпції вихідного тексту, оскільки відоме читачеві оригіналу 

часто виявляється поза фоновими знаннями читача перекладу. Саме з цієї 

причини перекладачі часто вдаються до описового перекладу. 

У досліджуваних перекладах художніх творів української літератури 

трапляються описи різного характеру. Так, наприклад, бувають порівняно 

короткі пояснення за допомогою розгорнутих словосполучень, що розкривають 

істотні ознаки явища, яке позначає дана лексична одиниця, як, наприклад:  

Ланка піонерів-школярів, як 

настроєний хор, під орудою партійця, 

затинає: — Куркуль, віддай хліб! [187, 

c. 27] 

Ein Trupp Pioniere-Schüler, skandiert 

wie ein geübter Chor unter Führung 

eines Parteigenossen: „Kurkul (reicher 

Bauer), gib das Getreide her“ [199, c. 

47]. 

В інших випадках перекладачі дають більш докладні тлумачення 

відповідних предметів і понять. Такі описи нерідко супроводжуються змінами 

синтаксичних конструкцій: 

Три тисячі нереєстрових козаків — з 

тих, що були під Хотином,— одразу 

рушили на Січ з обозом та 

гарматами, згортаючи до себе охочих 

[191, c. 154]. 

Dreitausend Kosaken, die nicht im 

Register standen, aber bei Chotin 

gekämpft hatten, zogen sogleich mit dem 

gesamten Tross, mit den Kanonen und 

allen Freiwilligen, zur Sitsch [206, c. 

157]. 

 

Згідно з нашими дослідженнями, для передачі значень деяких реалій 

українськими та іноземними перекладачами використовується як прийом 

перекладу тільки опис: 

З каплички, що поруч із дзвіницею, 

втираючи краєм хустки очі, вийшла 

Aus der Kapelle neben dem Glockenturm 

kam Wasylyna Makuschkowa und 
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Василина Макушкова, а за нею 

Дмитро Попович – іще добріський 

дідок із опришківським топірцем у 

правій руці, та й собі пристали до 

Михайла, що крутив криничну корбу 

на подвір'ї вчорашньої школи [190, c. 

115]. 

wischte sich mit einem Tuchzipfel die 

Augen. Ihr folgte Dmytro Popowytsch, 

ein gütiger Alter, eine Axt in der rechten 

Hand, die noch aus der Zeit der 

Opryschki-Banden stammte [205.c 134]. 

 

Нерідко перекладачі використовують поєднання двох способів —  

транслітерації або калькування і описового перекладу (П. Ньюмарк називає такі 

поєднання «translation couplets»). Опис дається безпосередньо в тексті, у виносці 

або в спеціальній примітці: 

Jastrubky Helfer des sowjetischen Geheimdienstes, die Jagd auf die Partisanen 

machten [205, c. 228]. 

На підставі аналізу випадків використання описового перекладу можна 

зробити висновок про те, що такий прийом перекладу українських історичних 

реалій є досить ефективним, за умови, що перекладачеві вдається висловити 

засобами мови перекладу найістотніші ознаки перекладеного поняття, 

найважливіші в даному контексті компоненти значення. 

Крім того, відсутність у одержувачів оригіналу і перекладу однакових 

прагматичних презумпцій змушує перекладача супроводжувати поясненнями і 

коментарями транслітеровані реалії, кальки і аналоги, тобто здійснювати 

прагматичну адаптацію вихідного тексту для забезпечення адекватного 

розуміння тексту рецептором перекладу. 

 

2.3.5. Використання лексико-семантичних замін 

Лексико-семантичні заміни — «це спосіб перекладу лексичних одиниць 

оригіналу шляхом використання одиниць мови перекладу, значення яких не 

збігається зі значеннями вихідних одиниць, але може бути виведено з них за 

допомогою певного типу логічних перетворень» [57, c. 174]. Застосування 

лексико-семантичних замін пов’язано з певною модифікацією значень 
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лексичних одиниць. Основними прийомами цієї групи є: 1) генералізація; 2) 

конкретизація; 3) модуляція або смисловий розвиток. 

Генералізація (або гіперонімічний  переклад) — це прийом перекладу, при 

якому відбувається заміна одиниці ВМ, котра має більш вузьке значення, 

одиницею МП з більш широким значенням, або, іншими словами, заміна 

видового поняття в мові оригіналу родовим поняттям в мові перекладу [57, c. 

174]. 

Наприклад: 

Он у ту чайку, з великою 

зашпакльованою пробоїною, влучило 

колись ядро з турецького корабля, 

мало не пішла на дно з усіма козаками, 

якби не заткнули дірку клоччям [191, c.  

30]. 

– Jenes Schiff dort mit dem 

geflickten Loch war von einer 

Kanonenkugel getroffen worden, die von 

einem Türkenschiff stammte. Das Schiff 

wäre samt den Kosaken versunken, 

hätten sie das Loch nicht schnell mit 

Lumpen zugestopft [206, c. 36]. 

 

У зимівник... На Дубову Балку... 

[191, c. 38] 

„Wohin wanderst du, Junge?“ 

„Zu einem Weiler… nach Dubowa 

Balka“ [206, c. 42]. 

 

Таким чином, спостерігаємо, що значення історичних реалій при перекладі 

узагальнені, оскільки зимівник  — це не просто хутір, а назва господарства у 

запорізьких, чорноморських і в частини донських козаків, де вони перебували, 

коли не було військових дій (особливо взимку) [223]; а чайки — безпалубні 

плоскодонні човни запорізьких козаків, особливої форми [221], яку не передає 

відповідник Schiff. 

На копу скликають – на раду 

громадську,- сказав Максим» [196, 

36]. 

«Man ruft Leute zur Versammlung, zum 

Gemeinderat» [201, 40]. 
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Реалія «копа» (збори сільської громади для розв’язування судових або 

громадських справ [221]) перекладена гіперонімом «Versammlung», що вміщує 

значно ширше поняття, яке все ж не містить у собі сему слова «копа». 

При такому способі перекладу знімаються диференціальні ознаки 

відповідних реалій, які становлять їхню національну та історичну специфіку 

[132, c. 153]. На думку A.B. Федорова, використання генералізації знижує 

точність представлення, пов’язаного з назвою реалії у ВМ, оскільки назва 

узагальнюючого поняття в МП неминуче призводить до втрати конкретності в 

тій чи іншій мірі [117, c. 214]. Наше дослідження показало, що при перекладі з 

української мови німецькою цей прийом застосовується набагато частіше, ніж 

конкретизація (процес зворотний генералізації). 

Очевидно, що у німецькій мові відсутні слова з конкретним значенням, що 

відповідають таким специфічним українським національним реаліям як 

зимівник, чайка, курінь, панщина. Тому перекладачі йдуть шляхом генералізації, 

знімаючи ряд диференційних сем, вважаючи, мабуть, що зайва деталізація в 

даних випадках не так важлива. Слова з конкретним значенням, що опускаються 

в перекладі, замінюються більш загальними, але більш зрозумілими для 

рецептора перекладу.  

У цілому, аналіз прикладів показує, що застосування лексико-семантичних 

замін дає перекладачам можливість уникати введення в текст перекладу зайвих 

екзотизмів і при цьому досягти більшої ясності відповідного поняття. Але, з 

іншого боку, слід підкреслити, що зрозумілість перекладу для рецепієнта 

досягається за рахунок практично повної втрати національного та історичного 

колориту. 

 

2.3.6. Застосування опущення 

Одним із способів відтворення історичних реалій є її опущення, яке може 

призводити до викривлення чи втрату смислів, закладених в оригіналі твору за 

умови, що ця реалія має значення для смислоутворення тексту. З іншого боку, 

компенсація смислотворчої функції історичних реалій при її випущенні 
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  -- А вы разве ничего не 

слыхали о том, что 

делается на 

гетьманщине? [188, c. 

17]  

„Habt ihr denn nichts davon 

gehört, was jetzt ringsherum 

in der ganzen Ukraine 

geschieht?“[204, c. 43] 

»Habt ihr denn wirklich 

gar nichts davon gehört, 

was in der Hetmanschaft 

los ist?«[203, c. 32] 

Історична реалія «гетьманщина» позначає частину українських земель, яка 

внаслідок переможних битв 1648—1649 pp.  була звільнена від польської влади, 

що сприяло утвердженню Української козацької держави під назвою «Військо 

Запорозьке». Історики дали цій державі умовну назву — Гетьманщина [221]. 

Р.Кеснер при відтворенні історичної реалії «гетьманщина» опускає її, 

замінюючи її дескриптивною перифразою, а це дещо вводить читача в оману, 

оскільки козаків, які вели цю розмову, цікавив стан справ не по всій Україні, а 

лише на «гетьманщині», адже над ними знову скупчувалися хмари у вигляді Речі 

Посполитої з одного боку та Туреччини з іншого боку, які зазіхали на свободу 

козаків. 

Інший перекладач «Тараса Бульби» Гольм відтворив цю реалію 

транслітерацією з додаванням суфіксу жіночого роду –schaft, зберігаючи тим 

самим рід слова-реалії. Проте, на нашу думку, варто було б додати пояснення 

реалії у дужках чи у зносці. 

У наступному випадку спостерігаємо випущення історичної реалії «чайка» 

на позначення козацького човна, з метою не обтяжувати зміст незрозумілими 

читачеві реаліями: 

Січовикам — знову пливти 

чайками на Туреччину: шарпать 

позосталі війська, руйнувати 

турецьку силу [191, c. 99]. 

Die Sitsch-Kosaken mussten dann 

wieder in die Türkei auf dem Seeweg 

fahren und die dort zurückgelassenen 

Truppen gehörig rupfen [206, c. 106]. 

 

Так само спостерігаємо випущення історичної реалії на позначення звання 

— «головний отаман військ України» у творі «Кров людська — не водиця»: 
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З Кам’янця-Подільського – 

останньої резиденції «головного 

отамана військ України» Симона 

Петлюри – крізь лінію фронту 

пробиралися підполковник 

політичного відділу Кіндрат Погиба і 

сотник Данило Підіпригора [194, c. 

45]. 

Aus Kamenez-Podolsk, Petljuras 

letzter Residenz, schlugen sich der 

Oberstleutnant der Politischen 

Abteilung Kindrat Pogiba und der 

Hauptmann Danilo Pidoprigora durch 

die Frontlinie [210, c. 59]. 

Для уникнення зайвої екзотизації перекладачем було випущено декілька 

історичних реалій — запорожці та козацький. Це, хоча і не спотворює змісту 

інформації, проте знебарвлює та збіднює оригінал. 

Двоє метнулися з коней…А в 

того третього щось упоперек сідла… 

Як давні запорожці десь на козацькій 

могилі, везучи бранця чи рятуючи 

товариша [191, c. 46]. 

Zwei Reiter sprangen von den 

Pferden. Der dritte hatte etwas quer über 

den Sattel vor sich liegen. Einer der 

jungen Reiter zog rasch den Gurt fester, 

der andere horchte an der Gestalt, die 

überm Sattel lag [206, c. 55]. 

 

І можна було б цілу книгу 

списати, надзвичайну книгу про те, як 

жили колись Сірки на Полтавщині, 

коло славного города Переяслава, — 

батьки Сіркові жили. Та як і діди, і 

прадіди ще жили — в Запоріжжі 

козакували, на Крим і в Туреччину 

ходили, на "ночвах" море перепливали, 

та страху усім наганяли, та ще й на 

галерах не раз бували і звідтіля 

утікали... [191, c. 123] 

Sie konnten stundenlang sitzen und 

dem Regen zusehen und träumen, 

Erinnerungen nachhängen oder dem 

alten Mann zuhören, der von seinen 

Vorvätern erzählte, die in dem Land um 

Poltawa ein an Abenteuern reiches 

Kosakenleben geführt hatten…[206, c. 

143] 
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Для іноземного читача такі міста як Переяслав та Запоріжжя мало про що 

говорять, вочевидь тому перекладач і випустив їх при перекладі.  

Через відсутність історичної реалії княжий посадник та з метою не 

ускладнювати текст ця реалія в перекладі опускається: 

Ходімо ж до дому, брате 

Микуло! — говорив Сварг. — Дай 

подивлюся, який ти став. Диви, єй-єй, 

ти став набагато кращим, якось 

вирівнявся, ніби помолодів! Ні, брате 

Микуло, ти справді тепер — як 

дружинник княжий [193, c. 24]. 

„Gehen wir ins Haus“, sagte 

Swarg. „Vorher laß dich ansehen. He-he, 

du hast dich ja richtig herausgemacht!“ 

[208, c. 22]. 

Спостерігаються також випадки випущення цілих речень чи навіть уривків 

твору: 

Це ж під Жаботином, в тім Холоднім 

Яру... Як пак воно вийшло? [186, c. 46] 

 — Ото тутешні, — бурчав той, що 

співав «Джанкоя». — Скрипникові 

вчителі, та партєйці, та куркулі, — 

все наш брат, «враг народа»! Ті, що 

колись українізацію тут робили, і інші 

«враги» [186, c.157]. 

Хай собі Лаврентієв керує крайкомом 

ВКП(б), — цей новітній Муравйов-

Амурський, — яке до того діло Грицеві 

[186,c.169]. 

І слухали його дивну казку-бувальщину 

нове покоління славного роду 

Сіркового — Сірченко й Сірківна. Ще 

й нащадок гетьмана Дем'яна 

Многогрішного [186, c.123]. 

                      Випущено 

 

 

                      Випущено 

 

 

 

 

                     Випущено 

 

 

 

                    Випущено 
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Такий результат опущення історичних реалій слід називати 

«нейтралізацією» поряд зі стратегією архаїзації та модернізації. 

 

2.3.7. Перекладацькі помилки при відтворенні історичних реалій 

Саме через наявність своїх сутнісних характеристик художній текст є 

найскладнішим об’єктом для перекладу. Перекладачу необхідно зберегти не 

тільки цю організацію і структуру, а і його інтенційність, при цьому відтворити  

його естетичну функцію, а також передати засобами МП його зміст, 

смислоутворюючі засоби тексту і оригінальну мозаїку безлічі його смислів так, 

щоб оптимум пробудження і фіксації рефлексії залишився на тому ж рівні, що і 

в оригіналі художнього тексту, а також, щоб переклад був здатним збагачувати 

духовний простір людини і приймаючої культури. При цьому, природно, 

виникають труднощі, що ведуть до основних перекладацьких помилок, в 

результаті яких текст перестає бути художнім, втрачаючи одну зі своїх головних 

характеристик.  

Однією з найбільш докладних класифікацій перекладацьких помилок є 

класифікація Л.К. Латишева. Проаналізувавши її, ми дійшли висновку про те, що 

як помилки «функціонально-змістовного характеру» [69, c. 229], так і помилки 

«нормативного характеру» [69, c. 239] розглядаються тільки з точки зору змісту 

і мовної норми. Однією з нових типологій перекладацьких помилок є типологія, 

представлена  Н.К. Гарбовським [25, c. 514-520], створена на підставі когнітивно-

прагматичного і семіотичного підходу до теорії перекладу, вона розподіляє 

перекладацькі помилки на такі види: помилки, зумовлені нерозумінням вихідних 

смислів тексту (розуміючи при цьому під смислами саме непрямі мовні акти); 

помилки розуміння на рівні «знак-поняття» (обмежуючись лише когнітивним 

розумінням); помилки розуміння на рівні «знак – складне поняття» 

(словосполучення на когнітивному рівні); помилки розуміння на рівні «знак–

судження»; помилки когнітивного розуміння предметної ситуації (такі, що 

припускають неправильну раціональну інтерпретацію), помилки на етапі 

перевираження «системи смислів» [25, c. 527] і стилістичні помилки. 
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Незважаючи на повноту і різнорівневий підхід до перекладацьких помилок, 

недолік цієї типології полягає в тому, що вона не враховує помилок на рівні 

суб’єктивної реальності художнього тексту, наявність якої є його невід’ємною 

характеристикою.  

У нашій роботі ми дотримуємося типології В.М. Жигаліної, яка 

розмежовує поняття «перекладацька помилка» і «невдале перекладацьке 

рішення» [34, c. 53]. Головна їх відмінність в тому, що «невдале перекладацьке 

рішення ... виникає через нездоланну рефлективну перекладацьку трудність і 

тягне за собою спотворення авторської змістової програми при (майже завжди) 

вірній передачі змісту» [34, c. 56]. Таким чином, перекладацька помилка чи 

похибка - це помилка або мовна, на рівні значень (наприклад, перекладач вибрав 

неправильне значення слова в словнику), або помилка на рівні змісту художнього 

тексту — його спотворення або зміна. Невдале ж перекладацьке рішення завжди 

співвідноситься зі смисловою структурою художнього тексту.  

Основні помилки перекладачів при недостатній рефлексії або її відсутності 

описані нижче. 

1. Перекладач не вбачає смислів в оригіналі художнього тексту і переклад 

здійснюється тільки «за змістом», не надаючи значення функціям текстових 

засобів, що беруть участь у формуванні смислів художнього твору. 

2. Перекладач вбачає смисли в оригіналі художнього тексту, розуміє їх і 

експліцитно передає в тексті перекладу ( частіше всього знімаючи або опускаючи 

смислотворчі засоби), тобто передає власну інтерпретацію. 

3. Перекладач розуміє оригінал художнього тексту помилково, у зв’язку із 

відсутністю необхідної підготовки. Наслідок — зміщення смислу, текст 

перекладу вже набуває зовсім іншу мету, ніж мав текст оригіналу. 

4. Перекладач розглядає і перекладає окремі елементи художнього тексту 

як незалежні, без урахування їх функції в структурі цільного тексту. Як результат 

порушується структура художнього тексту і він втрачає свою інтенційність. 

Уникнути подібних помилок дозволяє герменевтичний підхід, орієнтований на 

розуміння тексту оригіналу. 
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Так, наприклад, німецький перекладач історичної повісті Миколи Гоголя 

«Тарас Бульба» Корфіц Гольм неправильно інтерпретував назву країни, в якій 

відбуваються події повісті, і, таким чином, неправильно її переклав, чим напевно 

викликав у читача щонайменше подив та спантеличення, що ж то за «окраїна», 

«прикордонна земля» і де вона знаходиться.  

Вот откуда разливается воля и 

козачество на всю Украйну! [188, c. 

10] 

Dies war die Stätte, von der aus 

Freiheit und Kosakentum das ganze 

Grenzland beherrschten! [203, c. 20]  

Звісно, таке хибне трактування лексеми «Украйна» можна було б вважати 

небезпідставним, оскільки до ХІХ століття існувало слово «украйна» і означало 

воно «межова область», «межа, що знаходилася з краю землі», але якби воно 

було вжито в такому значенні, воно б не писалося з великої літери. 

У свою чергу інший перекладач цієї повісті, австрієць Рудольф Каснер, 

відтворив її правильно, хоч і не зберігши специфіку вимови старослов’янської 

назви: 

Von hier aus strömt der Wille und die Kraft der Kosaken über die ganze Ukraine 

[204, c. 28]. 

Так само хибно було сприйнято К. Голмом історичну реалію «пивник» - 

людина, яка займається виготовленням пива, а тому, відповідно, неправильно 

відтворено німецькою мовою, перетворюючи людину-пивовара на п’яничку: 

…стоило только 

есаулам пройти по 

рынкам и площадям всех 

сел и местечек и 

прокричать во весь 

голос, ставши на телегу: 

"Эй вы, пивники, 

броварники! [188, c.4] 

…es brauchte nur der 

Oberstleutnant auf die 

Märkte und Plätze der 

Dörfer und Flecken zu 

ziehen, dort auf den 

Wagen zu steigen und aus 

vollem Halse zu rufen: 

»He, ihr Biersäufer und 

Brauer! [203, c. 7] 

 

Die Hauptleute 

brauchten nur auf die 

Märkte und Plätze aller 

Niederlassungen und 

kleinen Städte zu fahren 

und vom Wagen aus mit 

lauter Stimme zu rufen: 

„Hallo, ihr Brenner und 

Brauer, genug Bier habt 

ihr gebraut…“[204, c. 12] 
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Чи то з точки зору помилковості сприйняття, чи то неуважності 

перекладача, чи, можливо, з метою полегшити для читача сприйняття змісту, 

можна розглядати наступний приклад: 

Есаулы привезли 

сыновьям Тараса 

благословенье от 

старухи матери и 

каждому по 

кипарисному образу из 

Межигорского 

киевского монастыря 

[188, c. 22]. 

Towkatsch 

überbrachte Bulbas Söhnen 

den Segen der Mutter und 

jedem ein im Kiewer 

Kloster geweihtes 

Heiligenbild aus 

Zypressenholz [203, c. 42].  

 

Die Essauls brachten 

Bulbas Söhnen den Segen 

der alten Mutter und jedem 

von ihnen ein Heiligenbild 

aus Zypressenholz aus 

dem Kloster Meshigorji 

bei Kiew [204, c. 54]. 

Дмитро Товкач дійсно за своїм військовим званням осавул, але він був 

разом з Тарасом Бульбою та його дітьми на Січі, коли до них приїхали осавули з 

гостинцями від матері Андрія та Остапа, тому такий переклад може дещо 

спантеличити та заплутати читача. 

Також перекладачі часто не звертають увагу чи не бажають бачити різниці, 

а можливо й зумисно це роблять при відтворенні деяких реалій, як, наприклад, у 

романі-епопеї Михайла Стельмаха «Кров людська — не водиця»: 

…ти мені платив десять 

карбованців і морщився, а я тобі за цю 

мізерію заплачу аж десять тисяч, 

правда, совіцькими [194, c. 36]. 

  

…hast du mir zehn Rubel 

gezahlt und noch ein Gesicht gezogen. 

Ich aber will dir für dein kleines 

Fadenmaß zehntausend Rubel in die 

Hand zählen, allerdings Sowjetgeld 

[210, c. 47].  

Історичну реалію на позначення грошової одиниці «карбованець» —

українська грошова валюта до 1991 року, при перекладі було замінено аналогом 

рубль — грошова одиниця спершу Російської імперії, згодом Радянського 

Союзу. З історичних джерел відомо, що карбованець в Україні, на той час УНР, 

було введено в оббіг у 1919 році наказом уряду. Оскільки події, що 
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розгортаються у  творі, відбуваються в Україні, на поч. 20-х років, за часів 

панування УНР, на фоні військових баталій за участі більшовиків, Петлюри, 

Скоропадського, то сумнівів не виникає, що мова йде про українську грошову 

одиницю, що і видно з тексту оригіналу, проте читач перекладу, здійсненого 

російським перекладачем Юрієм Єльперіним, не відчує різниці, про що 

сперечаються два персонажі твору і чому один з них виправдовується, що 

заплатить «совіцькими». 

На жаль, від помилок не застраховані навіть досвідчені перекладачі, 

перекладачі-україністи. Так, наприклад, польський перекладач, дослідник 

україністики Александер Кратохвіл, здійснив переклади Ю. Андруховича,           

С. Жадана, О.Забужко, в одному з творів якої неправильно зрозумів в описі Києва 

та його містян реалію Бесарабка, що позначає відомий ринок в центрі Києва, біля 

головної вулиці — Хрещатик, куди приїжджають торгувати люди з різних частин 

України. 

якийсь чернець чи боярин, 

сутемне од часу обличчя того типово 

вкраїнського, добре прописаного, але 

водночас м'якого, як у старих горах, 

рельєфу, що його й досі легко 

впізнати, наприклад, між дядьків на 

Бессарабці, і тільки очі, незворушно-

темні, набряклі всезнаттям, тяжіли 

на ньому, немов не вміщаючись, і 

здавалось, він от-от знову зверне їх на 

мене [189, c. 20 ]. 

es war ein Mönch oder Bojar mit 

einem von der Zeit gedunkelten 

Gesichtszüge, die man gegenwärtig noch 

unter den Alten in Bessarabien antrifft, 

und nur die Augen, unbewegt, dunkel, mit 

Gesehenem übervoll, drückten das 

Antlitz  ihm nieder…[207, c. 15] 

 

Отже, досить часто незнання перекладачами культури та мовних 

особливостей мови, з якої здійснюється переклад, а також неправильна 

інтерпретація смислу лексеми, призводить до спотворення чи до неправильного 

зображення дійсності, описаної в оригінальному творі. 
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2.4. Стратегії перекладу 

2.4.1. «Одомашнення» та «очуження» при передачі історичних реалій 

Сучасні дослідники фокусують увагу на двох стратегіях перекладу тексту 

— «одомашнення» (domesticating approach) і «очуження» (foreignizing approach) 

перекладу. Вибір стратегії тісно пов’язаний з роллю суб’єкта перекладацької 

діяльності і способами передачі з мови-джерела на мову перекладу 

безеквівалентної лексики, у тому числі й історичних реалій тексту оригіналу. На 

думку дослідників, рішення про застосування тієї чи іншої стратегії також 

визначається і екстралінгвістичними факторами: культурними, економічними, 

політичними і соціальними [180, c. 240]. 

Стратегія «одомашнення», орієнтуючись на приймаючу культуру, прагне 

до адаптації оригіналу за своїми канонами, максимально можливо наближаючи, 

за словами Ф. Шлеєрмахера, автора до реципієнта [133, c. 133]. Яскравим 

прикладом такої адаптації до приймаючої культури є переклад Біблії Мартіном 

Лютером німецькою мовою: «Якби мені довелося слухатися цих ослів, вони 

поставили б мене перед необхідністю перекладати буквально:«Від повноти серця 

говорять уста». Ну, скажіть мені, хіба так німецькою говорять? Який німець це 

зрозуміє? ... Селянин скаже так: «Що на умі, те й на язиці» ("Wes das Herz voll 

ist, des geht der Mund über")» [136, c. 205].  

Позитивною властивістю стратегії «одомашнення» є доступність тексту 

перекладу для реципієнта культури призначення. Однак не можна не погодитися 

з У. Еко в тому, що в разі повного «одомашнення» тексту перекладу «всі 

лінгвістичні та культурні проблеми, встановлені оригіналом, втрачають своє 

значення» [136, c. 204], оскільки перекладачі часто недооцінюють функцію 

перекладу в культурі реципієнта. 

Деякі прихильники стратегії «одомашнення» тексту розглядають результат 

перекладацької діяльності залежно від норм і умов, прийнятих у суспільстві МП, 

від наявності «певного соціального замовлення» [67, c. 6]. Питання про вибір 

стратегії не ставиться: текст перекладу не повинен містити іноземних елементів, 

хоча і в розумних межах, і говорити про своє «іноземне походження» [69, c. 16]. 
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Така позиція видається не зовсім правомірною в застосуванні до художніх 

текстів, оскільки, написані мовою вихідної культури, вони містять в собі велику 

кількість безеквівалентних елементів (наприклад, унікальних історичних 

реалій). Останні мають істотне значення для освоєння змісту такого тексту з 

герменевтичних позицій і, відповідно, вимагають особливого ставлення при 

виборі стратегії їх трансляції мовою приймаючої культури. 

Стратегія «очуження», навпаки, орієнтується на мову вихідної культури і 

текст оригіналу, або наближає реципієнта до автора [133, c. 133]. Деякі 

дослідники стверджують, що стратегія «очуження» краща, оскільки робить 

видимим присутність перекладача і підкреслює іноземне походження тексту 

оригіналу, тим самим відсилаючи реципієнта в світ вихідної культури [181, c. 

20]. Такий підхід до перекладу допомагає реципієнту побачити «описуваний 

предмет в незвичному ракурсі, в новому світлі, щоб зрозуміти цей предмет 

краще, ніж у нього виходило досі» [136, c. 207]. До позитивних факторів цієї 

стратегії також відноситься можливість збагачення МП новими лексичними 

одиницями за рахунок тексту-джерела. Як правило, при трансляції 

безеквівалентної лексики, словникове значення якої за своєю природою є 

неперекладним, перекладач стикається з двома труднощами: «1) відсутність в 

МП відповідника (еквівалента, аналога) через відсутність у носіїв цієї мови 

позначуваною реалією об’єкта (референта ) і 2) необхідність, поряд з предметним 

значенням (семантикою) реалії, передати і колорит (конотацію) — її національне 

і історичне забарвлення» [19, c. 80]. До цього списку слід додати ще як мінімум 

одну складність, пов’язану з передачею історичних реалій в МП. Вона полягає в 

адекватному визначенні функції реалії в системі смислів, а також у збереженні 

цієї функції при перекладі тексту. 

Так, відтворюючи українські історичні реалії німецькою мовою, 

перекладачі вдаються як до стратегії «одомашнення», наприклад, кунтуш – 

Mantel, мужик – Bauer, так і «очуження» бунчук – Buntschuk, дружина – 

Drushina. 
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Вибір стратегії перекладу залежить не тільки від рішення суб'єкта 

перекладацької діяльності і екстралінгвістичних чинників, а й від типу тексту, 

що перекладається. Тексти формального характеру, наприклад військові, 

юридичні, науково-технічні, можуть піддаватися повній адаптації до 

приймаючої культури практично без втрати змісту завдяки наявним певним 

конвенційним відносинам між різними культурами в цих сферах людської 

діяльності. Крім того, подібні тексти типово містять в собі універсальні терміни, 

наявні в кожній культурі. Наше зацікавлення становлять художні тексти, які є 

унікальним об’єктом перекладацької діяльності і носієм естетичної функції, що 

володіє складною системою змістів і смислів і вимагає особливого підходу. 

Таким чином, при виборі стратегії перекладу безеквівалентної лексики, зокрема 

стратегії перекладу  історичних реалій, необхідно враховувати наступні фактори: 

• рішення самого перекладача; • екстралінгвістичні чинники: економічні, 

політичні та соціальні норми приймаючої культури; • тип тексту, що 

перекладається; • функціональні особливості історичних реалій в тексті 

перекладу (ТП) з позицій філологічної герменевтики. Врахування даних 

факторів дозволяє перейти від описового підходу до вирішення даної проблеми 

завдяки конструктивній оптимізації способів перекладу ІР. 

 

2.4.2.«Модернізація» та «архаїзація» 

Поряд з проблемою вибору стратегії перекладу культурних реалій на 

користь їх «одомашнення» або «очуження» однією з актуальних у сучасній теорії 

перекладу залишається проблема «перекладності часу» [178, c. 390] оригіналу 

твору, відбитого, як правило, в історичних реаліях. Деякі дослідники називають 

«часову перекладність» тексту оригіналу збереженням національно-історичного 

колориту твору [117; 19; 56], деякі – «історичною стилізацією» тексту перекладу, 

його «історичною ідентичністю» [178, c. 390]. 

Відповідно до теорії Джеймса С. Холмса (James S. Holmes), одного з 

основоположників сучасної теорії перекладу, «кожен перекладач поезії, таким 

чином, свідомо чи несвідомо, безперервно працює над трьома гранями 
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перекладного тексту, приймаючи рішення про переклад щодо кожної з них —  

лінгвістичної, літературної (інтертекстуальної) і соціокультурної; по осі 

екзотизаціі перекладу проти його натуралізації і осі історизації проти його 

модернізації» (переклад наш) [147, c. 48]. Таким чином, перекладач, 

орієнтуючись на текст оригіналу в кожному з аспектів, прагне «перемістити» 

текст оригіналу в мову культури перекладу, приймаючи рішення про 

«одомашнення» (екзотизації), «очуження» (натуралізації), архаїзації 

(історизації) або модернізації перекладу [147, c. 47]. 

Перекладачі кінця XX століття були схильні модернізувати й 

«одомашнювати» текст перекладу в лінгвістичному і інтертекстуальному 

аспектах. З іншого боку, соціокультурний аспект був схильний до архаїзації і 

«очуження», а переклади XIХ століття характеризуються модернізацією і 

«одомашненням» у всіх трьох площинах [147, c. 49]. 

Проблема архаїзації і модернізації текстів перекладу розлядалася багатьма 

радянськими і зарубіжними теоретиками і практиками перекладу. Деякі з них 

займають компромісну позицію [47], інші наполягають на збереженні «духу» і 

історичної своєрідності оригіналу в перекладі [99], а треті стверджують, що 

переклад будь-якого твору повинен бути тільки сучасним [117]. Однак більшість 

дослідників погоджуються, що збереження «духу» оригіналу в перекладі без 

спотворення тексту перекладу в сторону навмисної, неприродної архаїзації або 

модернізації, є вершиною перекладацької майстерності. 

Традиційно західне перекладознавство розглядає проблему «архаїзації та 

модернізації» укупі з проблемою «одомашнення та очуження» з точки зору 

наближення реципієнта до автора (архаїзація і «очуження») або, навпаки, 

наближення автора до реципієнта (модернізація і «одомашнення»). 

Західні перекладознавці стверджують, що відповідно до літературних норм і 

очікувань реципієнта, швидше модернізація має більше право на існування, ніж 

архаїзація. Наприклад, Ю. Найда, у своїй теорії формальної і динамічної 

еквівалентності розглядає архаїзми та історичну стилізацію як елементи форми і 

не вважає за можливе або за необхідне їх методичне перенесення в текст 
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перекладу, роблячи, однак, виняток для архаїчної і історичної лекски, що 

виражає комунікативний намір автора [78, c. 116]. Про проблеми збереження 

комунікативного наміру автора в перекладі говорить і відомий італійський 

семіолог У. Еко [136], аналізуючи переклади Біблії і поезії Данте з точки зору 

архаїзації і підкрелюючи, що в сучасному світі перекладу існує тенденція до 

створення «гібридних», тобто змішаних випадків перекладу.  

У свою чергу, твори, значно віддалені за часом створення від часу 

створення тексту перекладу — архаїчні, на думку дослідників неминуче 

піддаються історичній стилізації. Необхідна історична стилізація перекладів 

архаїзованих текстів, тобто тих, в яких автори навмисно вживають архаїзми та 

історизми для опису тих чи інших історичних епох або для опредметнення 

смислів текстів. 

Однак за твердженням сучасних перекладознавців, сама часова  

віддаленість тексту оригіналу від тексту перекладу («діахронічний» переклад за 

B.C. Виноградовим) тягне за собою певні проблеми. Наприклад, в 

лінгвістичному аспекті перед перекладачем постає проблема переоцінки мови 

твору в світлі її (мови) еволюції [178, c.391]; проблеми різниці інтертекстуальних 

контекстів мов оригіналу та перекладу і «перепрочитання» оригіналу з точки 

зору сучасної для перекладача соціокультурної ситуації. Це призводить до нової 

інтерпретації твору і, отже, до пошуків інших стратегій його перекладу. Крім 

того, якщо твір перекладався неодноразово, то дослідники виділяють два типи 

послідовностей перекладів, залежно від того, чи становлять вони «нейтральну» 

послідовність або в ній може бути виділено один, канонічний або так званий 

«хрестоматійний» переклад [178, с. 391]. 

Крім зазначених проблем не можна ігнорувати той факт, що ми маємо 

справу не просто з двома текстами (оригіналом і перекладом), але і з двома 

різними культурами, відбитими в них, та ще й віддаленими одна від одної на 

велику часову відстань. Культури розвиваються різними темпами і мають різні 

картини дійсності, що характеризується відсутністю тих чи інших феноменів 
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культури оригіналу в приймаючій культурі і, отже, відсутністю в її мові засобів 

номінації таких феноменів. 

Таким чином, проблема «архаїзація vs модернізація» безпосередньо 

пов’язана з передачею історичних слів-реалій в тексті перекладу. Як правило, 

тексти оригіналів творів, що зображують дійсність минулих часів і значно 

віддалені в часі, рясніють історичними реаліями, тобто словами і 

словосполученнями, пов’язаними з певними історичними епохами і які не 

входять у сферу вживання сучасної мови. Така ж ситуація і з архаїзованими 

текстами, в яких автор навмисно використовує історичні реалії для 

опредметнення певних смислів. 

Перекладачеві необхідно визначитися зі стратегією — чи буде він 

керуватися стратегією «одомашнення» чи «очуження». Таким само чином 

вирішується проблема вибору способу передачі історичних реалій мовою 

перекладу. Здебільшого, як фактори, що впливають на прийом передачі 

історичних реалій, так і проблеми, що виникають при їх перекладі, схожі з 

факторами і проблемами, що виникають при виборі стратегії перекладу на 

користь «чужої» або «своєї» культури [106, c. 249]. Однак слід враховувати, що 

при перекладі тексту оригіналу на мову приймаючої культури існують деякі 

специфічні проблеми, неправильне вирішення яких призведе до спотворення 

смислу тексту оригіналу. Так, болгарські дослідники С. Влахов і С. Флорін 

застерігають перекладачів від повної заміни закордонних культурно-історичних 

реалій (у тому числі архаїзмів та історизмів) реаліями свєї мови [19, c. 116]. Це, 

на думку авторів, позбавляє текст культури його «національного колориту», 

іншими словами віддаляє реципієнта від тексту оригіналу і культури, в ньому 

представленої. Також деякі перекладознавці (наприклад, Нір [167], Фонг [144] 

виокремлюють ще одну стратегію – нейтралізації, оскільки часто перекладачам 

«залишається тільки використати нейтральний, немаркований стиль» [167, 87]. 

Так, наприклад, значна частина українських історичних реалій у 

німецькомовних перекладах відтворюється історизмами, наприклад, джура – 

Кnappe, сердюк – Bursche, наймит – Knecht, кунтуш – Wams, архаїзмами 
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світлиця – Gemach, отже йдеться про стратегію архаїзації. Також можливі 

випадки модернізацію лексем – шаровари – Pluderhose, сільський отаман – 

Gemeindevorstehende. Ми також виокремлюємо стратегію «нейтралізації» –

заміна історично забарвленої лексики нейтральною, наприклад, віче – 

Versammlung, стравниця – Speisesaal. На нашу думку, оптимальним варіантом 

національно-культурної та хронологічної адаптації художнього тексту при 

перекладі є підхід, при якому вихідний текст слід створювати також трохи 

архаїзованим, щоб читач відчував віддаленість зображуваних подій від 

реального життя, але і не перенавантажувати архаїзмами, щоб це не заважало 

сприймати сюжет, не відволікало від основного змісту, що можливо за рахунок 

використання нейтральної лексики.  

Таким чином, по-перше, історичні реалії можуть мати смислотворчу 

функцію, яку необхідно або зберегти, або компенсувати в перекладі; по-друге, 

проблема «архаїзації та модернізації» тісно пов’язана з проблемою «очуження та 

одомашнення» і часто не може розглядатися окремо. У даному дослідженні 

архаїзація і модернізація розглядаються тільки з точки зору зміни початкового 

хронологічного типу історичних реалій. 

 

2.4.3. Ідеологізація перекладів 

Важливою вимогою адекватної передачі художніх текстів історичної 

тематики є дотримання принципу історизму, іншими словами, застосування 

історичної стилізації. Такий прийом є неминучим при перекладі, якщо час 

написання оригіналу значно дистанційовано від часу виконання перекладу. За  

В.С. Виноградовим будемо оперувати поняттям діахронічного художнього 

перекладу на противагу синхронічному, який виконано в епоху створення 

оригіналу, коли часовий рівень мови оригіналу та перекладу співвідносний, 

автор та перекладач — сучасники. 

Крім того, перекладач повинен вдатися до історичної стилізації, якщо 

автор оригіналу свідомо звертається до цього прийому. При цьому це може бути 

твір, написаний в епоху, значно віддалену від часу виконання перекладу 
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(«Святослав», «Володимир», «Михайлик – джура козацький», «Жбан вина»), а 

також твір, сучасний оригіналу, написаний в добу, близьку сучасному 

перекладачу («Солодка Даруся» та багато інших). Більшість досліджуваних нами 

перекладів українських творів було здійснено у незначний відрізок часу з 

моменту написання оригіналу, тому говорити про значний і різний вплив часу на 

оригінал та переклад немає потреби. Особливості застосування тлумачами 

перекладацьких стратегій ми розглянули у іншому підпункті. Вартим уваги є той 

факт, у який період часу переклад виконувався. 

З огляду на переклад, зокрема художніх творів, у герменевтичному аспекті, 

який передбачає множинність інтерпретацій змістів та смислів, доволі часто це 

стає приводом для спекуляцій та маніпуляцій [51, c.118]. До важливих сучасних 

концепцій перекладу можна віднести також «неофіційну» перекладознавчу 

«школу маніпуляцій», предметом вивчення якої є перекладна література, а 

основними представниками  — американські перекладознавці Хозе Ламберт і 

Тео Германс [9, c.158]. На нашу думку, маніпулювання в процесі перекладу, 

дійсно, не можна назвати рідкісним явищем. При перекладі необхідно пам’ятати, 

що будь-яка стратегія, спрямована на занадто високий ступінь екзотизації або, 

навпаки, модернізації тексту перекладу, може тим чи іншим чином сприяти 

ідеологічному маніпулюванню текстом, до чого доволі часто вдавалися при 

здійсненні перекладів у радянські роки. Яскравим свідченням цього виступають 

вибрані приклади з художніх творів, перекладених у 50-60-ті роки ХХ століття, 

наведені нижче. 

Стосовно ідеологізації перекладів знаходимо також цікаву інформацію у 

статті О.І. Чередниченка, присвяченій проблемам перекладознавства: «Серед 

позатекстових контекстів, які можуть входити до полісистеми цільової культури, 

варто згадати цензуру, що обмежує перекладацьку творчість як ідеологічно, так 

і стилістично, позаяк вона визначає вибір твору для перекладу і вибір 

лінгвостилістичних засобів його відтворення цільовою мовою. Подібна ситуація 

мала місце за часів СРСР, коли перекладачам нав’язувався перелік творів 

іншомовних авторів, передусім комуністичного спрямування, відтворювати які 
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можна було лише засобами літературної мови. Будь-які відхилення від норм 

літературної мови у бік використання нижчих стилістичних рівнів, зокрема 

просторіччя, жаргону, арго або сленгу, практично не допускалися» [126, с.7]. 

У своєму дисертаційному дослідженні М.Л. Іваницька слушно зауважує, 

що приблизно 20 перших повоєнних років літературного трансферу можна 

вважати періодом ідеологічного замовлення, який виразно вербалізувався в 

текстах перекладів, паратекстах і метатекстах, створивши потужне в кількісному 

та якісному відношенні радянсько-німецьке перекладацьке поле, закріпивши за 

ним таку рису, як інтерпретація багатонаціональної радянської літератури як 

більш-менш гомогенної, русофонної та соціалістичної [41, c. 190]. 

Переклад повісті І.Я. Франка «Захар Беркут» “Sturm im Tuchla-Tal”, 

здійснений у 1955 році Маргою Борк (Marga Bork), характеризується високим 

ступенем політизації, оскільки написана Урсулою Вібах передмова до перекладу 

відносила І.Я. Франка до «попередників В.Леніна та Й. Сталіна». Всім добре 

відомо, що в історичній повісті «Захар Беркут» йдеться про боротьбу давніх 

карпатських громад проти нашестя монголів та соціального гноблення. 

Провідними мотивами твору є захист рідної землі, возвеличення мужності, 

патріотизм, винахідливість, рішучість, єдність та згуртованість народу — 

запорука перемоги. Проте в передмові до німецького перекладу цього твору 

дається хибне твердження, що нібито цей твір став натхненником пролетаріату 

до боротьби за його права, який потребував для боротьби «такого провідника як 

Захар Беркут, такого нестримного борця, як і Максим, і знайшов його у особі 

Леніна та Сталіна» [202, c. 6]. На додачу до цього вступ закінчується словами, 

що І.Я. Франко та «мільйони інших людей передбачали настання щасливого 

життя із приходом соціалістської революції». [202, c. 7]. Пояснення такої 

пропаганди у вступі до перекладу художнього твору можна зрозуміти із 

інформації про видавництво Verlag Kultur und Fortschritt Berlin, яке знаходилося 

в НДР. Тим не менш, хоч це цілком очевидно для носіїв мови, але для реципієнтів 

перекладу таку хибну інформацію було вплетено в тканину твору доволі 
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непомітно шляхом інтерпретацій значень, гри зі смислом та вибору потрібного 

напряму. 

Ще одним інструментом ідеологічної адаптації можна вважати надання 

негативної конотації висловлення негативної думки перекладачем, що є 

неприпустимим. Так історичній реалії УНР при поясненні у виносці було надано 

негативного забарвлення, хоча в оригіналі мови про це не було, наприклад: 

«Свирид Яковлевич знає, що і Кам’янець-Подільський, і Проскурів, мов червою, 

кишать петлюрівцями, що недарма зі своєї розкішної швейцарської вілли поїхав 

оббивати англійські і французькі пороги пришелепуватий гетьман 

Скоропадський, що не з добром приїхали уенерівські міністри до чорного барона 

в Крим» [194, c. 11]. – „Swirid Jakowlewitsch weiß, daß es in Kamenez-Podolsk und 

Proskurow von Petljuraleuten wie von Würmern wimmelt, er weiß, daß der 

schwachköpfige Hetman Skoropadskij nicht umsonst seine prachtvolle Villa in der 

Schweiz verlassen hat, um in England und Frankreich von Tür zu Tür zu laufen, und 

daß es nichts gutes bedeutet, wenn die UNR-Minister zum schwarzen Baron in die 

Krim gefahren sind“ [210, c. 18]. Реалія УНР пояснюється у виносці як 

«Українська народна республіка; офіційне позначення контрреволюційного 

петлюрівського руху» [210, c. 18]. 

Своєрідною ідеологізацією є і той факт, що тривалий час українські 

лексеми відтворювалися іноземними мовами через фонологічну систему 

російської мови [51, c. 120]. 

Переклади доби незалежності характеризуються «українізацією», тобто 

графічна форма лексем почала все частіше і частіше передаватися українською 

фонологічною системою завдякі появі офіційної системи транслітерації у 1996 р. 

Крім того, почали з’являтися переклади творів на теми, які висвітлювали 

сторінки історії України, заборонені раніше, наприклад: Голодомор, примусові 

колективізації («Жовтий князь» І.Барка), Голокост, свавілля червоних солдат на 

Західній Україні («Солодка Даруся», «Музей покинутих секретів»). 
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2.5. Функції історичних реалій у художніх текстах 

Іншою концепцією перекладу, застосованою у дослідженні, є 

функціоналізм — впливова течія у перекладознавстві, яка з’явилася у 

Німеччині на початку 80-х рр. ХХ ст. і отримала назву теорія скопосу                                    

(«скопос» грец. — «мета, ціль»). Її найбільш відомими представниками є Ганс 

Вермайєр і Катаріна Райс. Це загальна теорія перекладу, згідно з якою 

основою процесу перекладу є його мета, а перекладач виступає експертом, 

який несе відповідальність за оптимальне досягнення мети. Поняття скопосу 

можна позначити як виконання певної обраної функції чи дотримання певної 

стратегії перекладу. Вибір стратегії перекладу знаходиться у прямій 

залежності від скопосу, тобто мети. За цією теорією, перекладач має право 

передавати особливості культури, адресата та ситуації мовою перекладу, 

тобто відповідати очікуванням цільової культури (групи) або порушувати ці 

норми. Наприклад, якщо художній твір перекладається з метою ознайомлення 

читачів з особливостями життя, історії, звичаїв, традицій, національною 

ментальністю іншого народу, перекладач повинен відмовитись від 

національно-культурної адаптації тексту та намагатись максимально зберегти 

в тексті реалії. Калькувати фразеологізми, додавати коментарі. Такий 

переклад здійснює  країнознавчу функцію, проте майже виключає можливість 

відтворення художньої образності оригіналу. Коли художній твір 

перекладається з метою ознайомлення читачів із творчістю письменника, на 

перший план виходять функції впливу (особливо у випадку поетичного 

перекладу) та національно-культурна зумовленість тексту. Ми намагаємось 

поєднати країнознавчу функцію зі збереженням художньої образності. 

Ідея скопосу базується на ключових концепціях прагматики: інтенції 

(намірі) та дії. Крім того, були сформульовані два основних правила скопосу. 

Перше правило скопосу: комунікація визначається метою. Друге правило: 

мета змінюється відповідно до отримувача тексту. Вирізняють три основних 

види перекладацьких цілей: комунікативна мета, згідно з якою виконується 

цільовий текст (наприклад, переконання, інформування); стратегічна мета, 
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спрямована на застосування особливих методів перекладу (наприклад, 

спрощений вільний переклад у сфері зв’язків з громадськістю); загальна мета, 

поставлена перекладачем (тобто все, що мотивує конкретну особу) [200, c. 

75]. Дані цілі не можуть бути однаково важливими, тому потребують 

встановлення пріоритетності між ними. Г.Вермайєр зауважує на наявності 

ієрархії факторів перекладу: «Мета перекладу — внутрішня когерентність 

(прим. наша — пов’язаність і несуперечність) тексту перекладу — 

когерентність між текстом оригіналу та текстом перекладу, що був 

попередньо сприйнятий перекладачем»  [260, c. 25]. Вчений також підкреслює 

«неможливість та нереальність еквівалентності реакцій учасників 

комунікативного акту» [260, c. 26]. 

 З огляду на неможливість еквівалентності реакцій учасників 

комунікативного акту, теорія скопосу пропонує вважати вагомою частиною 

будь-якої форми комунікації відгук одержувача тексту (feedback), який 

визначає розмір «успішності» повідомлення. «Успішним» вважається 

повідомлення, яке не викликає «протесту» внаслідок порушення наміру 

відправника або/ та відповідних очікувань одержувача. Отже, необхідною 

передумовою успішності перекладу є узгодженість змісту тексту перекладу з 

метою, поставленою перекладачем. 

Проілюструємо дане твердження на прикладі фрагменту з історичної 

повісті «Михайлик — джура козацький»:  

- А скажіть, панове молодці, що 

ви робите, як курінь горить? 

[191, c. 32] 

Sagt mal, meine Herrschaften, was 

macht ihr, wenn euer Haus brennt? 

[206, c. 34] 

- …які за харчі та за сорочку з 

шароварами засівали йому 

неміряні лани…[191, c. 8] 

Die ihm für Essen und Kleidung die 

weiten Äcker bestellten…[206, c. 10] 

Аналізуючи наведений приклад, слід зазначити, що історичну реалію 

курінь було подано гіперонімом Haus, що навряд чи викликає у реципієнта 

рефлексію аналогічно до оригіналу.  На нашу думку, така стратегія перекладача  
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пояснюється тим, що В. Шелест орієнтувався на дитячу аудиторію, оскільки 

повість для дітей шкільного віку, і поставив за мету перекласти текст без 

введення іншомовних слів-реалій. Таким чином автор зберіг легкість читання та 

сприйняття тексту. З нашої точки зору, одержувачем  тексту перекладу даного 

жанру може бути і дитина, і її батьки, а також всі, кого цікавить історична 

художня література. Для розширення цільової аудиторії слід було б зберегти 

історичну реалію, відтворивши колорит того часу та місцевості завдяки 

транскрибуванню та калькуванню, а також поясненню українських слів-реалій. 

У даному розділі розглядаються функції реалій в процесі освоєння змісту 

художнього тексту. Зміст художнього твору — об’єктивна дійсність, яка  

відображена у творі словесними засобами на основі її осмислення й інтерпретації 

письменником відповідно до його ідейно-естетичних, філософських, соціально-

політичних і подібних поглядів. Багатоплановість змісту твору передбачає 

вміння читача належно розтлумачити його.  

Відносно змісту художнього тексту доречно буде погодитися з 

прихильниками комунікативного підходу в тому, що це — саме той інваріант 

«інформації», яка передається засобами тексту у вигляді фактів і яка будує, 

наприклад, сюжет художнього твору. Досить часто перекладач, зрозумівши зміст 

тексту, цим і обмежується, не маючи уявлення про те, що крім змісту, в тексті 

присутні ще й неявні смисли, які мають свою предметність також в засобах 

тексту. 

З точки зору релевантності для системи змістів художнього тексту такою є 

типологія реалій за тематичним принципом. 

Дослідники виділяють кілька функцій історичних реалій в системі змістів 

художнього тексту в рамках різних підходів. Найбільш розробленими є 

когнітивний та лінгвокультурологічний підходи. Представники когнітивного 

підходу переконані, що ця точка зору дозволяє освоювати глибинний зміст 

тексту за допомогою раціональної інтерпретації його, що і є основним завданням 

при освоєнні художнього тексту [79, c. 12]. Смислова складова тексту оригіналу 
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не враховується. В рамках цих підходів виділяються наступні функції історичних 

реалій. 

1. Інформативна функція, що дозволяє передавати фактичну інформацію і 

брати участь у побудові сюжету твору. 

2. Номінативна (або денотативна) функція, яка полягає в називанні 

унікальних об’єктів дійсності чужої культури. 

3. Конотативна функція, в разі наявності додаткових відтінків значень слів-

реалій, зафіксованих у словниках. 

4. Референційна функція, тобто вказівка на референти в тексті оригіналу 

художнього твору в певних ситуаціях, що розгортаються за сюжетом тексту 

оригіналу. 

5. Емоційна функція, що виражається в наявності відтінків значущих 

переживань, релевантних для формування фактичної інформації тексту. 

6. Етнокультурна функція, яка полягає в передачі специфічного 

національного колориту тексту оригіналу. 

7. Стилістична функція з точки зору розподілу реалій за хронологічною 

ознакою (історичні або сучасні). 

8. Когнітивна функція, тобто здатність реалій позначати культурні 

концепти, закладені в тексті художнього твору [Сливка; Кушина; Мороз; Влахов, 

Флорін; Кабакчі; Супрун; Томахін і ін.]. 

Цікавий підхід до функцій ІР, представлений в дослідженнях Н.А. Фененко 

[127]. ІР постають носіями таких функцій як 1) денотативна (R-реалії); 2) 

конотативна (С-реалії і L-реалії); 3) жанрова (С-реалії і L-реалії); 4) прагматична 

(С-реалії і L-реалії, що сприяють формуванню позитивного або негативного 

образу чужої культури); 5) формально-естетична функція, яка потребує 

еквівалентності в тексті перекладу, названої експресивно, тобто еквівалентності 

«ритміко-інтонаційних (для письмової мови — і графічних) параметрів 

оригіналу й перекладу, а також їх фоносемантичних характеристик» [127, c. 62]; 

6) сугестивна, пов’язана в основному з фольклорними, прецедентними і 

художніми текстами і полягає в збереженні, як правило, явних елементів тексту, 
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що впливають на «підсвідомість людини» [там само, c. 63]. З точки зору 

перекладу слів-реалій, які беруть участь у формуванні змісту тексту, можуть 

виникнути проблеми. Мається на увазі, що кожен художній текст містить «акти 

референції» [145, c. 170], які перекладач, створюючи текст мовою перекладу, не 

має права порушувати. Переклад повинен здійснюватися з урахуванням 

референційної функції слів-реалій, оскільки склад значень в нашому випадку 

якраз і утворює зміст. Однак в нашому випадку референційну функцію слів-

реалій при перекладі зберегти неможливо в більшості випадків через їх 

специфіку — відсутність однакових денотатів і референтів в різних культурах 

ВМ і МП. Референція повністю може зберігатися лише в разі перекладу тих 

реалій, які мають в іншій культурі свої повні функціональні аналоги. Постає 

питання — чим тоді повинен керуватися перекладач, виконуючи діяльність з 

перекладу змісту (фактичної інформації). У. Еко наполягає на тому, що в цьому 

випадку необхідно керуватися стилістичною інтенцією вихідного твору. Він 

наводить приклад труднощів при перекладах своїх власних творів, виконаних 

різними перекладачами різними мовами через наявність в тексті ВМ певної 

кількості відтінків червоного кольору коралів [там само, С. 171-180]. Така 

складність виникла через неоднаковий поділ різними культурами колірного 

континууму. Однак зі стилістичної точки зору важливо було наголосити на тому, 

що герой користується різними метафорами і уподібненнями і не може 

використовувати два-три загальновживаних відтінки червоного. Таким чином, 

автор дозволив своїм перекладачам в тих випадках, коли знайти підходящі 

колірні референції в їхній мові не вдавалося, порушувати ці референції на 

користь збереження стилістичного забарвлення тексту. Також дослідник згадує і 

другу важливу авторську пресупозицію, якою повинен керуватися перекладач 

при відсутності референцій у своїй мові в системі змістів — необхідно не тільки 

зберегти стилістику твору, а й «викликати у реципієнта «зорове» враження 

нескінченної різноманітності кольорів і фарб» [там само: 171]. Якщо перенести 

цей вислів у площину історичних реалій, то він закликатиме перекладача 

створити яскраву художню картину, сповнену історичного колориту, подій, осіб.  
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Друга проблема, яка виникає при перекладі слів-реалій, що беруть участь 

у формуванні системи змістів — це збереження їх етнокультурної функції. Як 

уже згадувалося вище, перекладачеві надається можливість виступати в ролі 

суб’єкта діяльності, і, відповідно, визначати кінцеву мету цієї діяльності — 

«сказати майже те ж саме» [там само]. Однак під цим ми розуміємо саме 

збереження смислової мозаїки художнього тексту, а не його змісту в повній мірі. 

Щоб передати смисл, перекладач може прийняти рішення на користь очуження 

або одомашнення даної реалії, тобто або зберегти етнокультурну специфіку 

слова, або замінити її на більш близьке значення слова зі своєї власної культури 

для збереження оригінального смислу в перекладі . 

Детальнішому висвітленню та розкриттю теми функціональних 

особливостей історичних реалій на основі їхньої семантичної класифікації 

присвячено третій розділ нашого дослідження. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Реалії як слова з яскраво вираженою національною специфікою становлять 

значні труднощі при перекладі. Існування безеквівалентних одиниць не говорить 

про неможливість відтворення їх значення у перекладі чи про перекладність їх з 

меншою точністю порівняно з лексичними одиницями, які мають прямі 

відповідники. Перекладацькою практикою вироблено цілу низку способів 

передачі реалій іншою мовою. Аналіз матеріалів дисертаційного дослідження, а 

саме перекладів художніх прозових творів української літератури, дозволив 

установити, що для передачі значень українських історичних реалій німецькою 

мовою перекладачі використовують такі способи перекладу: транслітерація; 

калькування, включаючи змішані випадки (калька + транскрипція); переклад з 

допомогою аналога, описовий переклад, лексико-семантичні заміни 

(генералізація, конкретизація), опущення. Крім того, з позицій перекладацької 

герменевтики, нами було проаналізовано основні можливі помилки, які можуть 

виникати при передачі історичних реалій. Так, наприклад, не лише дефіцит 

фонових знань культури перекладу може стати причиною хибного відтворення, 

але й неуважна чи неправильна інтерпетація значення і смислу, адже кожен 

художній текст характеризується наявністю багатьох смислів, що і є його 

характерною рисою.   

Герменевтичний підхід дозволяє уникнути основних перекладацьких 

помилок та хибних перекладацьких рішень, які виникають при перекладі 

художнього тексту, серед яких: 1) текст перекладається без урахування його 

смислотворчого потенціалу; 2) текст перекладається без урахування функцій 

засобів, що беруть участь у смислотворенні; 3) в перекладі експліцитно передано 

смисли, тобто наведено власну інтерпретацію перекладача; 4) перекладач 

транслює окремі елементи тексту без урахування цілісності його структури, що 

змінює їх функцію. 

Разом із проблемою збереження національної своєрідності оригіналу 

виникає важливе завдання передати його історичний колорит. Перекладачам 

доводиться працювати з творами, створеними в різні періоди історії, а епоха, в 
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яку написано літературний твір, несе свій відбиток на художні образи. Зберегти 

історичне забарвлення художнього твору можна лише стилістичними 

відповідностями оригіналу, оскільки стилістичні засоби втілюють ті образи, які 

були характерні  

для письменників певної епохи. Отже, питання відвторення історичного 

забарвлення твору охоплює не тільки саму категорію мовних елементів, а й цілу 

систему стилістичних засобів. 

Окрім звичних стратегій перекладу «одомашнення» та «очуження», сюди 

можна також віднести «модернізацію», «нейтралізацію» та «архаїзацію», а 

також, стратегію «ідеологічної маніпуляції», оскільки в ході дослідження було 

зафіксовано чимало прикладів ідеологічної маніпуляції в перекладі. 

 На основі існуючого теоретичного матеріалу нами було виокремлено 8 

основних функцій історичних реалій у художніх текстах, серед яких: 

інформативна, номінативна, конотативна, референційна, емоційна, 

етнокультурна, стилістична та когнітивна, особливості вживання та відтворення  

яких досліджено у наступному розділі.   
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РОЗДІЛ 3. ВІДТВОРЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ У ПЕРЕКЛАДАХ 

           3.1. Відтворення суспільно-політичних реалій 

До групи суспільно-політичних реалій належть історичні реалії 

адміністративно-територіального устрою, історичні реалії соціально-станової 

структури суспільства та історико-військові реалії. Особливості відтворення 

кожної з цих підгруп класифікації ми розглянемо в окремих підпунктах цього 

розділу. 

 

3.1.1.Історичні  реалії адміністративно-територіального устрою 

До історичних реалій даної підгрупи належать такі адміністративно-

територіальні одиниці: губернія, воєводство, повіт, округ, волость, слобода, 

хутір, зимівник. 

Розглянемо особливості перекладу історичних реалій на прикладах, 

вибраних з художніх творів. 

Так, в історичній повісті М.А. Пригари «Михайлик – джура козацький» 

трапляються історичні реалії хутір, зимівник, слобода. Лексема хутір має 

значення — 1. Вид сільського поселення, господарство (подвір’я) з належною до 

нього землею; мале сільське, часто однодвірне поселення поза селом. 2. Невелике 

селище, яке виникло внаслідок переселення людей з сіл, козачих станиць тощо; 

виселок [236]. У тексті твору також зустрічається реалія зимівник, яка часто 

вживається як синонім до слова хутір, але з вужчим значенням. Тлумачний 

словник подає таке значення лексеми зимівник: 2. іст. Зимове житло запорожця 

за межами Січі [221]. В «Енциклопедії історії України» поняття більш детально 

описується і конкретизується, завдяки чому виникає уявлення про справжній 

козацький зимівник:  

На Запоріжжі зимівники виникли у 1-й половині 16 ст. Спочатку їх 

використовували для утримання худоби взимку. Згодом перетворилися на великі 

господарства, де поряд зі скотарством розвивалося землеробство, 

бджільництво тощо. Зимівники засновували, як правило, 3-4 сімейні запорожці. 
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В кожному зимівнику було 2-3 хати і різні господарські будівлі. Ці запорожці 

займали підлегле становище щодо січових козаків. Їх кликали у військовий похід 

лише у виняткових випадках пострілом з гармати на Січі або через спеціальних 

гінців. Головним завданням власників зимівників було забезпечення січових 

козаків продуктами [223]. 

Отже, різниця між значеннями невелика, але все-таки є, оскільки зимівник, 

це не просто хутір (невеличке поселення), а саме козацьке поселення. 

 

Коли Михайлик з батьком 

Мехтодом повернулися з хутора, на 

Січі аж кипіло  [191, c. 26]. 

 

В зимівнику над балкою таких 

достатків не водилося [191, c. 10]. 

Als Mychailyk mit seinem 

Adoptivvater vom Weiler zur Sitsch 

zurückkehrte, war dort alles in heller 

Aufregung begriffen [206, c. 28]. 

Auf dem Weiler an der Schlucht 

gab es solche Reichtümer nicht [206, c. 

11]. 

 

Тлумачний словник німецької мови DUDEN дає нам таке значення слова 

Weiler — aus wenigen Gehöften bestehende, keine eigene Gemeinde bildende 

Ansiedlung [235].  

Таким чином спостерігаємо, що історичні реалії «хутір», «зимівник» 

відтворені німецькою мовою шляхом підбору аналога. Але якщо у випадку із 

хутором це вдалий відповідник, то у випадку передачі значення зимівник на 

нашу думку слід було додати означення козацький, тобто Kosakenweiler, це б 

сприяло більшому розумінню типу та характеру поселення, а головне відтворило 

б денотативну та конотативну функцію реалії. 

Для позначення жителів хутора також вживається німецький відповідник: 

Траплялося, правда, й так, що 

дехто з хуторян, на диво сусідам, 

починав через декілька років багатіти не 

згірш од якого шляхтича… [191,  c. 10] 

Zuweilen kam es aber vor, dass 

einer der Weilerbewohner plötzlich 

zur Verwunderung der Nachbarn reich 

geworden war… [206, c. 10] 
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Цікавим також є відтворення історичної реалії слобода – 1. іст. Поселення 

в Київській Русі, на Україні і в Росії в XI—XVIII ст., жителі яких тимчасово 

звільнялися від феодальних повинностей і податків.//  Частина міста, квартал, де 

жили люди однієї професії, національності і т. ін. 2. Велике село, селище [221]. 

Так воно велося на всіх хуторах, 

розкиданих без ліку в запорізьких 

вольностях-степах, в усіх козацьких 

слободах понад правим і лівим 

берегом Дніпра…[191, c. 9] 

So war es Brauch und Sitte in all 

den unzähligen Weilern, die rundherum 

in der freien Steppe lagen, in den 

Kosakensiedlungen zu beiden Ufern des 

Dnepr…[206, c. 10] 

 

Історичну реалію слобода відтворено за допомогою дескриптивної 

перифрази, яка не передає всієї повноти значення реалії, а лише головну її суть. 

Такі реалії слугують у творі для опису побуту козаків поза життям на Січі, тому 

не є надто функціонально навантаженими, а  несуть лише номінативну функцію, 

яка була частково досягнута шляхом дескриптивної перифрази. Лексема Siedlung 

не передає часове забарвлення, отже, було застосовано стратегію модернізації.  

У творах С.Д. Скляренка «Святослав», «Володимир», які описують події 

часів Київської Русі, згадуються такі адміністративно-територіальні одиниці, як 

волость та погост. Наприклад: 

Адже це вона, уставляючи 

Руську землю й даючи погостам 

уроки, подарувала князю Осколу кращі 

землі за Черніговом, ліси над Десною, 

гони на ріках [193, c. 37]. 

Hatte  sie  doch,  als  sie  das 

russische Land ordnete und  die  

Ländereien  verteilte, dem Fürsten Oskol 

das beste Land bei Tschernigow,  Wälder  

an  der  Desna   und  das   Ackerland  an 

den Flüssen geschenkt [208, c. 34] 

У даному випадку номінативну функцію реалії було відтворено  

гіперонімом.  

У наступних реченнях зустрічаємо такі форми відтворення історичної 

реалії: 
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Одначе, князю, тяжело нам — у 

Новгородi маємо вiче, є посадник i 

тисяцькi, но неспокiйно у волостях; не 

вiче i посадник новгородчi мусять 

рядити i судити волостi — для того 

должни князя iмать [193, c. 429]. 

 

Aber wir haben auch Sorgen: In 

Nowgorod  gibt  es  die  

Volksversammlung,  den Statthalter und 

die Heerführer,  aber  in  den  Bezirken 

kommt es zu Unruhen,  weder  die  

Volksversammlung noch der Statthalter 

können sich behaupten — wir brauchen 

einen Fürsten![208, c. 395] 

 

Усю землю розбила, уставила 

волості, погости, кожному дала урок 

і устав [193, c. 55]. 

Люди сидiли родинами, родини 

— селами, села — волостями [193, c. 

599]. 

Sie hatte das Land in Amtsbezirke 

und Dorfgemeinden eingeteilt und für 

alle einheitliche  Steuern und Abgaben 

festgelegt [208, c. 47]. 

Die Menschen saßen nach Sippen, 

die Sippen nach Dörfern, die Dörfer nach 

Amtsbezirken geordnet [208, c. 498]. 

 

Таким чином спостерігаємо, що реалія волость (на Русі — 

адміністративно-територіальна одиниця, підпорядкована княжій владі або 

церковній) була передана аналогами Bezirk, а також Amtsbezirk, як зазначено в 

онлайн-словнику MULTITRAN Amtsbezirk – округ, волость [239]; тоді як реалія 

погост (сільська громада на Русі) була відтворена калькуванням, що дозволило 

передати її номінативну функцію. 

Отже, розглянута підгрупа представлена 11 історичними реаліями 

адміністративно-територіального устрою (82 випадки вживання), які у 

німецьких художніх перекладах відтворюються шляхом підбору 

функціонального відповідника – 70 % (57 випадків уживання), калькуванням – 

20 % (17 випадків уживання), гіперонімом – 7% (6 випадків вживання) та 

дескриптивною перифразою – 3 % (2 випадки вживання), це дозволяє передати 

номінативну та частково інформативну функції історичних реалій, проте 
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етнокультурна функція втрачається, національний колорит при перекладі не 

зберігається, повнота лексичного значення реалій також втрачається. Крім того, 

історичну лексику передано нейтральною лексикою, отже, можна говорити про 

стратегію нейтралізації. 

 

3.1.2. Історичні реалії соціально-станової структури суспільства 

До широкого кола історичних реалій цієї підгрупи входять найменування, 

які відображають специфіку соціальної стратифікації українського суспільства 

давньоруського, козацького та радянського періодів. Навіть для сучасного 

мовного читача в Україні термінологічне наповнення значної частини 

відповідних слів є маловідомим, хоча звучання цих слів і їхня належність до 

нашої історії (а саме до того чи іншого із зазначених вище історичних періодів 

становлення України) усвідомлюється більшістю носіїв української мови. Деякі 

з цих реалій можуть мати часткові сигніфікативні аналоги в інших історико-

культурних системах, але їхня національна атрибуція — належність до 

конкретного періоду історичного розвитку — залишається комунікативно 

вагомим фактором, що заслуговує на підвищену увагу при відтворенні в 

іншомовних, зокрема німецьких, перекладах. 

Рабовласницький стан, залежність від бояр, князів зароджується з 

утворенням Київської Русі, переходить в наймитську залежність від панів після 

її розпаду і офіційно існуватиме на теренах українських земель аж до відміни 

кріпацтва у 1861 році. Необхідно зазначити, що існує велика кількість 

різноманітних титулів та назв панівної верстви суспільства, а також ще більша 

кількість назв залежних, невільних, нижчих за соціальним станом людей, 

враховуючи факт розподілу та залежності земель України від двох сусідніх 

держав, під владою яких тривалий час перебувала країна, що також 

відобразилося на класифікації станів і верств населення. Такий спектр соціально-

станової структури суспільства становить неабияку складність при перекладі. 

Так, наприклад, тільки за часів Київської Русі існували князі, волостелини, 

воєводи, тисяцькі, бояри, дружинники як панівна верхівка, знать; смерди, 
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холопи, рядовичі, закупи, ізгої, челядь — залежні, невільні люди. В творах різних 

авторів, різних часів описуваних подій часто трапляються історичні реалії холоп, 

смерд. В перекладах тільки на позначення цих двох лексем знаходимо близько 

10 відповідників, причому вони часто мають синонімічний характер. 

Проаналізуємо, чи дійсно доцільно ототожнювати ці два поняття, чому існує така 

велика кількість, як впливає це на якість перекладу і на досягнення 

комунікативної мети із читачем. 

Для передачі української реалії рабиня перекладачі застосовують 

відповідник Magd, що сприяє збереженню номінативної, інформативної та 

стилістичної функції: 

— Що ж, Малко, урок ти витримала. 

Так тепер i буде. А коли б то ти знала, 

— додала вона, — як важко 

потрапити робi до стравницi, а ще 

бiльше — служити князям [193, c. 85]. 

Ти — роба, Святослав — княжич, 

завтра — князь; він — глава всій нашої 

землі, захисник людей, на нього 

дивиться увесь світ [193, c. 243]. 

„Also, Malka, du hast die Prüfung be 

standen!“ Dann setzte  sie  hinzu:  „Wenn  

du  wüßtest,  wie schwierig es  für  eine  

Magd  ist,  in  den  Speisesaal  zu  

gelangen  und  die  Fürsten  zu  bedienen! 

[208, c. 74]   

Du bist eine Magd, Swjatoslaw  ist der  

Sohn  eines Fürsten, morgen wird er 

selber ein Fürst sein, das Oberhaupt 

unseres ganzen Landes, der Beschützer 

der Menschen [208, c. 214]. 

 

Такий самий відповідник застосовується і на позначення поняття 

наймичка: 

Та Довбуш розвіював її страхи, казав, 

що на битій дорозі нема 

верховинського опришка, за голову 

якого шляхта обіцяла шапку червоних, 

і нема вірменської наймички з 

Кутів… [195, c.110] 

Doch Dowbusch nahm ihr die Furcht, 

beschwichtigte sie, dass auf der 

Landstraße der Werchowina nicht der 

Opryschok Dowbusch, für dessen Kopf 

die Schlachta eine ganze Mütze voller 

Goldstücke versprochen hatte, reite und 
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auch nicht die Magd eines Armeniers aus 

Kuty…[200, c. 196] 

Хоча й існує часова дистантність між цими двома реаліями, адже наймити 

належать до появи панства, але обидві лексеми позначають залежну, підневільну 

особу, тому інформативну функцію при перекладі виконують.   

Для позначення реалії мужичка вживається відповідник Bäuerin: 

Нянька її, стара 

мужичка, відмалку 

заправляла її до всякої 

ручної роботи…[196, c. 

11] 

Myroslawas Amme, eine 

alte Bäuerin, lehrte sie 

von klein auf jegliche 

Handarbeiten zu 

lieben…[202, c. 9] 

Ihre Kinderfrau, eine alte 

Bäuerin, lehrte sie von 

klein allerlei 

Handarbeiten [201, c. 15]. 

 

Реалії мужик, мужичка в своєму первинному значенні означали простих 

людей. Але в німецькій мові закріпилося слово мужик, яке увійшло з російської, 

у значенні селянина: Muschik – Bauer im zaristischen Russland [237]. Події ж 

вищезазначеного твору, з якого узято приклад, відбувалися в ХІІІ столітті, тобто 

набагато раніше за виникнення царизму в Росії. Такий переклад спотворює 

історичну дійсність і, тим самим, створює хибне враження читача про події 

твору. 

У тлумачному словнику української мови знаходимо такі визначення 

понять смерди та холопи: 

смерд 1. У стародавній Русі — селянин який входив у селянську общину і 

сплачував данину феодалові. У складі челяді вотчинного господарства основною 

робочою силою були не раби, а частина вільних общинників, що попала у 

феодальну залежність, — смерди. Спочатку вільні (на відміну від холопів), у міру 

розвитку помісної системи були поступово закріпачені. Смерди знаходилися в 

прямій залежності від князя. 2. перен., заст., зневажл. Про людину незнатного 

походження. 

холоп 1. У Давній Русі — підневільна особа, близька за суспільним 

становищем до раба; пізніше — двірський слуга, кріпак. За своїм складом челядь 
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була дуже різноманітна: до неї входили і холопи (раби), і закабалені (за борги) 

смерди, і люди, які шукали заступництва і служби у феодала; //  Людина, яка 

принижено покоряється цареві, панові; раб. 2. перен. Той, хто схиляється, плазує 

перед ким-, чим-небудь [221]. 

Як бачимо, різниця певна є, адже смерди характеризуються більшою, хоч і 

відносною свободою, тоді як холопи – найнижчий клас рабської залежності. 

Проте етимологію цих понять важко передати при перекладі, тому і 

спостерігаємо наступне: 

Князя Святослава вразило не те, що 

батько Малушi — смерд, простий 

воїн. Нi, вiн i ранiше знав, що Малуша 

не княжого i не боярського роду, а 

проста жiнка… [193, c. 659] 

— Що ти, княже! — тихо заперечив 

Микула. — Я ж не воїн, а смерд, не з 

мечем, а з ралом... [193, c. 658] 

 

Swjatoslaw überraschte   es    nicht,   daß   

Maluschas Vater ein  Bauer,  ein  

gewöhnlicher  Krieger  war.  Er hatte 

gewußt, daß Maluscha nicht aus  einem  

Fürsten oder Bojarengeschlecht 

stammte…[208, c. 547] 

Leise entgegnete Mikula: „Nein, Fürst. 

Ich bin kein Krieger, sondern ein Bauer,  

nicht  das  Schwert,  ein  Pflug paßt zu  

mir“ [208, c. 546]. 

 Оскільки мова йде про смерда — залежного селянина, то відповідник 

Bauer є функціонально тотожним, хоч і не передає національного та історичного 

забарвлення. 

Те ж саме можна сказати про реалію холоп – раб – Sklave.  

Ромеї заходять вiд сходу, пiвдня, 

заходу, обсiдають нас з усiх бокiв, щоб 

брати потiм дань, зробити своїми 

холопами. А я, Микуло, ромейським 

холопом не хочу бути i не буду... [193, 

c. 303] 

Die Rhomäer kommen von Westen, 

Süden, Osten, sie bedrohen uns von drei 

Seiten, um uns zu ihren Sklaven zu 

machen. Aber ich, Mikula, habe nicht die 

Absicht, ihr Sklave zu werden [208, c. 

350]. 
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На цих дворищах стояло чимало хиж 

дворян — ремiсникiв, холопiв, рабiв 

[192, c. 63]. 

Ти - син рабині і сам раб [198, c. 45]. 

Hier standen auch die Häuser von 

Hofleuten, Handwerkern und Knechten 

[209, c. 55]. 

Du bist der Sohn einer Magd und selbst 

ein Knecht [213, c. 93].  

В перекладах історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут» також 

трапляється велика кількість історичних реалій,  у тому числі й  на позначення 

соціального стану. Як говорить сам автор твору, «повість історична має вартість, 

коли її основна ідея зможе заняти сучасних, живих людей, то значить, коли вона 

сама жива й сучасна» [196, с.7] Щодо особливості твору він також додає: «В 

деталях я позволяю собі доповнювати скупий історичний скелет поетичною 

фікцією» [196, с.7]. Тож простежимо на конкретних прикладах чи вдалося 

перекладачам (С. та О. Кузьміним, а також М. Борк) відтворити історичний зміст 

та поетичність твору. 

У даному творі трапляються такі історичні реалії на позначення 

соціального стану: боярин, мужик, мужичка, смерди, хлопи. 

Оригінал Переклад О. та                         

С. Кузьміних 

Переклад М. Борк 

Ну, розуміється, ти 

боярин, де ж би ти 

піднімав руку на смерда 

[196, c. 82] 

„Nun, das versteht sich, du 

bist ein Bojar, wie kannst 

du denn die Hand gegen 

einen Hörigen 

erheben?[201, c. 112] 

„Natürlich, du bist ein 

Bojar, wie würdest du die 

Hand gegen einen 

Niedriggeborenen 

erheben?“[202, c. 117] 

— А се відколи, боярине, 

ви почали лякатися 

хлопських засіків? [196, 

c. 135] 

„Seit wann, Bojar, laßt Ihr 

Euch von den Verhauen 

der Bauern schrecken? 

[201, c. 190] 

 

„Seit wann fürchtet ihr 

diese von Bauern 

errichteten Sperren, 

Bojar?“ [202, c. 194]  

А й самі бояри, по 

більшій часті люди 

Selbst die Bojaren, meist 

stolze und in Schlachten 

Und sogar die Bojaren, 

größtenteils stolze, 
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горді, воєнні, що нерадо 

бачили "смерда" в своїм 

товаристві, та й то ще 

смерда, що вважав їх 

чимось немов собі 

рівним…[196, c. 13]  

gestählte Männer, 

duldeten ihn, einen 

„Niederen“ in ihrer Mitte, 

wenn auch mit 

Unzufriedenheit, daß ein 

Höriger sich 

gewissermaßen für 

ihresgleichen hielt…[201, 

c. 11] 

kriegerische Männer, die 

das „gemeine Volk“, das 

sich noch dazu als 

ihresgleichen zu 

betrachten schien...[202, 

c. 17] 

все-таки він волів би був, 

якби вибавив його доньку 

боярський син, а не сей 

простий тухольський 

мужик, не сей "смерд", 

хоч і як зрештою той 

смерд умів подобатися 

Тугарові [196, c. 24].  

…hätte er es doch lieber 

gesehen, wenn seine 

Tochter von einem 

Bojarensohn und nicht von 

einem einfachen Tuchljaer 

Mushik gerettet worden 

wäre, von einem 

„Hörigen“, obwohl 

gerade dieser Hörige 

Tuhar schon gefallen hatte 

[201, c. 27]. 

…obwohl Tugar Gefallen 

an Maxim gefunden hatte, 

hätte er es doch 

vorgezogen, sie wäre von 

einem Bojarensohn 

gerettet worden und nicht 

von diesem einfachen 

Tuchlaer Bauern, diesem 

„gemeinen Mann“ [202, 

c. 32]. 

 На основі прикладів спостерігаємо, що реалію боярин транслітеровано і 

відтворено відповідно до мовних норм мови перекладу. Для відтворення поняття 

смерд вживається такий функціональний відповідник як історизм Höriger 

(jemand, der einem Grund- oder Gutsherrn hörig ist [235]), який передає 

інформативну функцію та історичну стилізацію. Також трапляються такі 

варіанти як  Niedrigen, gemeines Volk, Habenichtse, які відтворюють конотативне 

значення реалії, передають зневажливе ставлення до такого прошарку людей. 

Для передачі реалії холоп/хлоп використовуються лексичні відповідники Knecht, 

Sklave, Bauern. На нашу думку, така кількість синонімічних відповідників 

надлишкова в художньому тексті, перевантажує читача і тільки може заплутати. 
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Хоча деякі випадки відтворення вищезазначених реалій виправдані, оскільки 

продиктовані експресивною функцією вихідного тексту, як, наприклад: 

— Прокляті хлопи! — 

буркотів боярин, 

переглядаючи свої 

страти [196, c.98]. 

 

„Verfluchter Pöbel!“ 

sagte Tuhar Wowk, seine 

Verluste zählend [201, c. 

135]. 

„Verdammtes 

Bauernpack!“ schimpfte 

er, als er seine Verluste 

zählte [202, c. 139]. 

 

— Смерде! — скрикнув 

він нараз, аж дооколичні 

гори залунали тим 

проклятим окликом 

[196, c. 31]. 

 

Erbärmlicher Knecht!“ 

stieß er plötzlich schrill 

aus. Dieses schreckliche 

Geschrei erschallte in den 

umliegenden Bergen [201, 

c. 44]. 

„Elender Wicht!“ schrie 

er plötzlich so laut, dass 

das Echo seiner Worte von 

den Bergen widerhallte 

[202, c. 48]. 

Боярин лютився на своїм 

дворі, кляв поганих 

смердів, але 

супротивлятися їм не 

мав смілості і наразі не 

робив уже другої 

рогачки [196, c.47]. 

Der Bojar raste auf seinem 

Hofe vor Wut; er 

verfluchte das schmutzige 

Gesindel, hatte aber 

keinen Mut, sich ihm zu 

widersetzen und stellte 

danach keine weitere 

Sperre auf  [201, c. 60]. 

Tugar Wolk tobte und 

verfluchte das 

„schmutzige Gesindel“, 

wagte aber nicht, gegen 

die Tuchlaer vorzugehen, 

und baute auch keine 

zweite Sperre [202, c. 65]. 

 У таких випадках велика кількість контекстуальних відповідників є 

доречною, оскільки головну функцію, а саме емоційну, вираження зневаги, 

незадоволення, було відтворено. 

Так, наприклад, перекладач історичної повісті М. Пригари «Михайлик — 

джура козацький» В. Шелест більш послідовний у відтворенні значення реалії 

холоп: 

Позаводили скрізь маєтки-фільварки, 

деруть з людей шкуру, як споконвік у 

Überall baute die Schlachta* ihre 

Schlösser hin und schindete das 

ukrainische Volk, wie sie´s seit alters her 
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Польщі дерли з отого бідолашного 

хлопства [191, c. 17]. 

 

mit dem polnischen Bauern tat [206, c. 

22]. 

 А хлоп узяв та й утік од пана 

на Запорожжя [191, c. 18]. 

 

Der Bauer aber lief dem Gutsherrn weg 

und kam zur Saporosher Sitsch [206, c. 

23].  

То від нього все лихо, то він 

баламутить хлопство по всій 

Україні: бач, як тікають до нього 

лайдаки! [191, c. 87] 

Er ist doch an allem schuld, er ist es, der 

die Bauern in der ganzen Ukraine 

aufwiegelt [206, c.92]. 

Такого повстання не чувано на 

Україні: мало не з усього 

Правобережжя повтікали за Віслу з 

усім добром пани з панками, 

побоюючись хлопської помсти [191, c. 

20]. 

So einen Aufstand hatte man zur 

damaligen Zeit in der ganzen Ukraine 

noch nicht gekannt. Fast vom gesamten 

Gebiet rechts des Dnepr flohen größere 

und kleinere Gutsherren vor Rache der 

Bauern hinter die Weichsel [206, c. 25]. 

В усіх наведених випадках, і в тих, що залишилися поза розглядом на 

сторінках нашого дослідження, перекладач передає реалію хлоп гіперонімом 

Bauer, але його семантичне поле значно ширше за значення хлоп і не розкриває 

сутності змісту.  

Також варто звернути увагу на передачу історичної реалії пан, яка 

передається лексичним відповідником, а панки — шляхом дескриптивної 

перифрази.  

Різноманітністю відповідників та перекладацьких прийомів 

характеризується переклад роману в легендах Р. Федорова «Жбан вина», 

виконаний Е. Різвановою та І. Сойком. Так, для позначення поняття хлоп існує 

чимало відповідників у тексті перекладу: 

Адже здавалося, що Карпати 

вгамували свою непокірливість і 

Man hatte schon gedacht, dass die 

Karpaten bezwungen worden seien, dass 

man ihren aufrührerischen Geist 
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хлопи навчилися складатись у 

поклони, як ножики [195, c. 76]. 

  

gebrochen hätte, dass man den Bauern 

beigebracht hätte, wie man sich vor den 

Herren und Mächtigen zu verbeugen hat 

[200, c. 136]. 

Вони, хлопи, так виглядають, ніби 

захмеліли Довбушем, ніби опришок дав 

їм напитися з жбана бунтарського 

вина [195, c. 77]. 

  

Die Mushiks scheinen wie berauscht zu 

sein von Dowbusch, als ob der 

Opryschok ihnen von einem Krug mit 

aufrührischem Zaubertrank zu trinken 

gegeben hätte [200, c. 136]. 

Жельман не вловив у голосі газди ні 

погрози, ні гніву, здавалось йому, що 

хлоп справді лишився вдячний [195, c. 

80]. 

 

Schelmann hörte aus den Worten des 

Huzulen weder Drohung noch Zorn 

heraus, es schien ihm, dass der Bauer 

wirklich dankbar für diese Lehre wäre 

[200, c. 142]. 

Тислися до мурів, залізали в щілини 

хлопи навкружних дідичів [195, c. 

114]. 

  

Die Dienstboten der Herrschaften aus 

der umliegenden Gegend drückten sich 

an die Häuserwände oder verkrochen 

sich in einem Winkel [200, c. 203]. 

 

Похідні від слова дідич також відтворюються аналогом: 

Опришки кидали Олексі табівки, всі 

кидали, ніхто не шкодував золото з 

дідицьких скринь [195, c. 231]. 

  

Die Opryschky warfen Oleksa ihre 

Schultertaschen zu, jeder warf ihm seine 

Tasche hin, keiner geizte mit dem Gold 

aus den herrschaftlichen Truhen [200, c. 

381]. 

 

Історична реалія дідич (те саме, що поміщик; великий землевласник) 

передана лексичним відповідником Herrschaft, який не цілком передає 

семантику реалії, тим більше не відтворює колорит, адже слово польського 

походження, позначає явище, поширене на території західних земель України, а 
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саме пани/ поміщики отримували від польської влади, під владою якої на той час 

перебувала західна Україна, території із маєтками. З цього приводу М.І. Сливка 

слушно зазначає, що найменування представників панівної верстви мали часто 

не тільки соціальний зміст, а й вказували на їхню належність до польського чи 

російського етносів, що особливо позначається на їхньому сприйнятті як 

національно маркованих елементів дискурсу [101, c. 69]. 

Отже, вартими уваги є випадки передачі історичних реалій на позначення 

багатих верств населення, особливо західних земель України, таких як дідич 

(поміщик) та дука (багач). 

Жельман міг зволити все, що спало б 

йому на думку: в цій закутині 

Галицької землі він був дідичем, 

суддею, богом, його кістляві пальці 

тримали за адамове яблуко кожного 

гуцула [195, c. 7]. 

 

Schelmann konnte sich mit seinen 

Untergebenen alles erlauben, was ihm 

nur in den Sinn kam: In diesem 

entlegenen Flecken Galiziens war er 

Herr, Richter und Gott in einer Person, 

seine knochigen Finger lagen fest auf der 

Gurgel eines jeden Huzulen [200, c. 7]. 

У цьому контексті відповідник Herr вжито, на нашу думку, доречно, 

оскільки в уривку йдеться не просто про шляхтича, багатого пана, а про його 

могутність, контроль кожного, хто був у його залежності.  

Трапляються також наступні варіанти передачі реалії дідич: 

У нього, кажуть, кінь має 

крила, бо ті, пшепрашам, йолопи-

смоляки полюють на збуя, 

висолопивши язики, в горах, а він 

преспокійно трусить дідича аж над 

Дністром [195, c. 77]. 

Man sagt, dass sein Pferd Flügel 

habe, weil die schwarzen Gendarmen, 

diese Tölpel, Gott verzeіh mir, den 

Räuber mit hechelnder Zunge in den 

Bergen jagen, er aber raubt irgendwo am 

Dnestr seelruhig einem wohlhabenden 

Pаn sein Hab und Gut [201, c. 136]. 

 

Відтворення історичної реалії дідич відповідником Pan вважаємо цілком 

вмотивованим і найбільш вдалим, оскільки в словниках німецької мови є ця 



139 
 

лексема із значенням (früher) (in Polen) Besitzer eines kleineren Landgutes. Таким 

чином, вдається зберегти колоритність та показати належність панівної верхівки, 

правлячої в ті часи на територіях західноукраїнських земель, до польської 

держави. 

Проте у наступному випадку лексема Pan вживається вже разом із 

лексичним відповідником Grundbesitzer, але вже в своєму другому значенні 

<ohne Artikel; ohne Plural> (in Verbindung mit dem Namen) polnische Bezeichnung 

für Herr [237]. 

Щоправда, скаржитися вони 

мали право, не раз і не два писали в суд 

і дідичеві про його утиски, з тої їхньої 

писанини ніякої шкоди не було, але 

робили вони це таємно, а тут…[195, 

c. 79] 

Das Recht, sich zu beschweren, 

hatten sie freilich, und sie hatten es auch 

schon mehrmals getan. Sie hatten 

Beschwerdebriefe an das Gericht und an 

den Pan Grundbesitzer geschickt, aber 

ihr Geschmiere hatte ihm nicht im 

geringsten geschadet… [200, c. 141] 

А в наступних випадках спостерігаємо ще деякі варіанти відповідників 

реалії дідич та інших реалій: 

Най легіні збираються в 

невеликі купи, тоді вони будуть 

невловимі й усюдисущі, як духи 

помсти, най кожен дідич, дука 

руський, ксьондз, орендар не знає 

спокою ні в замку, ні в містечку…[195, 

c. 52] 

 

Besser wird es sein, wenn die 

Männer kleine Scharen bildeten, dann 

wären sie unauffindbar und zugleich 

allerorts zugegen wie die Rachegeister; 

nicht ein einziger Gutsbesitzer, nicht ein 

einziger ruthenischer Reicher, kein 

polnischer Geistlicher und kein 

Pachtherr soll von ihnen Ruhe finden 

weder in den Schlössern noch in den 

Städten…[200, c. 92] 

Тепер кожний новий день приносить 

лихі вісті: там орендаря обібрали, як 

липку; там шляхтича чернь 

Jetzt bringt jeder neue Tag 

schlechte Nachrichten: hier hat man 

einen Pachtherrn bis aufs Hemd 
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стратила; тому дідичеві руської віри 

збуї спустили штани і всипали 

двадцять гарячих буків; у тій місцині 

маєток з димом пішов; у тій – хлопи 

по стеблині рознесли [195, c. 76-77].   

ausgeraubt; dort hat das Bauerngesindel 

einen Schlachtschitzen hingerichtet; da 

hatte man einem Reichen russischen 

Glaubens die Hosen heruntergezogen 

und ihm zwanzig saftige Stockschläge 

verabreicht; an einem anderen Ort hat 

man den roten Hahn auf ein Landgut 

gesetzt; bei einem anderen hat das Pack 

keinen Stein auf dem anderen gelassen 

[200, c. 136]. 

Отже, спостерігаємо, що дідич передається також відповідниками 

Gutsbesitzer та Reicher. На нашу думку, така велика кількість лексичних та 

контекстуальних відповідників може заплутати читача, адже на одну українську 

реалію припадає щонайменше п’ять відповідників у німецькій мові. 

У вищенаведеному уривку твору також наявні такі реалії та їх варіанти 

передачі, як дука – Reicher, ксьондз – Geistlicher, орендар – Pachtherr, чернь – 

Pack, шляхтич – Schlachtschitz.  

У творах, які описують пізніші події (cер. 20 ст.), а саме у творі «Жовтий 

князь» В.Барки, перекладеному М. Остгайм-Дзерович, трапляється реалія 

наймит, яка передана аналогом: 

Бо, випивши, сказав дещо не таке при 

гурті; до слова необережного 

придрались і згадали — в нього був 

наймит колись [187, c. 241]. 

Denn als er getrunken hatte, plauderte 

über einiges Negatives in Anwesenheit 

Fremder, diese unbedachten Worte 

wurden weitergetragen und man entsann 

sich, dass er einst einen Knecht gehabt 

hat [199, c. 281]. 

 

Також трапляється реалія куркуль та похідні від неї, такі як розкуркулення, 

розкуркулювати, підкуркульство, підкуркульники. Розглянемо варіанти їх 

передачі на конкретних прикладах: 
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Ланка піонерів-школярів, як 

настроєний хор, під орудою партійця, 

затинає: — Куркуль, віддай хліб! [187, 

c. 27] 

 

… чесних трударів — полтавських, та 

катеринославських, та херсонських 

"куркулів"…[186, c. 97] 

«Двоєдушні ви всі і злі, тричі прокляті 

куркулі!» — патетично декламує 

Адріян [189, c. 701]. 

Ein Trupp Pioniere-Schüler, skandiert 

wie ein geübter Chor unter Führung 

eines Parteigenossen: „Kurkul (reicher 

Bauer), gib das Getreide her [199, c. 47]. 

 

… grundehrlichen Kulaken aus Poltawa 

oder Cherson…[198, c. 115] 

 

„Und die dreimal verfluchte 

Kulakenbrut frisst die revolutionäre 

Glut!“, deklamierte Adrian [207, c. 636]. 

Двоє перекладачів відтворили історичну реалію куркуль шляхом 

калькування з російської мови кулак, тим більше, що в словнику німецької мови 

існує зазначена лексема Kulak (Substantiv, maskulin) — Großbauer im zaristischen 

Russland. І лише одна перекладачка відтворила цю реалію транслітерацією з 

української мови, при цьому додала описову перифразу reicher Bauer, тобто 

застосувала прийом комбінованої реномінації. В усіх подальших варіантах 

відтворення реалії куркуль та її похідних перекладачка транслітерує її з 

української мови і лише в одному випадку – з російської: 

Так проголосили куркулем і вислали на 

лісорозробки [187, c. 241]. 

So wurde der Vater zum Kulaken 

gestempelt, und sie verschickten ihn zur 

Urbarmachung des Waldes [199, c. 281]. 

Важко пояснити такий крок перекладачки, адже об’єктивних причин для 

цього не було, таких як, наприклад, передати російську вимову мовця. 

Розглянемо варіанти відтворення похідних слів від реалії  куркуль: 

Ось покажем, що значить: забрано, 

— підкуркульники! [187, с. 26] 

 

Nun, wir werden euch zeigen, was das 

heißt fortgenommen, ihr Pidkurkulnyki 

(Mittelstandsbauern) [199, c. 47]. 
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Загрозливо, але забарно, рушає 

доповідчик: від самого царизму. 

Береться до твердих справ: індустрії, 

підкуркульства…[187, c. 7] 

Де не візьмись комісія — приходить 

розкуркулювати, шука скрізь [187, с. 

72]. 

 

Не встиг доповідник зачинити рот — 

Лук’ян підніма руку: згоджується. За 

позику перший, за розкуркулення 

перший [187, с. 33]. 

 

 

— Хто підкуркульники? Приходили 

схожі на вас, забрали землю. 

Зосталась хата і шматок ґрунту коло 

вікон. Ми незаможники [187, с. 26]. 

 

 

— Ви колгоспник?—питає старий. 

— Ні, одскочив, я "індус": так 

дражнять одноосібника [187, c. 76]. 

 

Er greift schwierige Themen auf, wie 

Industrialisierung, Bauernmittelstand 

(Pidkurkulstwo)... [199, c. 23] 

 

Was kannst du tun, plötzlich taucht die 

Kommission auf, sie kommen, um uns zu 

entkurkulakisieren, sie durchsuchen 

alles [199, c. 96]. 

Der Redner hat den Mund noch 

nicht zugemacht, schon hebt Lukjan die 

Hand, ist dafür. Für ein Darlehen stimmt 

er als Erster, uns zu besitzlosen Bauern 

zu machen, stimmt er als Erster [199, c. 

53]. 

„Wer ist hier ein Pidkurkulnyk? Es 

kamen schon solche, euch ähnliche und 

haben unser Land genommen. Uns blieb 

das Haus und ein Flecken Erde bei den 

Fenstern. Wir sind Unterbemittelte“ 

[199, c. 47]. 

„Sind Sie ein Kolchosbauer?“, 

fragte der Alte. 

„Nein“, antwortete er, „ich bin ein 

„Inder“, so reizen sie die Einzelbauern“ 

[199, c. 97]. 

 

Таким чином, історична реалія підкуркульство передається описовим 

перекладом і транслітерацією Bauernmittelstand (Pidkurkulstwo), підкуркульник – 

Pidkurkulnyki (Mittelstandsbauern),  підкуркульник – транслітерацією Pidkurkulnyk, 
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незаможники та одноосібники – калькуванням Unterbemittelte та Einzelbauern, що  

зберігає інформативну та референційну функції.  

Цікавим є випадок відтворення похідної реалії розкуркулення і не тільки 

тим, що в одному прикладі прийомом передачі є часткове калькування з 

транслітеруванням, а в іншому — описовий переклад, що було зроблено для 

кращого розуміння тексту читачем. Інтерес становить саме випадок застосування 

напівкальки та транслітерації з української мови  куркуль у поєднанні з  

російськомовним варіантом кулак: 

Середняк мав кінну машину і жив як 

трудовик; крім машини і коней, була в 

нього корова. Його з синами 

розкуркулено, — тоді в його хаті 

активіст забрав собі сало і кожух 

[187, с. 277]. 

Der Mittelstandsbauer hatte 

Pferdewagen und lebte wie ein Arbeiter. 

Außer dem Wagen und den Pferden hatte 

er noch eine Kuh. Man hat ihn mit den 

Söhnen entkurkulakisiert [199, c. 320]. 

Так, наприклад, перекладачка «Тигроловів» І. Багряного М. фон Кііз (яка 

здійсювала переклад з російськомовного варіанту роману), так само як і 

перекладач роману «Музей покинутих секретів» О. Забужко А. Кратохвіл, 

передають цю реалію в німецькому перекладі усталеним варіантом entkulakisiert, 

зафіксований у деяких енциклопедіях, згадуваний в багатьох історичних працях 

про політику радянської влади в 30-40-ві роки ХХ століття. Наприклад, онлайн-

словник fremdwort.de наводить таке визначення поняттю розкуркулення: 

Entkulakisierung (raskulatschiwanije) war eine politische Repressionskampagne in 

der Sowjetunion, die sich von 1929 bis 1933 gegen sogenannte Kulaken richtete [236]. 

Розглянемо на прикладах: 

Та це ж вони!!! — дочки 

розкуркулених батьків, розкиданих по 

Сибірах! [186, c.174] 

Для цього їм треба було перейти через 

село, що маячіло обідраними дахами 

…ja, hier waren sie, die Töchter 

„entkulakisierter“ Bauern, verstreut 

über die Weiten Sibiriens [198, c. 192]. 

Die Flüchtigen mussten durch ein Dorf, 

eine ehemalige Kosakensiedlung am 



144 
 

та голими кроквами, — колишню 

козачу станицю, а тепер розкуркулену 

і перетворену в прикордонний колгосп. 

[186, c.206] 

 

 

 

Розкуркулювали, виходить, десь тут 

на Київщині [189, c. 701]. 

äußersten Rand der Grenzstadt 

Birobidschan, die nun aber 

„entkulakisiert“ und in ein 

Grenzbauernkollektiv umgewandelt war, 

vernachlässigt, mit windschiefen 

Dächern und bloßliegenden 

Dachsparren [198, c. 236]. 

Sie enteigneten Kulaken hier im Kiewer 

Gebiet [207, c. 636].  

Спостерігаємо, що в наведених прикладах застосовувався комбінований 

прийом напівкалькування та транслітерації російської форми реалії. В свою 

чергу М. Остгайм-Дзерович також застосовує наведені вище перекладацькі 

прийоми, але транслітерує українську форму реалії Kulak, комбінуючи її з 

наявною у німецькій мові лексемою entkulakisiert, і в результаті отримує  

entkurkulakisiert. Такий прийом перекладу можна назвати перекладацьким 

нелогізмом. 

До аналізованої підгрупи лексики входять також історичні реалії на 

позначення виду зайнятості, праці, професії, що вже не існують, принаймні у 

своєму первісному вигляді. До таких належать: купець, ремісник, конюх, бондар, 

лимар, косар, пічник, хлібороб, писар, виборний (помічник старости) та ін. 

Більшість таких реалій перекладається аналогом із збереженням 

інформативної функції: 

Спало на думку — заглянути до 

Никифора Кайданця, який, знаючи 

потроху всього: бондар, коваль, 

слюсар, лимар і що хочеш, скрізь буває 

і новини приносить, як часопис  [187, 

с. 35]. 

 

Es fiel ihm ein, er könnte beim 

Nykyfor Kajdanec vorbeischauen, der 

von allem etwas verstand, er war 

Fassbinder, Schmied, Schlosser, Sattler 

und was immer man wollte, er kommt 

überall herum, bringt alle Neuigkeiten 

wie eine Zeitung [199, c. 56]. 
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Їх рідко звали: Максим Бережан 

чи Мар'яна Бережан, а просто — 

пічники, бо при цій роботі в селі — 

тільки вони, обоє нарівні: коло глини і 

цеголля, піску і золи, попелу і сажі 

[187, с. 54]. 

Писав косар, Калинчак — він і 

обіцявся сповістити, як тільки 

натрапить на заробіток [187, c. 183]. 

 

Він — косар; наймався в 

містечку і коло залізниці: ростиння 

вибивати [187, с. 42]. 

 

На лихо, заслабла у війта 

корова, певне, наїлась чогось у лісі. 

Покликали бабуню, — краще б не 

йшла. [191, с. 36]. 

Selten nannte man sie Maksym Berezan 

oder Marjana Berezan, man sagte 

einfach die Ofensetzer, denn diese Arbeit 

mit Ton und Ziegeln, Sand und Lauge 

machen nur sie im Dorf gut [199, c. 76]. 

 

Es schreibt der Mäher 

Kalyntschak. Er hatte versprochen 

sogleich zu berichten, wenn er Arbeit 

gefunden hat [199, c. 216]. 

Er ist ein Schnitter, der sich im 

Städtchen und bei der Eisenbahn 

verdingt das Unkraut auszujäten [199, c, 

63]. 

Leider Gottes erkrankte beim 

Schultheiß eine Kuh, sie hatte wohl 

irgend etwas im Walde gefressen. Man 

rief die Großmutter herbei – wäre sie 

lieber nicht gegangen! [206, c. 24] 

  

Деякі історичні реалії відтворюються транслітерацією: 

А як назад верталися, 

перестріли їх коло Черкас панські 

гайдуки [191, с. 32]. 

Люди, правда, байдужими не 

були, їхні серця краялися Олениною 

гризотою, кожен з них міг би стати 

смолоскипом, вогнем, якого можна б 

спалити тисячі жельманів, і тисячі 

Unterwegs wurden sie bei 

Tscherkassy von herrschaftlichen 

Haiduken überfallen“ [206, c. 20]. 

Allein die Dorfbewohner hatten 

Mitleid, Olenas Kummer zerriß ihnen das 

Herz, und jeder Mann hätte zu einer 

Fackel werden können, deren Feuer 

Tausende Schelmanns, Tausende 

Schlachtschitzen und Tausende 
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шляхтичів, і тисячі гайдуків…[195, с. 

11] 

Heiducken hätte verbrennen 

können…[200, c. 14] 

У таких випадках зберігається етнокультурна функція, проте 

інформативна порушується, що ускладнює рефлексію лексеми реципієнтом. 

Можна спостерігати варіантність перекладу при відтворенні реалії 

сільський отаман (у значенні сільський староста на частині Правобережжя та в 

Галичині): 

На її обличчі застигло здивування, 

вона довго вдивлялась в квадратне 

обличчя отамана, потім ковзнула 

поглядом по людях, далі її зір побіг 

царинками, що парували свіжою 

ріллею, і побіг лісами, що перснем 

оточували Печеніжин, і зіп’явся на 

небо, загойдався на хмарах [195, c. 12]. 

 

Не пізніше як минулої неділі 

сільські отамани біля церков 

оголосили, що ясновельможний пан 

орендатор установив нову подать – 

на вікна [195, c. 78]. 

Щоправда, іншого від сільських 

отаманів не ждав, опришки давалися 

їм узнаки однаково як орендарям, так 

і шляхтичам [195, c. 197]. 

 

Отаман це зрозумів, каявся, що 

зрозумів пізно, треба було допастися 

до коня і прориватися на Косів, 

треба…[191, c. 200] 

Ihr Anlitz erstarrte verständnislos, 

sie blickte auf das vierschrötige Gesicht 

des Dorfvorstehers sehr lange, ihr Blick 

streifte dann die anderen Menschen, glitt 

weiter über die Felder mit dem frisch 

dampfenden umgaben, stieg empor zum 

Himmel und ließ sich in den Wolken 

schaukeln [200, c. 16]. 

 

Es ist noch nicht eine Woche her, da 

hatten die Gemeindevorsteher vor den 

Kirchen eine neue Steuer angekündigt, 

und zwar eine Fenstersteuer [200, c. 

139]. 

Allerdings hatte er von den 

Dorfatamanen nichts anderes erwartet, 

denn die Opryschky setzten den 

Pachtherren und den Schlachtschitzen 

gleichermaßen arg zu [200, c. 354]. 

Der Dorfataman begriff das 

schließlich, er bereute, so spät 

verstanden zu haben, nun galt es, zu 

seinem Pferd zu gelangen und nach 
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Опришки вже один за одним 

перескакували паркан, а наймити і 

люди робочі направили цівки на свого 

отамана [195, c. 357]. 

Kossiw durchzubrechen, es galt… [206, 

c. 359]  

Die Opryschky sprangen schon 

einer nach dem anderen über den Zaun, 

und die Knechte und Tagelöhner 

richteten die Schußwaffen auf ihren 

Herrn [200, c. 359]. 

 

На нашу думку, така варіантність перекладів є безпідставною, адже у 

кожному зазначеному випадку реалія отаман на позначення сільського 

старости, керівника сільської громади, вживається в своєму прямому значенні. 

Таким чином варто було б або залишити один з варіантів, найбільш вдалим є 

Dorfataman, тобто калькування української реалії, яке потребувало б також 

роз’яснення змісту, але б зберегло національний колорит (хоча й графічна  форма 

слова отаман засвоєна з російської мови), або ж замінити німецькомовним 

аналогом, також історизмом – Schultheiß або Dorfschulze. 

Українська історична реалія чумак також перекладається аналогом 

Kärrner, який зовсім не передає значення, порівняємо: 

Чумак — на Україні в XV—XIX ст. — візник і торговець, який перевозив на 

волах хліб, сіль, рибу та інші товари для продажу. 

Kärrner — Arbeiter, der harte körperliche Arbeit verrichten muss [237]. 

Сталося так: їхали на Січ валкою 

чумаки, везли возами-мажами сіль, 

натрапили на кинуте дитя й забрали з 

собою [191, c. 8]. 

 

 

Чи не ті, бува, чумаки, що сьогодні 

вдосвіта виїздили з Січі? [191, 67]  

Es hatte sich damals so gefügt, dass 

Kärrner zur Sitsch fuhren und auf ihren 

großen Wagen Salz von der Krim 

brachten. Sie fanden das einsame 

Kindlein und legten es auf einen Wagen 

[206, c.7]. 

Waren das jene Kärrner, die heute 

früh in der Sitsch aufgebrochen waren? 

[206, c. 62] 



148 
 

На нашу думку, в такому разі необхідно було передати реалію 

транслітерацією, а також описовим перекладом у дужках для розкриття змісту 

лексеми або у виносці пояснити значення, оскільки заміна аналогом Kärrner не 

зберігає ані інформативної, ані етнокультурної функції. 

Розглянувши 36 лексичних одиниць соціально-станової структури, які є 

історичними реаліями, можемо стверджувати, що більшість таких одиниць 

перекладається функціональним аналогом – 70% (244 випадки уживання),  

калькуванням – 14% (50 випадків уживання), комбінованою реномінацією – 7% 

(25 випадків вживання), транскрипцією/ транслітерацією – 6% (22 випадки 

вживання), та шляхом опису – 2% (7 випадків уживання). Щодо стратегій, 

застосованих перекладачами при відтворенні історично забарвленої лексики, 

зазначимо, що у 60% – це архаїзація. 

 

3.1.3. Історико-військові реалії 

До історично-військових реалій нашого дослідження належить лексика на 

позначення військових понять, звань, зброї часів Київської Русі, доби козацтва 

та опришківства. 

Деякі історико-військові реалії відтворюються шляхом транскрибування, 

наприклад: 

Саме в цей час змiнювались 

гриднi — сторожi терема, скрiзь 

горiли свiтильники, бiля сходiв стояли 

молодший брат Святослава Улiб, 

воєвода Свенелд i ще кiлька бояр i 

воєвод… [193, c. 36] 

 

Князеві Ярополку гридень Тур 

непотрібний, у нього є інші, молоді, 

добрі гридні...[192, c. 5] 

 

Gerade wurden die Gridni abgelöst, die 

Wachhabenden in der Fürstenburg. 

Überall brannten Öllämpchen. An der 

Treppe standen Swjatoslaws jüngerer 

Bruder Ulib, der Wojewode Svenald und 

einige andere Bojaren und Wojewoden 

[208, c. 29] 

Fürst Jaropolk verzichtet auf den Griden 

Tur, er hat andere, junge, bessere 

Gridni…[209, c. 15]  
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Княжич слухав воєвод, якi 

хвалились, що не хтось iнший, а тiльки 

вони кров’ю й життям своїм 

захищають землi, за що просили 

пожалування [192, c. 173]. 

У посадника було багато дiла. 

Це вiн за княжим загадом давав 

людям устави й уроки [193, c. 87]. 

Er vernahm auch die Erklärungen der 

Wojewoden, die sich rühmten, das Land 

mit ihrem Leben zu schützen, wofür 

sielim Belehnung ersuchten [209, c. 148] 

 

Ein Possadnik hatte viel zu tun. Er 

bestimmte auf fürstliches Geheiß die 

Abgaben, die jeder zu erbringen hatte 

[208, c. 76] 

 

Незважаючи на те, що всі зазначені вище реалії було передано 

транскрибуванням, кожна з них має свої особливості, на які варто звернути увагу. 

Так, наприклад, історична реалія воєвода, що позначає полководця, хоча також 

має значення голова воєводства (як адміністративно-територіальної одиниці), 

закріпилося в німецьких словниках, тому навіть закінчення має, притаманне 

німецькій мові. А от реалія гридень нова і невідома для німецькомовного читача. 

Окрім того, що ніде в тексті, ні в перекладацькому коментарі наприкінці твору 

не подається роз’яснення змісту лексеми (княжа охорона), так ще й подається 

транскрибована форма множини, невластива німецькій мові, тому лише з 

контексту можна здогадатися, що мова йде про множину, а отже, можна гворити 

про повну втрату інформативної функції. Реалію посадник передано шляхом 

транслітерації російської форми слова, тому і маємо в перекладах лексему 

Possadnik. Перекладачі, Трауте та Гюнтер Штайн, наприкінці роману в 

примітках подають роз’яснення даної реалії Possadnik — vom Fürsten eingesetztes 

Oberhaupt eines Ortes [208, c. 557]. 

Також вони передають реалію дружина, дружинники транслітерацією 

російської форми слова, розкривають зміст значення слів також у примітках: 

Drushina — Abteilung von kriegerischen Gefolgsleuten, die in Friedenszeiten am 

Hofe des Herrschers lebten  und  aus  denen  sich nach und nach  das  Heeresaufgebot  

des  Landes entwickelte. Die Drushinniki (Gefolgsleute) und ihr Fürst waren eng 
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aufeinander angewiesen [208, c. 556]. Такий перекладацький прийом дозволяє 

зберегти стилістичну функцію та частково етнокультурну (частково, оскільки 

лексему транслітеравано з російської), не порушуючи інформативної функції. 

Вої з княжої дружини після смерті 

Святослава взяли безтрепетне тіло 

Микули й інших поранених, на руках 

понесли мимо порогів, далі на веслах, а 

часом під вітрилами попливли вгору 

Дніпром [192, c. 1]. 

…над Днiпром i Десною у полi, в лiсах 

стояли її знамена, були й двори, брати 

уроки з яких вона посилала своїх мужiв 

з дружинами [193, c. 57]. 

Дружинники, якi стояли за 

тисяцьким, одразу ж пiсля цих слiв 

поклали перед князем дари — хутра, 

горючий камiнь, бiлий риб'ячий зуб 

[193, c. 458]. 

Die Krieger der fürstlichen 

Drushina trugen ihn und die anderen 

Verwundeten an den Stromschnellen im 

Dnepr vorüber, dann ruderten sie weiter 

[209, c. 7]. 

 

Am Dnepr und an der Desna waren 

Abgabestellen eingerichtet worden, 

wohin sie Männer mit einer Drushina 

schickte, die Steuern der Bauern 

einzuziehen [208, 50]. 

Die Drushinniki, die neben dem 

Heerführer standen, legten nach diesen 

Worten die Geschenke vor dem Fürsten 

nieder — Pelze, Bernstein, weißes 

Fischbein [208, c. 392]. 

Словосполучення старша дружина передається частковим калькуванням та 

транскрибуванням: 

Першою з лодій вийшла старша 

дружина [192, c. 2]. 

Zuerst verließ die Ältestendrushina ihr 

Boot [209, c. 9]. 

 

Часто у звертаннях перекладачі вживають форму дружинники, наприклад: 

— Пощо поспішаєте, дружино 

моя? [192, c. 98] 

„Weshalb habt ihr es so eilig, meine 

Drushinniki?“ [209, c. 107] 

У разі якщо одна й та сама реалія зустрічається декілька разів в одному 

абзаці, перекладачі заміняють її аналогом, аби не перевантажувати текст 

«чужими» реаліями, наприклад: 
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— Спасибі вам, дружино, що чесно 

боролись за рідну землю й утвердили 

славу Русі, а сюди принесли знамено, 

меч і щит отця мого князя 

Святослава! — промовив, збліднувши, 

князь Ярополк. — Слухайте ж мене, 

дружино, мужі, людіє, і нехай це чує 

вся Русь... [193, c. 2] 

„Ich danke euch, Drushinniki, 

dass ihr ehrenvoll gekämpft, den Ruhm 

der Rus gestärkt und Banner, Schwert 

und Schild meines Vaters, des Fürsten 

Swjatoslaw, mit in die Heimat gebracht 

habt!“ sagte er. „Doch hört mich, 

Männer, und möge es die ganze Rus 

hören…[208, c. 10] 

 

В перекладах «Захара Беркута» І. Я. Франка зустрічаємо такі варіанти передачі 

реалії дружина: 

в разі воєнного 

нападу спиняти 

неприятеля воєнними 

дружинами, набраними 

з околичних громад [196, 

c. 44]. 

 

im Falle eines 

feindlichen Überfalls mit 

Hilfe ihrer Mannen aus 

den umliegenden 

Gemeinden aufzuhalten 

[201, c. 57]. 

 

Im Falle eines 

Übergriffes sollten sie den 

Feind mit ihren Mannen, 

die sie in den umliegenden 

Gemeinden sammeln 

sollten, aufhalten…[202, 

c. 60] 

В обох перекладах було застосовано аналог Mannen, який за своїм 

значенням цілком відповідає українській реалії дружина, зберігає історичне 

забарвлення, хоча й не передає національного колориту. 

Цікавим є випадок застосування контекстуальної заміни реалії дружина у 

зв’язку із функцією, яку вона виконує безпосередньо в даному уривку твору: 

Довкола боярина 

йшло десять вояків, 

лучників і топірників, 

повбираних у такі ж 

вовчі шкіри, але без 

панцирів. Мимоволі 

стрепенулася 

Den Bojaren 

begleiteten zehn Krieger 

— Bogenschützen und 

Axtkämpfer — alle waren 

mit den gleichen 

Wolfshäuten, aber ohne 

Harnische, bekleidet. 

Das Gefolge des 

Bojaren bestand aus zehn 

Kriegern, Bogenschützen 

und Axtträgern, die keine 

Rüstungen, aber 

ebensolche Wolfsfelle 

trugen. Unwillkürlich 
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тухольська громада, 

побачивши наближення 

тої вовчої дружини; всі 

зрозуміли, що се власне й 

є той ворог, який 

напосівся на їх свободу й 

незалежність [196, c. 

51].  

 

Unwillkürlich zuckten die 

Tuchljaer zusammen, als 

sie das Herannahen dieses 

Rudels Wölfe bemerkten. 

Alle begriffen, daß das 

eben jener Feind war, der 

ihre Freiheit und 

Unabhängigkeit in Stücke 

reißen wollte [201, c. 66]. 

erschraken die Tuchlaer, 

als sie diese Schar in 

Wolfspelzen näher 

kommen sahen, und alle 

begriffen, dass dies der 

Feind war, der ihre 

Freiheit und 

Unabhängigkeit bedrohte 

[202, c, 71 b]. 

 

У даному контексті українська реалія виконує не лише своє пряме 

значення, але й емоційну функцію, виражаючи певну неприязнь, зневагу чи 

навіть побоювання  воєводи Тугарина Вовка та його супровідного війська. 

Правильно інтепретували та влучно, на наш погляд, переклали і зберегли 

емоційну функцію у цьому контексті задум автора С. та О. Кузьміни, вживши 

контекстуальний відповідник Rudel (зграя). 

Також у зазначеному прикладі варто звернути увагу на історичні реалії 

лучник і топірник, які передано лексичним відповідником. 

Вартими уваги також є українські історичні реалії тисяцький, сотенний, 

огнищани, тіуни, ларник, особливості відтворення яких розглянемо на 

конкретних прикладах. 

Багато із зазначених історичних реалій маловідомі українським читачам і, 

тим більше, німецьким. Для роз’яснення значення застосованих реалій в описі 

часів княжої доби (ІХ – Х ст.) автор історичного роману С. Скляренко 

використовує виноски або пояснює описово одразу ж поряд із новою реалією в 

тексті. Перекладачі ж у свою чергу, у більшості випадків, використовують 

німецькі аналоги. Наприклад: 

Одразу ж пiсля цього на Горi — у 

теремах княжих, на дворах воєвод, 

бояр, тисяцьких i тiунiв* (*Тiуни —

Fast gleichzeitig flammten in  den  

fürstlichen  Gemächern,  in  den  Häusern   

der  Wojewoden   und   Bojaren, der 
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урядовцi, виконавцi.), що стояли 

посеред Гори, i в землянках i хижах 

гриднiв* (*Гриднi — княжа 

охорона.), смердiв, ремiсничого люду, 

що тулились до внутрiшнiх стiн 

города... [193, c. 25] 

Мало було християн лише серед 

воєвод і тисяцьких, і то не 

дивно…[192, c. 28] 

Heerführer und Amtleute auf der Gora 

und in den  Hütten der fürstlichen 

Leibwächter, der Hörigen und 

Handwerker außerhalb der Stadtmauern  

gelbliche  Lichter auf [208, c. 28]. 

 

– Nur die Wojewoden und obersten 

Heerführer hielten sich zurück, und das 

war nicht verwunderlich…[209, c. 63] 

 

Так, наприклад, історична реалія тіуни (У Київській Русі, в українських і 

російських землях періоду феодальної роздробленості — господарський 

управитель князя) [221] передається лексичним відповідником Amtleute, яка не 

передає ні повноти значення лексеми, ні її історичної та національної 

забарвленості, отже йдеться про порушення інформативної та етнокультурної 

функцій. Той самий коментар стосується передачі реалії тисяцький (начальник 

тисячі військового ополчення), який було передано аналогом Heerführer. 

Історичну реалію гридні було відтворено шляхом описового перекладу, а надалі 

в тексті зустрічається транслітерована форма Gridni, в примітках наприкінці 

твору роз’яснено значення. 

Розглянемо значення історичних реалій сотенний, огнищани та ларник, аби 

говорити про доцільність використаного перекладацького прийому. 

Відповідно до тлумачного словника сучасної української мови перелічені 

реалії мають такі значення: 

Сотенний — особа, яка очолювала сотню. 

Огнищанин — іст. у Давній Русі X—XII ст. — головний управитель 

князівських маєтків. 

Значення лексеми ларник пояснює сам автор безпосередньо у творі – писар. 

Аж раптом на свiтаннi 

покликав його до гридницi воєвода 

Da befahl ihn plötzlich beim 

Morgengrauen der Wojewode Svenald in 
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Свенелд i сказав, що вiн, Добриня, 

поїде з княжичем Святославом на 

лови й поведе з собою сотню гриднiв. 

Але це було не все, — їхнiй тисяцький, 

що був при цiй нагодi в гридницi, 

додав, що вiднинi, з княжої ласки, 

Добриня завжди водитиме сотню. 

Отже, вiн — сотенний, вiднинi й 

навiки сотенний [193, c. 90]! 

die Wachstube und erklärte ihm, er, 

Dobrynja, werde mit  dem  jungen  

Fürsten    Swjatoslaw auf die Jagd reiten 

und dabei eine Hundertschaft anführen. 

Dobrynja werde von  nun  an,  dank  der  

Gnade  des  Fürsten,  Führer  einer  

Hundertschaft sein [208, c. 163]. 

Історичну реалію сотня перекладач відтворив аналогом Hundertschaft, а 

реалію сотенний — описовим перекладом, зберігши референційну та 

інформативну функції, на відміну від випадку із тисяцький. 

Багато людей зібралося цього 

дня в Золотій палаті, всі лави з неї 

загодя винесли, попід стінами навкруг 

товпились ліпші мужі Русі — князі 

земель і городів, бояри й воєводи, 

тисяцькі, огнищани, тіуни княжі 

[193, c. 270]. 

Viele Menschen  kamen  an  diesem  

Tag im  Goldenen Saal zusammen, die 

Fürsten der Länder und Städte, Bojaren 

und Wojewoden, Heerführer, 

Landedelleute, fürstliche Amtleute [208, 

c. 228]. 

На нашу думку, відповідник Landedelleute зовсім не розкриває змісту реалії 

огнищани, оскільки наголошує більше на соціальному статусі цих людей, а не на 

причетність до посади управителя княжих земельних володінь, тому не можна 

говорити про досягнення комунікативної мети. У німецькій мові є більш влучний 

відповідник — Amtherr, Amtmann — управитель феодального володіння. 

За нею iдуть сини Святослав i 

Улiб, воєвода Свенелд, тисяцький 

сторожi поля Прись, князь 

чернiгiвський Оскол, мужi нарочитi i 

ларник Перенiг [193, c. 32]. 

Ihr folgten Swjatoslaw und Ulib, 

der Wojewode Svenald, der 

Befehlshaber der Feldwache, der Fürst 

von Tschernigow, Oskol, die Kaufleute  

und  der  Schreiber Perenog [208, c. 33]. 
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Історичну реалію ларник (писар) передано відповідником Schreiber з 

втратою історичного та національного забарвлення. Також варто звернути увагу 

на відтворення контекстуальним відповідником реалії тисяцький. Оскільки мова 

йде не про військо, а про польову охорону, перекладачі замінили застосований 

раніше відповідник Heerführer на Befehlshaber, який частково передає значення 

реалії тисяцький у цьому контексті. 

Козацька доба також надзвичайно різноманітна та багата на історичні 

реалії, до яких належать: козаки, січовики, отаман, гетьман, джура, сердюки,  

курінний, козацька старшина, кошовий, осавул та багато інших.  

Деякі з військових звань, чинів перекладаються транслітерацією. Так, 

наприклад, у словниках німецької мови є лексема Hetman, яка означає не лише 

військове звання головнокомандувачів польського війська (в словнику вказане 

як перше значення), але й українську реалію виборного ватажка козацького 

війська Запорозької Січі — frei gewählter Führer der Kosaken mit militärischer und 

ziviler Befehlsgewalt [237]. Нариклад: 

Йому здалося, що гетьман зараз 

впаде з сідла [191, c. 147]. 

За пізніших гетьманів 

викладено з каменю [191, c. 19].  

 

Недосказана легенда про нікому не 

відомого, гордого нащадка першого 

каторжанина Сибіру, про правнука 

гетьмана Дем'яна Многогрішного 

[186, c.13]. 

Ihm schien, der Hetman würde gleich 

aus dem Sattel stürzen…[206, c. 155] 

Zur Zeit der späteren Hetmane 

wurde sie mit Steinen ausgebaut [206, c. 

38]. 

Und er war der stolze Nachfahre jenes 

ersten Sibirien-Verbannten – ein Enkel 

des Hetmans Demian Mnohohrishny 

[198, c. 16]. 

Цікаво, що перекладачка пригодницького роману І. Багряного 

«Тигролови» М. фон Кііз в одному реченні застосувала німецьку 

транслітеровану форму реалії гетьман  з подвоєнням «н» наприкінці.  

І було їх двоє, тих піонерів: навіжений 

протопоп Аввакум... Але цей 

Zwei waren es vor allem, die in die 

Geschichte des Landes eingegangen 
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розкольник був другим. А першим був 

— бунтар і "ізмєннік" — 

"малоросійський" гетьман на ймення 

Дем'ян Многогрішний [186, c. 22]. 

waren: der eine ein aufrührerischer 

Hochverräter, der kleinrussische 

Hetmann Demian Mnohohrischny, der 

andere ein fanatischer Schismatiker, der 

Priest Avvakum [198, c. 23]. 

З одного боку це можна розцінювати як спробу «одомашнення» реалії по 

аналогії з німецьким «Mann», але скоріше за все це помилкове явище, оскільки 

вже в наступному реченні про гетьмана Многогрішного, так само як і у 

перекладацькій примітці наприкінці книги застосовує транслітеровану форму 

без подвоєння: 

Demian Mnohohrishny, Kosaken-Hetman des 17. Jahrhunderts, der nach 

Sibirien verbannt worden war [198, c. 251]. 

 Такі коментарі, на нашу думку, дуже цінні і важливі для розуміння змісту 

твору та задуму автора іноземним читачем, адже вони не лише дають коротеньку 

інформацію про ту чи іншу історичну постать, подію, а й дозволяють читачеві 

простежити зв’язок долі героїв, історичного — Дем’яна Многогрішного, та 

сучасного (для подій, описаних у творі) — Григорія Многогрішного, 

символічність їх долі. 

Наступною цікавою історичною реалією за своїм характером та 

багатогранністю є реалія отаман. Багатогранною вона є, оскільки багатозначна, 

адже існують різні категорії отаманів залежно від виконуваних ними функцій: 

курінні, кошові, наказні. У довіднику з історії України чітко розмежовані 

обов’язки цих звань: «Виборна службова особа у Запорозькій Січі в 16–18 

століттях, яка очолювала січову організацію (кошовий отаман) або військово-

адміністративну одиницю — курінь ( курінний отаман). У випадку, якщо отаман 

не обирався, а був призначений (наприклад, під час військових походів) його 

називали наказним отаманом» [211, с. 523]. 

В історичній повісті «Михайлик — джура козацький» часто зустрічаються 

перші дві категорії — кошовий та курінний. 
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З відтворенням історичної реалії отаман проблем та варіантності 

перекладу не виникає: 

         Не до лиця козацькому 

отаманові така слава [191, c. 27].  

       Тепер обидва отамани мали 

зустрітися на Запорожжі [191, c. 27]. 

     Einem Kosakenataman aber gereicht 

ein solcher Leumund nicht zur Ehre [206, 

c. 30]. 

     Beide Atamane sollten sich in der 

Saporosher Sitsch treffen [206, c.30]. 

А такі реалії як січовий отаман, кошовий отаман відтворюються різними 

прийомами: 

           …ніхто й не вгадав би, що це — 

січовий батько, кошовий отаман, 

найстарший в усьому запорізькому 

війську [191, c. 16]. 

            Сагайдачний має інший клопіт, 

отож хай січовим отаманом буде 

Яцько Бородавка; усі знають, що то 

лицар бувалий і хоробрий [191, c. 26]. 

 

 

          Отож, коли від Сагайдачного 

прийшов лист, у якому він, мов нічого 

не сталося, запрошував січового 

отамана на спільну раду, Бородавка 

махнув на все рукою, зібрав загони й 

попрямував з-за порогів йому 

назустріч [191, c. 88]. 

Високий козак тримав бунчук — 

палицю з кінським хвостом та 

позолоченою кулею — над кошовим, 

…hätte man wohl kaum erkannt, 

dass er der Kosakenvater, der 

Sitschataman, der Oberbefehlshaber 

des ganzes Heeres war [206, c.19]. 

Und da Sahaidatschny andere 

Sorgen habe, sollte Jazko Borodawka 

und nur er zum Befehlshaber ernannt 

werden. Alle wußten, dass er ein Mann 

mit Kopf und Verstand war, auch kannte 

seinen Mut [206, c.29]. 

Als er von Sahaidatschny einen 

Brief erhielt, in dem der Sitschataman, 

als sei inzwischen nichts gewesen, 

herzlich zu einer Beratung eingeladen 

wurde, winkte Borodawka ab, sammelte 

seine Abteilungen und zog von den 

Stromschnellen den Dnepr aufwärts 

[206, c. 91]. 

 Ein hoher Kosak hielt den 

Buntschuk, einen von einer Kugel 

gekrönten langen Stab mit einem 
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який ішов, похиливши голову [191, c. 

28]. 

 

Pferdeschweif, über dem Heersataman, 

der mit gesenktem Kopf voranschritt 

[206, c.31]. 

У першому випадку реалію відтворено шляхом транслітерування та 

аналогом, у другому випадку — аналогом,  а у третьому — транслітерацією. Для 

ознайомлення читача зі значенням та важливістю звання перекладач розкриває 

сутність поняття аналогами Befehlshaber та Oberbefehlshaber.  В останньому 

прикладі перекладач застосовує напівкальку разом з транслітеруванням, 

акцентуючи увагу на тому, що йдеться про отамана війська, хоча в попередніх 

реченнях цю лексему, говорячи про Сагайдачного, зазвичай при перекладі 

передавали  як Ataman, тому вважаємо недоречною таку конкретизацію, адже в 

читача може скластися хибне враження, що мова йде про когось іншого. 

Історична реалія курінний отаман відтворюється зазвичай так: 

Обом отаманам дали кабанячі голови, 

бо вони — всьому товариству голови, 

курінним отаманам — серце, щоб 

мали лихе серце на ворогів,— такий 

був на Січі звичай [191, c.30]. 

 

 

 

Михайлик дізнався, що 

кирпатого звуть Василем, а 

веснянкуватого — Карпом, що вони з 

села під Києвом — сусіди, навіть 

трохи родичі, бо мають одного 

хрещеного батька, курінного 

отамана Івана Непийводу [191, c. 43]. 

 

Die beiden Atamane bekamen 

Wildschweinköpfe vorgesetzt, weil sie die 

Oberhäupter der ganzen Gesellschaft 

waren, die Hundertschaftsführer aber 

Wildschweinherzen, damit ihre Herzen 

vor dem Feind nicht erzitterten – so 

wollte es der Brauch, der in der Sitsch 

bestand [206, c.32]. 

Mychailyk erfuhr, dass der 

Stupsnäsige Wassil und der 

Sommersprossige Karpo hieß, dass sie 

aus einem Dorf bei Kiew und beinahe 

Verwandte waren, weil sie einen 

gemeinsamen Paten, den 

Hundertschaftsataman Iwan 

Nepyjwoda, hatten [206, c. 45]. 
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Ледве вдарила остання гармата, на 

берег рушила з майдану січова 

старшина: суддя із срібною 

печаткою, писар з чорнильницею-

каламарем при поясі, осавул і курінні 

отамани [191, c. 28].  

Als der Kanonendonner verstummt war, 

begab sich die Kosakenobrigkeit zum 

Ufer: der Richter mit einem Silbersiegel, 

der Schreiber mit einem am Gürtel 

befestigten Tintenfass, der 

Ordonnanzkosak und die 

Hundertschaftsatamane [206, c.31]. 

Так, курінь — у 16-18 ст. військово-адміністративна одиниця Запорізької 

Січі, що складалася з кілька сот козаків [212]. Німецькою мовою курінний 

отаман передається зазвичай аналогом та транслітерацією, рідше аналогом та 

калькуванням, проте аналог Hundertschaft не передає повноти значення курінь. 

Цікавими також є приклади відтворення історичних реалій козацька 

старшина та осавул. Релію козацька старшина було відтворено 

транслітеруванням у поєднанні з калькуванням. А от  реалію осавул — носій 

владних повноважень, здебільшого військових – відтворено аналогом та 

транслітерацією гіперонімічної ознаки «козаки» за аналогією з наявною у 

німецькій мові лексемою Ordonnanzoffizier. Порівняємо значення:     

Осавул — виборна службова особа, яка 

обіймала одну з найважливіших 

військово-адміністративних посад у 

Запорозькій Січі, належав до кошової 

старшини. Був помічником кошового 

отамана. Відповідав за дотримання 

порядку на Січі, а під час походу у 

таборі [221]. 

Ordonnanzoffizier — meist jüngerer 

Offizier, der in höheren Stäben den 

Stabsoffizieren zugeordnet ist [237]. 

Спостерігаємо розбіжність значень, адже осавули мали набагато вищий 

статус і повноту влади, ніж молодші офіцери, отже йдеться про порушення не 

тільки етнокультурної, але й денотативної функцій. У такому випадку було б 

доречно подати транслітерацію реалії, а у виносці або в примітках подати 
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розтлумачення значення цієї військової козацької посади. Так вчинила 

перекладачка «Тигроловів» М. фон Кііз: 

Ось окремі фотографії, теж 

дореволюційні: козацькі осавули, 

хорунжі, отамани...[186, c. 54] 

Die meisten stammten aus der 

Revolution, sie zeigten Kosakenoffiziere 

– Osauls5, Cornets und Otamans…[198, 

c.68].  

У примітці перекладачка вказує — Osaul, ein höherer Kosakenoffizier. Це 

принаймні зберігає національний колорит, а також передає сутність значення 

посади. Цікавим також є той факт, що переклад було здійснено за 

посередництвом російської мови чи, за деякими даними, з англійської, хоча 

перекладачка відтворила українську форму цієї реалії, на відміну від її колег, які 

передавали російську форму цієї лексеми через наявну усталену форму її 

передачі у німецькій мові.  

Історичну реалію хорунжий (особа, що носила прапор або корогву війська) 

у вищезазначеному прикладі відтворено аналогом Cornet. В перекладі іншого 

твору зустрічається відтворення реалії хорунжий аналогом Fähnrich. 

Хорунжий Міняйло, здоровий, 

як дуб, став, ухопившись за щоглу, 

замахав корогвою [191, c.69]. 

 

Хорунжий, що їхав попереду з 

військовою корогвою, оглянувся й 

злякався: йому здалося, що гетьман 

зараз впаде з сідла [191, c.152].  

Der Fähnrich Minjailo, ein 

baumstarker Mann, klammerte sich an 

den Mast und schwenkte mit der freien 

Hand die Fahne [206, c.72].  

Der Fähnrich, der mit der 

Heersfahne vor ihm ritt, wandte sich um 

und erschrak. Ihm schien, der Hetman 

würde gleich aus dem Sattel stürzen [206, 

c.155].  

Значення Fähnrich, як зазначається у словнику DUDEN, (Geschichte) 

besonders tapferer Soldat als Fahnenträger (im mittelalterlichen Heer) [235]. Отже, 

можемо говорити про відповідність значень, збереження денотативної функції та 

часового забарвлення, а отже і про стратегію архаїзації. 
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Одразу ж звернемо увагу на відтворення історичних реалій корогва, 

бунчук, булава. 

Поїде під гетьманським 

бунчуком, під корогвою, з булавою в 

руці, як годилося, як вертався з походу 

завжди [191, c. 150].  

Er reitet unter einem seiner 

Hetmanswürde geziemenden Buntschuk, 

im Schatten einer Fahne, den 

Hetmansstab in der Hand, wie immer, 

wenn er von Feldzügen zurückkehrte 

[206, c. 153]. 

Реалію корогва (військовий бойовий прапор) було відтворено 

гіперонімічним перейменуванням Fahne, а також відповідником Heersfahne, що 

більше конкретизує значення і відповідає історичній реалії. На нашу думку, 

також було б доречно відтворити зазначену реалію шляхом калькування 

Kampffahne, що більше відповідало б дійсності. 

Історична реалія бунчук (булава з металевою кулькою на кінці і прикрасою-

китицею з кінського волосу [221]) подається транскрибуванням, а також 

розтлумаченням значення слова у виносці, що дозволяє зберегти етнокультурну, 

стилістичну та денотативну функції. Наприклад: 

…якби не корогва та бунчук, що 

тримають над ним, ніхто й не вгадав 

би, що це — січовий батько, кошовий 

отаман, найстарший в усьому 

запорізькому війську [191, c.16]. 

 

Wären die Fahne und 

Buntschuk*, die über ihm gehalten 

wurden, nicht gewesen, hätte man wohl 

kaum erkannt, dass er der Kosakenvater, 

der Sitschataman, der Oberbefehlshaber 

des ganzes Heeres war [206, c.19]. 

*Buntschuk — ein altertümliches Feldabzeichen bei vielen Völkern, das aus 

einem Stock mit wehendem Pferdeschweif und einer Kugel bzw. Spitze darauf bestand; 

bei ukrainischen Kosaken ein Symbol der Macht eines Atamans oder Hetmans. 

Шляхом калькування відтворюється історична реалія булава (символ влади 

гетьмана, кошового отамана Запорозької Січі.): 

Махне булавою — і всі ворожі 

вояки-жовніри, піші й кінні, 

Wenn er mit seinem Atamansstab 

winke, stürzten alle feindlichen Soldaten, 
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попадають на землю, позасинають, як 

мертві [191, c.22]. 

 

Опустив руку з булавою, очі 

заплющені [191, c.152]. 

sowohl die berittenen als auch das 

Fußvolk, zu Boden und schliefen wie tot 

[206, c. 25]. 

…denn dessen Hand mit dem 

Hetmansstab war auf den Sattel 

gesunken, die Augen waren verschlossen 

[206, c. 155]. 

 

У цьому творі також згадується реалія сотник, рівнозначна реалії 

сотенний, вживання якої ми розглядали в текстах, що описують події часів 

Київської Русі.  

Сотники не встигали 

записувати охочих, не встигали 

видавати зброю…[192, c. 98] 

 

Звелів, як обіцяв, посадити на 

палі вцілілих сотників і тисячників 

розгромлених полків…[192, c. 153] 

Die Hundertschaftsführer kamen 

gar nicht dazu, alle Freiwilligen 

aufzuschreiben und ihnen die Waffen 

auszuhändigen [209, c. 91]. 

Er ließ sein Versprechen befolgen 

und die übriggebliebenen 

Hundertschafts- und 

Tausendschaftsführer pfählen [209, c. 

146]. 

 

Такі реалії передаються при перекладі складеними словами, утвореними 

шляхом калькування. 

Історичні реалії сердюки (охоронець гетьмана), джура (зброєносець у 

козацької старшини), довбиш (литаврист) відтворюються при перекладі 

аналогом, наприклад: 

Ледве відплив Сагайдачний із 

своїми сердюками батька Мехтода 

покликали до кошового [191, c. 36]. 

Als Sahaidatschny mit seinen 

Leibwächtern fortgesegelt war…[206, c. 

39]. 
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Коло хлопців на всі заставки 

хропів гетьманів сердюк Дмитро 

[191, c. 130]. 

Neben den Jungen schnarchte 

Dmytro, der Leibwächter des Hetmans 

[206, c. 133]. 

Важко ступаючи, Сагайдачний 

вийшов увечері з намету. Два сердюки 

допомогли сісти в сідло, подали 

поводи [191, c. 136].  

Mit schweren Füßen trat 

Sahaidatschny am Abend aus seinem 

Zelt. Zwei Burschen halfen ihm in den 

Sattel und reichten ihm die Zügel [206, c. 

139]. 

Так, реалію сердюки передано аналогом Leіbwächter, який хоча й не 

повністю, адже аналог ширший за значенням, ніж реалія сердюк, проте 

відповідає їй, оскільки в контексті завжди мова йде про приналежність гетьману. 

І лише у третьому прикладі цю реалію було відтворено значно ширшим за своїм 

семантичним наповненням аналогом-історизмом Burschen, який може означати 

молодий хлопець, так і слуга, але жодне із значень не відповідає змісту реалії — 

охоронець гетьмана, але оскільки ця реалія не мала важливого смислового 

навантаження в тексті, тому це не порушило смислової організації тексту, а 

сприяло її прагматичній адаптації. 

Прибіг джура, сказав, що 

пильно треба: нехай іде зараз, не 

бариться [191, c. 36]. 

…kam Borodawkas Knappe 

angelaufen und sagte, der Heeresataman 

verlange nach Vater Mechtod, es sei eine 

dringende Sache, er soll sich beeilen, 

weil es keinen Aufschub dulde [206, c. 

39].  

І от — пливе в морі. Вже не 

батьків син — козацький джура [191, 

c. 67]. 

Nun fährt er schon übers Meer, 

aber nicht mehr als Kind seines Vaters, 

sondern als Kosakenknappe [206, c. 70]. 

І пояс кольористий, і ніж-

запоясник у піхвах: січове хлоп’я, 

козачок-джура [191, c.3]. 

An seinen buntdurchwirkten 

Gürtel war eine Scheide samt Messet 

befestigt. Man sah ihm an, dass er zum 
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Heer gehörte, also ein Knappe war [206, 

c. 5]. 

 З огляду на семантику лексеми Knappe (Geschichte) besonders zur 

Waffenausbildung im Dienst eines Ritters stehender junger Mann [240], можна 

говорити про часткову відповідність, отже йдеться про збереження денотативної 

а також стилістичної функцій, оскільки німецька лексема також містить часове 

забарвлення. 

По обіді на майдані дрібно 

закалатав довбиш, сповіщаючи про 

січову раду [191, c. 30].  

 

 

На майдані втретє 

прокотилося калатання: довбиш, щоб 

угамувати бурю, ще раз гримнув у 

литаври. Усі знехотя замовкли [191, c, 

31].  

Nach dem Mittagessen schlug der 

Pauker einen Wirbel, was bedeutete, 

dass auf dem Platz eine 

Ratsversammlung stattfinden sollte [206, 

c. 33].  

Zum dritten Mal erdröhnten die 

Pauken auf dem Platz: der Pauker wollte 

diesem Stimmengewirr ein Ende setzen 

und ließ die Schlägel noch einmal 

wirbeln [206, c. 34]. 

Повним відповідником було відтворено реалію довбиш, передавши її 

денотативну функцію щоправда із втратою етнокультурної та стилістичної 

функцій. 

У творі часто зустрічаються різні типи козаків залежно, наприклад, від 

їхнього способу життя (козаки-гречкосії), їхніх особистісних якостей (козаки-

характерники), їхніх політичних уподобань чи належності (наливайківці), 

офіційної оформленості (реєстрове та нереєстрове козацтво). 

Кажуть, тяжко бороняться 

наливайківці, але вже занепадають 

на силі, допомоги їм нема нізвідки. 

Вже котрий тиждень б’ються 

навмируще: вважай, половини війська 

не стало [191, c. 23].   

Man sagte, Nalywaikos Leute 

hätten sich mutig gewehrt, doch wären 

ihre Kräfte am Ende und Hilfe nicht zu 

erwarten. Einige Wochen lang hätten die 

Rebellen auf Leben oder Tod gekämpft, 
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bis schließlich nur noch die Hälfte des 

Heers überblieb [206, c. 25]. 

Інші перечили, що нічого, 

мовляв, з тієї облоги не буде: 

Наливайко — козак-характерник, 

знає чаклунське слово. Такого туману 

напустить, що своє товариство 

виведе геть, коли сам схоче [191, c. 

39].   

Andere erklärten, die 

Umzingelung hätte dem Gegner nichts 

eingebracht, Nalywaiko wäre ein 

Hexenmeister und Zauberer, er wüßte 

ein Zauberwort und könnte den Feind 

jederzeit irreführen und den Ring 

durchbrechen [206, c. 42]. 

та понад іншими великими й 

малими степовими річками, де лише 

селилися та бралися до 

господарювання втікачі з панської 

неволі, що їх на Січі прозивали 

козаками-гречкосіями, бо вони й 

козакували — ходили в походи разом з 

усім запорізьким товариством і 

хліборобили — годували Січ [191, c. 7]. 

 

an allen kleinen und großen 

Steppenflüssen, wo vor der Willkür der 

Gutsbesitzer geflohene Menschen 

siedelten. So unterstützten sie die 

Kosaken. In der Sitsch nannte man sie 

Kosaken-Hirsebauern, weil sie nicht nur 

den Boden bestellten, um das Heerlager 

zu verpflegen, sondern auch Kriegsdienst 

verrichteten und gemeinsam mit dem 

Kosakenheer ins Feld zogen [206, c. 10]. 

Таким чином, наливайківці передано транскрибованим займенником та 

гіперонімом Leute, козак-характерник — аналогом, зберігши денотативну 

функції, але опустивши позначення особи, а от реалію козаки- гречкосії (пряме 

значення — той, хто сіє гречку, козаки- селяни) відтворено транслітеруванням та 

напівкалькою, що позначає селян, які сіяли просо, хоча так само можна було 

відтворити напівкалькою гречкосій — Buchweizenbauer. Щоправда гречка не так 

розповсюджена і добре відома у Німеччині, як, наприклад, просо, тому 

перекладач вдався до стратегії «одомашнення» тексту для німецькомовного 

читача, хибно передавши українську дійсність часів козацтва. 

Також цікавим є відтворення історичних реалій, таких як реєстрові та 

нереєстрові козаки: 
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Незабаром після цього 

Сагайдачний поїхав з Січі — 

реєстрове[3] козацтво, що служить 

королю, й не реєстрове, що також 

стояло полками по всій Україні, 

обрало його за гетьмана [191, c. 26]. 

Bald darauf verließ Sahaidatschny 

die Sitsch: die Register-Kosaken**, die 

im Dienste des polnischen Königs 

standen, sowie andere ukrainische 

Kosaken, deren Regimenter im ganzen 

Land verstreut waren, wählten ihn zum 

Hetman [206, c. 29].  

Так, сама авторка твору М. Пригара у виносці роз’яснює значення слова 

реєстрові козаки — записані до складеного в давнину польськими королями 

списку, який називався реєстром [191, c. 26]. Так само перекладач В. Шелест 

подає роз’яснення у вигляді виноски — ** So nannte man Abteilungen ukrainischer 

Kosaken, die im Dienst des polnischen Staates standen und von ihm bezahlt wurden. 

Ihre Zahl war vor der polnischen Seite begrenzt und die Namen standen in einem 

sogenannten Register, das sie als „rechtmäßige“ Kosaken auswies. Die Sitschkosaken 

wurden dagegen von Polen nicht anerkannt und als „Rebellen und flüchtige Bauern“ 

genannt [206, c. 29]. 

Такий коментар відтворює денотативну та етнокультурну функції реалії, 

чітко роз’яснює іноземному читачеві різницю між обома класами козаків, адже в 

тексті дуже часто згадуються як реєстровці, так і нереєстрові козаки: 

Отож слати, швидше слати 

гінців до Сагайдачного, обіцяти йому 

золоті гори: нехай не бариться, нехай, 

ради бога, збира мерщій своє 

реєстрове й нереєстрове козацтво, 

нехай кличе й січовиків-низовців з 

отим їхнім Бородавкою — тут уже 

нічого не вдієш [191, c. 87].  

Also muss man schnellstens Boten 

zum Sahaidatschny senden und ihm 

goldene Berge  versprechen, damit er 

nur, um Gottes willen, schneller kommt, 

soll er alle Kosaken, die im Register 

stehen, als auch die, die nicht darin 

vermerkt sind, sammeln und auch die 

Saporosher mit ihrem Borodawka nicht 

vergessen! [206, c. 90] 

А йому, Бородавці, припало 

вести сорок тисяч козаків-

Borodawka hatte die von ihm 

geleiteten vierzigtausend berittenen 
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реєстровців і нереєстровців на 

допомогу старому гетьману 

Ходкевичу, що вже збив свої полки й 

потроху посувається до Дністра [191, 

c. 103].  

Register- und Sitsch-Kosaken dem alten 

Hetman Chodkiewicz, der mit seinen 

Truppen langsam an den Dnestr zog, zur 

Verfügung zu stellen [206, c. 106]. 

Але запорожців не було — вони 

зараз палили на Чорному морі 

турецькі галери. Були реєстрові 

козаки, нереєстрові — охочекомонні 

— вони хоч і обрали Бородавку на 

гетьмана, але знали його недовго. 

Повагавшись, вони повірили...[191, c. 

125]. 

Doch die Saporosher waren nicht 

da – sie setzten zu dieser Zeit türkische 

Galeeren auf dem Schwarzen Meer in 

Brand. Hier waren Register-Kosaken 

und Freiwillige versammelt. Obwohl sie 

Borodawka zum Hetman gewählt haben, 

kannten sie ihn wenig, deshalb glaubten 

sie nach kurzem Schwanken an alles 

[206, c. 128]. 

Реалія реєстрові козаки при перекладі зазвичай відтворюється 

транслітеруванням Register-Kosaken, а також описовим перекладом Kosaken, die 

im Register stehen. Так само нереєстрові козаки відтворюються німецькою мовою 

описовим перекладом, аналогом — Freiwillige, транслітерацією суміжного 

поняття — Sitsch-Kosaken. 

На заході України було поширено опришківство — народно-визвольна 

боротьба в Галичині, на Закарпатті і Буковині проти феодально-кріпосницького 

гніту в другій половині XVI — першій половині XIX ст. [227]. Тому тривалий 

час, та й зараз, опришками називали народних месників, борців за справедливість 

і лише згодом, не виключено, під політичним впливом, це слово набуло і другого 

значення, також закріпленого у словниках – 2. перен., діал. розбійник, злодій; 

бешкетник [221]. 

Так, наприклад, зустрічаємо в перекладі К. Дате повісті М. Матіос 

«Солодка Даруся» обидва значення опришок: 

З каплички, що поруч із 

дзвіницею, втираючи краєм хустки 

Aus der Kapelle neben dem 

Glockenturm kam Wasylyna 
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очі, вийшла Василина Макушкова, а за 

нею Дмитро Попович — іще 

добріський дідок із опришківським 

топірцем у правій руці, та й собі 

пристали до Михайла, що крутив 

криничну корбу на подвір’ї вчорашньої 

школи [190, c. 115]. 

Ти що, не видів, хто з фанами, 

синім та жовтим шитими, вибігав 

аж у Хорови зустрічати оцих 

опришків, що вже рік у селі 

порядкують? [190, c. 130] 

Makuschkowa und wischte sich mit 

einem Tuchzipfel die Augen. Ihr folgte 

Dmytro Popowytsch, ein gütiger Alter, 

eine Axt in der rechten Hand, die noch 

aus der Zeit der Opryschki-Banden 

stammte [205, c. 134]. 

 

Hast du etwa nicht gesehen, wer 

mit diesen selbstständigen Fahnen, den 

blau-gelben, bis nach Chorowy gerannt 

ist, um diese Schurken zu begrüßen, die 

nun schon ein ganzes Jahr in unserem 

Dorf schalten und walten? [205, c. 152]. 

У першому прикладі історична реалія вживається у своєму первісному 

значенні — зброя народного месника, хоча перекладач додає негативного 

значення слову, вживаючи лексему Banden, відтворює слово описовим 

перекладом із використанням аналога Axt та транскрибованою реалією опришки. 

У другому прикладі реченню притаманний зневажливий тон, що вдало було 

відтворено контекстуальним відповідником Schurke (jemand, der Böses tut, 

moralisch verwerflich handelt, eine niedrige Gesinnung hat) [237], отже передано 

конотативну та емоційну функції. 

Крім того, що як в прямому, так і тим більше в переносному значенні, 

історичній реалії опришки при передачі німецькою мовою було надано 

негативного відтінку, у примітках перекладачка подає глосарій реалій, серед 

яких: 

Opryschki (ukr.) Hervorgerufen durch unwürdige Lebensbedingungen flohen, 

beginnend mit dem 16. Jahrhundert, Bauern und Kleinbürger in die Wälder der 

Karpaten, schlossen sich zu Räuberbanden zusammen, die Gutsherren, Verwalter und 

andere vermögende Personen überfliehen, deren Höfe ausraubten und das erbeutete 
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Gut an die Armen verteilten. Der berühmteste Opryschok war Oleksa Dowbusch [205, 

c. 229]. 

Народних месників названо грабіжницькими бандами, що надає реалії 

різко негативного змісту і створює хибне уявлення у німецькомовного читача 

про учасників національно-визвольного руху. 

Так само з викривленням змісту і надаючи нетральній реалії негативну 

конотацію, передає цю реалію А. Кратохвіл у перекладі роману О. Забужко 

«Музей покинутих секретів»: 

Знову ж, поглянь на фольклор — 

скільки переказів про закопані скарби, 

козацькі, опришківські, повстанські, 

які-тільки-не!..[189, c. 79]  

Denk nur an die Folklore, so viele 

Hinweise auf vergrabene Schätze von 

Kosaken, Opryschken-Räubern, 

Aufständischen, und was noch alles!... 

[207, c. 66] 

І лише в історичному романі Р. Федорова «Жбан вина», присвяченому 

опришкам, розкрито всю сутність цього явища в українській історії, а також 

достовірно відтворено у перекладі Е. Різвановою та І. Сойком: 

 Видко, Олексо, тому пани так 

моцно опришків жахаються, бо ви 

кров від крові, кістки від кісток усіх 

нас, бо ви з муки виросли [195, c. 75].  

„Jetzt verstehe ich, Oleksa, warum 

die Pans eine so riesige Furcht vor den 

Opryschky haben: ihr seid aus unseren 

Qualen geboren“ [200, c. 133]. 

Відтворюючи реалію транслітерацією, перекладачі подають у виносці 

роз’яснення, зберігаючи етнокультурну та стилістичну функції поряд з 

денотативною: Opryschky (Sing. – Opryschok, ukr.) – Ukrainische Volksrächer in 

den Karpaten im 17.-19. Jh., von der herrschenden Klasse als Räuber diffamiert [200, 

c. 55]. 

Отже, більшість перекладачів сприймала і висвітлювала головну функцію 

опришків не як борців за справедливість, а як розбійників чи грабіжників, що 

хибно зображує їх для іноземного читача. 

Звернемо увагу також на певні види зброї, які зазвичай передаються 

аналогом при перекладі. 
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Лише де-не-де стриміли з неї 

недопалки бур’янів, мов обгорілі 

уламки козацьких списів, 

устромлених у землю після бою [191, c. 

5]. 

 

Коли що — де не візьмуться 

мушкети й луки: сховаються чумаки 

за свої мажі, будуть одбиватися по- 

козацьки [191, c. 60]. 

 

Сива шапка збита на вухо, 

мушкет за плечима, добра шабля-

карабеля при поясі! [191, c. 90].  

 

 

 

Краще б і не ходив додому. 

Михайлик мерщій пошпортався в 

кутку, вхопив сагайдак із стрілами, 

лук і вибіг на двір [191, c. 42].  

Vereinzelt ragten schwarze 

Unkrautsengel empor — wie angekohlte 

zerbrochene Kosakenlanzen, die im 

Getümmel der Schlacht in den Boden 

gerammt worden waren [206, c. 5]. 

 

Wenn er etwas bemerkt, greifen die 

Kärrner nach ihren Musketen und 

Bögen, suchen hinter den Planwagen 

Schutz und werden auf Leben oder Tod 

kämpfen [206, c. 63]. 

Sitzt jetzt, eine silbergraue 

Persianermütze schräg in den Nacken 

geschoben, mit einer Muskete auf dem 

Rücken und einem kostbaren Säbel am 

Gürtel, wie ein gebürtiger Kosak auf 

einem Pferd! [206, c. 92] 

Mychailyk wühlte schnell in einer 

Ecke, holte den Köcher mit den Pfeilen 

und den Bogen und lief auf den Hof [206, 

c. 45]. 

Більшість видів зброї має свої аналоги у німецькій мові: Muskete, Lanze, 

Köcher, Pfeilen, Bogen. Але, наприклад, при передачі значення реалії шабля-

карабеля звичайним аналогом Säbel (крива шабля) не відтворено особливості її 

форми. 

При боці у нього 

теліпався в піхві 

тяжкий бойовий меч, 

через плечі перевішений 

був лук і сагайдак зі 

An seiner Hüfte hing 

ein schweres 

Kampfschwert in der 

Scheide, auf dem Rücken 

trug er einen Bogen und 

An seiner Seite hing 

in einer Scheide ein 

schweres Kampfschwert, 

über der Schulter trug er 

Bogen und Köcher mit 
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стрілами, а за поясом 

стримів топір, 

блискучий широким 

сталевим вістрям і 

бронзою набиваним 

обухом [196, c. 51]. 

einen Köcher mit Pfeilen, 

weiter hinten am Gürtel 

war eine Axt mit 

glänzender Schneide und 

mit bronzeverziertem 

Rücken befestigt [201, c. 

66]. 

Pfeilen, in seinem Gürtel 

steckte eine Axt mit 

blitzender Schneide [202, 

c. 70]. 

Зазначені вище реалії також передано аналогом та калькуванням 

Kampfschwert. 

Також вартою уваги є історична реалія чайка — бойовий довбаний човен 

запорозьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або 

очеретом для кращої плавучості й захисту від ворога [228]. 

Нарешті хрипко сказав, що 

таки й справді приїхав палити чайки, 

але зломить наказ, спалить не всі, 

тільки негодящі, побиті кулями, 

струхлі, аби-аби про людське око [191, 

c. 33]. 

 

Он у ту чайку, з великою 

зашпакльованою пробоїною, влучило 

колись ядро з турецького корабля, 

мало не пішла на дно з усіма козаками, 

якби не заткнули дірку клоччям [191, c. 

33].  

Endlich sagte er heiser, er sei 

tatsächlich gekommen, um die Kähne zu 

verbrennen, doch er würde dem Befehl 

zuwider handeln und nur alte, 

vermoderte und lecke Kähne, einzig um 

der Ordnung willen, anstecken [206, c. 

36]. 

Jenes Schiff dort mit dem 

geflickten Loch war von einer 

Kanonenkugel getroffen worden, die von 

einem Türkenschiff stammte. Das Schiff 

wäre samt den Kosaken versunken, 

hätten sie das Loch nicht schnell mit 

Lumpen zugestopft [206, c. 36].  

 

Реалію чайка було відтворено аналогами Kähne та Schiff, жодне з яких не 

передає значення і, тим більше, колорит чи етимологію слова: аналог Schiff —

гіперонім, а Kähne — збігається лише у значенні плоскодонного човна. Щодо 
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етимології слова чайка існує імовірність, що назва походить від птаха чайки і 

підкреслює легкість, швидкість і маневреність козацького човна. Таким чином, 

на нашу думку, було б доречно зазначити це чи безпосередньо у тексті у вигляді 

виноски чи в примітках. Так, наприклад, в перекладі «Тараса Бульби» перекладач 

зміг передати етимологію лексеми, зберігши денотативну функцію і 

прагматично адаптувавши її для іноземного читача: 

Все бросили вмиг берег и снарядку 

челнов, ибо предстоял теперь 

сухопутный, а не морской поход, и не 

суда да козацкие чайки -- 

понадобились телеги и кони [188, c. 

43]. 

Im Nu hatten alle die Ufer und die Kähne 

verlassen, denn jetzt handelte es sich 

nicht mehr um einen Krieg zu Wasser, 

sondern um einen zu Lande, und man 

brauchte seine Schiffe und Kosakenboote 

„Möwen“ genannt, sondern Wagen und 

Pferde [207, c. 47]. 

 

Отже, дослідивши особливості відтворення історичних реалій на 

позначення військових звань, чинів, зброї та інших військово-історичних реалій, 

нами було встановлено, що більшість з них передано функціональним аналогом 

– 50% (627 випадків вживання), калькуванням – 24% (151 випадок уживання), 

рідше транскрипцією – 20% (125 випадків уживання). Трапляються також 

випадки застосування опису – 4% (25 випадків уживання), а також комбінованої 

реномінації – 2% (12 випадків вживання). Слід також зазначити, що дана 

підгрупа – історико-військові реалії – є найчисельнішою – 54 історичні реалії. 

Для їх відтверення перекладачами у 80% було застосовано стратегію архаїзації.  

 

3.2. Відтворення соціально-культурних історичних реалій 

Усі соціально-культурні реалії історичного характеру, відібрані нами з 

творів художньої літератури, умовно можна розділити на такі групи за їхнім 

значенням: старовинні назви їжі, напоїв, предметів одягу, назви будівель та їх 

частин (побутові реалії), назви грошових одиниць та одиниць виміру, соціальні 

явища. Проте, оскільки кожна з груп малочисельна, ми не групуємо їх за 
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тематичним принципом і не виносимо таку класифікацію у вигляді підпунктів у 

структуру плану (змісту). 

Побутові реалії на позначення одягу з історичною конотацією 

перекладаються зазвичай відповідниками, частіше всього гіперонімами. Так, 

наприклад, жупан — 1. Старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром 

та позументом, що був поширений серед заможного козацтва та польської 

шляхти. 2. заст. Теплий верхній чоловічий суконний одяг. Реалія кунтуш означає 

верхній розпашний чоловічий і жіночий одяг заможного українського і 

польського населення XVI — XVIII ст. [221]. Порівняймо передачу змісту 

українських реалій та їх німецькомовних відповідників: 

Старий зелений жупан, 

розхристаний на волохатих грудях, 

потерта смушева шапка, недбало 

зсунута на потилицю…[191, c. 36]. 

Та й одіж на ньому була інша: не 

полотняна довга сорочка, як у 

товариша, а жупанець, хоч і 

латаний-перелатаний, та синій —

козацький [191, c. 54]. 

In einem alten grünen, auf der 

stark behaarten Brust aufgeknöpften 

Mantel, eine abgewetzte Schaffelmütze 

lässig in den Nacken geschoben…[206, c. 

39]. 

Auch seine Kleidung war anders. 

Anstatt des knielangen Hemdes, wie es 

sein Freund anhatte, trug er einen blauen 

Kosakenmantel, der aber mit 

zahlreichen Flikken besetzt war [206, c. 

57]. 

 

Іноді перекладачі звужують значення гіпероніма, конкретизуючи  його, 

наприклад, Kosakenmantel, що хоча б частково зберігає денотативну функцію, 

вказуючи на приналежність певним групам осіб — саме козакам. 

Також у повісті про козаків зустрічаються наступні реалії: 

Ледве зійшло сонце, козаки з усіх 

куренів, причепурившись, сипнули на 

берег. Заяскріли під деревами червоні, 

сині, зелені жупани й кунтуші з 

Als die Sonne aufgegangen war, 

versammelten sich die Kosaken aller 

Hundertschaften am Ufer. Sie hatten sich 

geradezu festlich herausgeputzt. Unter 
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довгими одкидними рукавами, на кому 

добрі, ошатні, а на кому й латані-

перелатані: кожен вдягнув, що мав. 

На іншому тільки шапка була 

святкова, червоноверха, з китицею, 

або червоні чоботи-сап’янці, а інший 

сіромаха не мав на собі нічого, крім 

замащених дьогтем шаровар…[191, c. 

27]. 

den Bäumen leuchteten rote, blaue, 

grüne Wämse und Kosakenmäntel mit 

langen, an den Schultern geschlitzten 

Ärmeln. Der eine hatte neue, 

feiertägliche Kleidung, der andere besaß 

an guten Sachen nur eine festliche Mütze 

mit rotem Samtboden und einer Troddel 

oder rote Saffianstiefel. Manch arme 

Tröpfe hatten nichts als lauter Flicken 

oder mit Wagenschmiere befleckte weite 

Hose an [206, c. 30]. 

…і тепер з острахом поглядав 

на Сагайдачного, котрий стояв біля 

багаття, оточений купкою сердюків у 

синіх кунтушах [191, c. 34]. 

Jetzt schaute der Junge 

Sahaidatschny, der, von den in blaue 

Mäntel gekleideten Männer seiner 

Leibgarde umringt, am Feuer stand, 

angstvoll an [206, c. 37]. 

Цікавою є спроба передати реалію жупан (теплий верхній чоловічий 

суконний одяг або верхній жіночий одяг переважно з дорогих тканин) 

функціональним відповідником німецьким історизмом Wams ((besonders bei 

bestimmten Trachten) den Oberkörper bedeckendes, meist hochgeschlossenes, eng 

anliegendes, bis zur Taille reichendes Kleidungsstück für Männer) [235]. Обравши 

стратегію одомашнення та архаїзації, перекладач намагався прагматично 

адаптувати реалію. 

Спостерігаємо також, що перекладач не відзначає за значенням різницю 

між кунтушем та жупаном. Його основною метою є не відтворення особливості 

одягу козаків, а просто опис одягу, без вдавання у подробиці, тому більшість 

лексем відтворено аналогом, деякі калькуванням – Saffianstiefel, деякі – 

описовим перекладом – шаровари – weite Hose. 

Таке позначення однією й тією ж лексемою Kosakenmantel обох реалій 

жупан і кунтуш є, на нашу думку, неправильним, оскільки порушує смислову 
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організацію тексту та його змісту, може заплутати читача, адже козаки вдягали 

кунтуш поверх жупана, а в перекладі такої різниці не видно, тому читач не може 

відтворити в своїй уяві хоч приблизну картину одягу козака. 

Більш вдало відтворено цю історичну реалію в наступному прикладі: 

Потім поїхав Іванко з молодим 

паничем на науку до Львова, потім – у 

Краків, мали хлопці добрих учителів – 

братів-єзуїтів, змануло панство 

хлопського сина дукатами, 

замотеличило ’му голову дорогими 

кунтушами, привілеями – і став з 

русинського Збора шляхетський 

Зборовський [195, c. 138]. 

Die Jungen hatten gute Lehrer – 

Jesuitenpater, und so haben die Pans den 

Bauernsohn mit ihren Dukaten geködert. 

Sie haben ihm den Kopf verdreht mit 

prächtigen Kontuschen* und Privilegien 

– und so wurde aus dem rethenischen 

Sbor ein polnischer Adliger Zborowski. 

Aus Iwan wurde Jan [200, c. 247]. 

 *Kontusche — altes langes 

Obergewand der Polen und Ukrainer.  

 

Перекладачі передають реалію транслітерацією, а внизу сторінки у виносці 

подають коментар із роз’ясненням значення лексеми.  

У більшості випадків українські історичні реалії на позначення предметів 

одягу передаються німецькою мовою аналогом або дескриптивною перифразою, 

також можливі випадки передачі гіперонімом та транслітерацією із поясненням 

значення у зносці. 

Більшість історичних реалій на позначення грошей відтворюються при 

перекладі гіперонімом: 

… і дуже ненависні люди, мов 

старці, вимолюють по всіх заграницях 

і червінці, і зброю, щоб заарканити 

ними здиблену землю [195, c. 25]. 

…und daß hochstudierte und tief 

gesunkene Männer überall im Ausland 

sich Geld und Waffen erbetteln, um das 

Land, das sich aufgebäumt hat, wieder 

unters Joch zu zwingen [200, c. 33]. 

- За Жельманом гарцювали в 

поношених, заяложених лоєм, вином і 

Hinter Shelmann ritten verwegen 

fünf wackere Heiducken in 
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кров’ю каптанах п’ятеро бравих 

гайдуків, людей без роду і племені, які 

за надщерблений дукат служили 

арендаторові вже не перший рік 

[195, c. 6].  

 

abgetragenen, speckigen, mit Wein- und 

Blutflecken beschmierten Kaftanen, fünf 

heimatlose Gesellen, die nicht das erste 

Jahr für einen Heller dem Pachtheren 

dienten [200, c. 5]. 

- Ще більше хвалив він себе за те, що 

колись позичив Довбушеві кілька 

червінців на господарку, червінці 

обросли процентами, річниці сплати 

боргу давно минули, і ось віднині ця 

хата переходить у Жельманову 

власність [195, c. 7].  

-  

Doch noch mehr lobte er sich 

selbst, daß er seinerzeit Dowbusch einige 

Goldstücke für die Wirtschaft geliehen 

hatte, die Goldstücke haben ihm 

inzwischen schöne Zinsen eingebracht, 

die Abzahlungsfristen sind längst 

überschritten, so daß ab heute das Haus 

in Schelmanns Besitz übergeht [200, c. 

8]. 

- Наші болі не можна загоїти твоїми 

червінцями, не думай! [195, c. 47].  

-  

-  

Denk nicht, dass man unsere 

Leiden mit deinen Goldmünzen heilen 

kann! [200, c. 82]. 

- …вивозячи звідти одіж, взуття, 

золото і торби керенок, горпинок1, 

канарейок2, австрійських крон і 

іншого паперового мотлоху…[186, c. 

34]  

- 1.100 крб. гроші, випущені 

Центральною радою; 2.250 крб. 

Петлюрівські грошові знаки. 

- und brachten von dort Kleider, 

Schuhwerk, Gold und ganze Säcke voll 

verschiedenem Notgeld, österreichischen 

Kronen und anderem Papierplunder 

zurück…[198, c. 45]  

 

"Бо постановлено: ми шкірами 

своїми, як великими карбованцями, 

заплатим" [187, c.38].  

„…doch es wurde so beschlossen, 

dass wir mit unserer Haut, als wären das 

große Geldstücke, bezahlen“ [199, c.59]. 
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Таким чином спостерігаємо відтворення реалії дукат функціональним 

аналогом – Heller, червінці – гіперонімом Gоld та Gоldstücke, а реалії карбованці 

— гіперонімом Geldstücke. 

Проте зустрічаються випадки передачі реалії червінці аналогом Dukaten: 

но в случае войны и общего 

движенья в восемь дней, не больше, 

всякий являлся на коне, во всем своем 

вооружении, получая один только 

червонец платы от короля…[188, c. 3] 

Der König zahlte nur einen 

Dukaten Sold auf den Kopf, doch binnen 

zwei Wochen schon war ein Heer 

versammelt, wie es keine Aushebung 

hätte hinstellen können [204, c. 7]. 

 

 

…что здесь были те, которые 

дотоле червонец считали 

богатством, у которых, по милости 

арендаторов-жидов, карманы можно 

было выворотить без всякого 

опасения что-нибудь выронить [188, 

c. 12]. 

…und solche, die einen Dukaten 

für Reichtum hielten und denen man dank 

den jüdischen Wucherer n die Taschen 

umkehren konnte, ohne befürchten zu 

müssen, daß dabei etwas herausfalle 

[204, c. 32]. 

и отвязавши от пояса целый 

черенок с червонцами [188, c. 36]. 

und schnitt ihm die 

dukatenschwere Geldkatze vom 

Leib…[204, c. 68]  

…und vom Gürtel den Beutel mit 

den Dukaten gelößt hatte [203, c. 88]. 

 

Для передачі деяких грошових одиниць, як, наприклад, гривня, 

застосовується транслітерація: 

I Бразд виконував княжий загад. 

Вiн ставив тiунiв, ябетникiв i 

мечникiв на покорм по хижах i велiв 

давати, поки вони стоять, по барану 

Brasd erfüllte  den  fürstlichen  

Willen.  Er  quartierte  die Amtleute in 

den Höfen ein und befahl, ihnen  pro  

Woche einen Hammel oder ein Kalb, 
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або ж гов'яда на тиждень, по двi кури 

на день, а ще й хлiба, пшона, сиру, 

меду, гривну за в'їзд i окремо за виїзд 

[193, c.88]. 

jeden Tag zwei Hühner und  außerdem  

Brot,  Hirse,  Honig  sowie  einen Griwna 

bei der Ankunft und bei der  Abfahrt  zu  

geben [208, c. 76].  

— Штраф сімдесят п'ять 

карбованців. І скажи спасибі, що без 

тюрми [186, c. 109]. 

Зібралася в дорогу швидко, та й 

брати нічого — тільки скупі 

карбованці на квитки, дещо з 

теплішого рамтя і торбинка, в якій, 

крім варених картоплин, були кусні 

малясника [187, c. 115]. 

„Strafe fünfundsiebzig 

Karbowanzi. Und bedanke dich, dass es 

ohne Kerker abgeht“ [198, c.137].  

Schnell hat sie für die Reise 

zusammengerichtet, es gab praktisch 

nichts zum Mitnehmen, nur einige 

bescheidene Karbowanzi für die 

Bahnkarte, ein paar wärmere Lumpen 

und eine kleine Tasche, in der außer 

einigen gekochten Erdäpfeln wenige 

Stücke des Melassekuchens waren [199, 

c. 144]. 

У наступному прикладі доречно замінено  реалію карбованець гіперонімом 

Münze, адже реалія не несе важливого функціонального навантаження, а для 

кращого розуміння змісту і зображення форми місяця було замінено лексемою 

монета. 

Світився місяць посеред зірок, 

мов карбованець, покладений на саєт, 

між розсипані самоцвіти…[187, c. 

251] 

Der Mond leuchtete inmitten der 

Sterne wie eine auf feinem Samt liegende 

Münze, die zwischen zerstreuten Blüten 

liegt,…[199, c. 293] 

 У наступному випадку спостерігаємо заміну української реалії 

карбованець аналогом Rubel: 

Шукачі карколомних пригод, а 

ще більше карколомних кар'єр. Шукачі 

щастя і довгих карбованців [186, c. 

14].  

– Leute, die gefährliche 

Abenteuern und noch gefährlicheren 

Karrieren nachjagten, die Vermögen und 

„lange Rubel“1 zu gewinnen 
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 hofften…[198, c. 18] „Lange Rubel“ –  

Bildlicher Ausdruck für die hohen 

Lohnsätze, die im sowjetischen Fernen 

Osten gelten und zugleich einen Anreiz 

bieten sollen, die viel härteren 

Lebensbedingungen dort auf sich zu 

nehmen.  

У перекладацькому коментарі наприкінці твору перекладачем дається 

пояснення виразу довгий карбованець, що у перекладі було вже змінено на 

«довгий рубль». Такій заміні є дві причини: по-перше, переклад цього твору було 

здійснено не з української мови, тобто це вторинний переклад, який здійснено чи 

то з російської чи то з англійської мови. По-друге, значний вплив на таке рішення 

міг мати і редактор твору. 

Міри довжини зазвичай транкрибуються, а також роз’яснюються у 

виносці: 

Треба цілу ніч іти: до жінчиної 

сестри — її чоловік працює в 

правлінні колгоспу і їздить кіньми; 

одвезе за вісімнадцять верст до 

містечка [187, c. 72].  

Wir müssen die ganze Nacht zur 

Schwester der Frau gehen. Ihr Mann 

arbeitet in der Kolchoseverwaltung und 

als Kutscher. Er wird uns etwa 18 Werst 

ins Städtchen bringen [199, c. 96]. 

Невідомо як, турецькі воїни відразу 

взнали про мир. В усьому величезному 

стані, з кам’янистими горбами, 

долинами та видолинками, що 

верстов на тридцять тягнувся до 

Дністра й понад Дністром, за милю од 

польського табору, знявся 

неймовірний гамір [191, c. 138]. 

Es war völlig unbekannt, woher die 

türkischen Krieger sofort vom Abschluß 

des Friedensvertrags erfuhren. Im 

ganzen riesigen Lager, das sich über 

etwa dreißig Werst* weit über 

Steinhügel, viele Täler und Senken am 

Dnestrufer erschreckte, eine Meile vom 

polnischen Lager entfernt, erhob sich ein 

unbeschreiblicher Lärm [206, c. 150].  
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*Altes Längenmaß bei den Ukrainern 

und Russen, 1, 066 km. 

 

Існують також різні реалії на позначення різних частин та типів будівель, 

наприклад: хижі, землянки, тереми, стравниця, палата, кліті, медуші і т.д. 

Історичні реалії на позначення частин будинку відтворюються, як правило, 

аналогом: 

Бульба повел сыновей своих в 

светлицу…[188, c.2] 

Bulba führte seine Söhne in die 

Stube [204, c. 3] 

 Bulba führte seine Söhne in die 

gute Stube…[203, c. 7] 

 

Вона молиться й не чує, як тихо 

вiдчиняються дверi до свiтлицi, хтось 

зупиняється на порозi [193, c. 53]. 

 

Sie betete und hörte nicht, wie sich 

die Tür ihres  Gemachs leise öffnete  und  

jemand  über  die  Schwelle trat [208, c. 

48]. 

 У першому випадку спостерігаємо заміну української реалії світлиця 

німецьким аналогом Stube, який характеризується застарілістю форми 

((landschaftlich, sonst veraltend) Zimmer, Wohnraum), а у другому прикладі 

аналогом Gemach, який характеризується високим стилем. 

         Коли княжич виходив iз своєї 

свiтлицi, минав Золоту палату й 

спускався сходами в сiни, там на 

нього вже ждали Свенелд, воєводи, 

бояри, брат Улiб, на ганку й у дворi 

бiля терема чулись голоси [193, c. 

142]. 

Der junge Fürst  verließ  sein  

Gemach,  durchquerte den Goldenen 

Saal und ging die Treppe  zur  Diele 

hinunter, wo ihn schon Svenald, die 

Wojewoden, die Bojaren und sein Bruder  

Ulib  erwarteten [208, c. 132].   

У наступному випадку також спостерігаємо відтворення реалії стравниця 

аналогом Speisesaal: 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Stube#Bedeutung1
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         Проте княжич Святослав 

одразу не виходив до них, прямував до 

стравницi [193, c. 87]. 

Aber Swjatoslaw ging nicht 

sogleich zu ihnen hinaus, sondern begab 

sich zunächst in den Speisesaal [208, c 

77]. 

 

Ярина все ходила й ходила, брязкотiла 

своїми ключами бiля житниць, 

медуш, бертяниць* (*Медуш i, 

бертяницi — клiтi, де ховали мед, 

бортi (вулики)), хлiвiв, все думала, як 

би чого не забути, приготувати до 

зими [193, c. 72]. 

 Jaryna war unermüdlich auf den Beinen, 

ihr am Gürtel befestigtes schweres  

Schlüsselbund klapperte  in  den  

Speichern,  in  den  Weinkellern  und in 

den Ställen; was  mußte  nicht alles  

bedacht werden, ehe der Winter   kam 

[208, c. 62]. 

Усі (окрім назви Золота палата — калькування) подані реалії відтворено 

при перекладі аналогом, який не завжди розкриває зміст значення слова і не 

містить історичного забарвлення, а отже йдеться про повну прагматичну 

адаптацію реалій із втратою етнокультурної та стилістичної функцій. 

Варто також зазначити, що реалії в художньому творі, в основному, 

відіграють роль художніх деталей і є його невід’ємними компонентами, що 

активно функціонують у сюжеті, створюючи тим самим яскравість і образність 

національної специфіки [88, c.155]. 

Розглянута підгрупа представлена 24 історичними реаліями на позначення 

соціально-культурних явищ та предметів. При перекладі історично забарвленої 

лексики з української мови німецькою було застосовано функціональний аналог 

– 37% (76 випадків уживання), гіперонім – 27% (55 випадків уживання), 

комбінована реномінація – 24% (49 випадків уживання), зрідка калькування – 9% 

(19 випадків вживання) та опис – 3% (6 випадків уживання). Лише в 30 % 

перекладів було застосовано стратегію архаїзації. 
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3.3. Відтворення ономастичних історичних реалій 

Ономастичні реалії є важливим етномовним чинником та невід’ємним 

складником жанрово-стилістичних особливостей художнього твору, виконуючи 

не тільки номінативну функцію, називаючи та ідентифікуючи об’єкт, вони є 

джерелом фонової інформації про належність носія власного імені до певної 

національності і, таким чином, виступають лінгвокультурологічними 

маркерами. При перекладі цих лексичних одиниць варто відтворити весь 

комплекс асоціацій, притаманний носіям певної мовної культури, підкресливши 

особливий національний колорит та унікальність ономастичних реалій [50, c. 

147]. 

 На основі вибраного нами практичного матеріалу та відібраних 

українських історичних реалій з художніх прозових творів, а також з 

урахуванням згадуваних раніше класифікацій онімів та ономастичних реалій, 

вважаємо за доцільне виокремити наступні підгрупи класифікації українських 

ономастичних реалій з історико-культурною конотацією: 

1. антропоніми; 

2. топоніми; 

3. теоніми; 

4. етноніми. 

 Збереження вихідної форми власних імен та назв в перекладі набуває 

національного колориту і соціальної конотації, що робить цей елемент  подібним 

до інших реалій. Розглянемо найбільш влучні приклади як вдалого збереження 

історико-культурної інформації при перекладі, так і помилки перекладачів, що 

призвели до її викривлення чи повного випущення. 

 

3.3.1. Антропоніми  

У цій групі лексики розрізняємо власні назви історичних осіб; власні назви 

осіб із художніх творів, більшість імен яких вказує на ту чи іншу історичну добу 

чи територіальну належність,  а також у деяких випадках і на соціальний стан; 
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власні назви вигаданих історичних осіб, дійових осіб художнього твору, 

прізвиська. 

Зображення певних історичних подій у художньому творі, особливо якщо 

мова йде про історичне оповідання, повість чи роман, містять вплетіння в 

художню тканину твору історичних осіб. Але якщо читач, мовою якою написано 

твір, хоч приблизно ознайомлений з тією чи іншою історичною постаттю, знає, 

чим вона прославилася, знає особливості її правління чи взагалі внесок в історію, 

то читачу перекладу навряд чи буде вона відома. Тому одним із важливих 

завдань, що постають перед перекладачем художніх творів історичного 

характеру, є не лише графічне перенесення ономастичних реалій, а й 

ознайомлення чи хоча б коротке пояснення важливості згадуваної постаті в 

історії країни вихідної мови.  

На основі наявного практичного матеріалу можемо стверджувати, що 

вдалим прийомом є перекладацький коментар у вигляді виноски або наприкінці 

твору у формі подачі глосарію важливих історичних, культурних та 

етнографічних реалій. В той час, як велика кількість зносок може бути небажана, 

оскільки тільки відволікатиме від читання та може створювати уявлення 

великого нагромадження тексту поза основним текстом, то перекладацький 

коментар у формі глосарію є «рятівним колом» для ознайомлення читача з 

фоновою інформацією певного твору.  

В історичних романах С.Д. Скляренка «Святослав» та «Володимир» та 

відповідних перекладах „Der Sohn der Großfürstin“ „Wladimir“, здійснених з 

української мови Трауте та Гюнтером Штайнами, траляється велика кількість 

історичних реалій, серед них чимало ономастичних, зокрема імена історичних 

постатей, таких як: Ольга, Ігор, Олег, Святослав, Володимир, Ярослав, Ярополк, 

Ізяслав та ін. Наприклад: 

Тільки в кінці палати, як і 

завжди, стояли крісла — княгині 

Ольги посередині, Святослава і Уліба 

з боків [193, c. 270]. 

Am Ende des Saales stand  der  

Sessel  der  Fürstin  Olga,  daneben  die  

von  Swjatoslaw  und Ulib [208, c. 230]. 
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Наприкінці книжки перекладачі в примітках подають невеличкий глосарій 

основних історичних та культурних реалій. В ньому згадуються княгиня Ольга 

та князь Святослав:  

Fürstin Olga — (geb. um 890, gest. 968) Großfürstin von Kiew (945-962). Nach 

dem Tode ihres Mannes Igor übernahm sie die Regentschaft. Mit Energie und scharfem 

Verstand setzte sie sich für die innere Ordnung im Reich ein. 957 ließ sie sich taufen. 

In der russischen orthodoxen Kirche wird Olga als Heilige verehrt [208, c. 412]. 

Swjatoslaw — (gest. 972) Großfürst der Kiewer Rus seit 962. Nach dem Tode 

seines Vaters Igor von seiner Mutter Olga 946 als Mitregent eingesetzt. Er war in 

erster Linie Krieger, der die Staatsverwaltung seinen Söhnen Jaropolk, Oleg und 

Wladimir überließ [208, c. 411]. 

 Коротка біографічна довідка знайомить читача з вищезгаданими 

постатями. Серед історичних постатей та понять згадуються також князі 

Київської Русі Ігор, Олег, Володимир, але немає серед них Уліба, тож читач 

знайомиться з ним лише в тексті твору і ніякої додаткової інформації не отримує. 

На наш погляд, варто було і його додати до глосарію, адже хоча він і не 

вокняжився на Київському престолі, він все одно був княжичем, сином Ігоря та 

Ольги. 

Дуже доречно згадуються в коментарях перші князі та засновники Кий, 

Щек та Хорив, а також їхня сестра Либідь: 

Ki, Stschek, Choriw — Der Sage nach herrschten die drei Brüder in der Mitte 

des 5. Jh. über die Poljanen. Zu Ehren des ältesten Bruders Ki bauten sie eine Burg 

und gaben ihr den Namen Kiew. 

Choriw …Lybed — Bruder und Schwester von Ki und Stschek, die der Sage nach 

im 5. Jh. über die Poljanen herrschten [208, c. 416]. 

У вищенаведених перекладацьких коментарях спостерігаємо неправильну 

передачу українського и. Всім українцям відомий той факт, що назва міста Києва 

пішла від імені його засновника — Кия [228]. Проте через усталену в радянські 

часи  традицію передачі українських імен та назв за російським зразком (можна 

припустити, що лише через це спостерігаємо таке явище, оскільки твір 
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перекладено не з російської, а з української мови, про що вказано на початку 

книги), фіксуємо не тільки неправильне відтворення назви міста, але й через це 

неправильне відтворення імені. За правилами транскрипції слід було б подати 

власні назви так: Kyj, Choryw, Lybid. 

Ось яку біографічну довідку наводять про головного героя роману 

«Володимир»: 

Wladimir — Wladimir der Heilige, Kiewer Großfürst (980  bis  1015), Sohn des 

Swjatoslaw. Zog 980 an der Spitze eines russisch-warägischen Heeres in Kiew ein und 

stürzte seinen Bruder Jaropolk (973—980). Unter seiner Regentschaft kam die Kiewer 

Rus zur Blüte. Er ließ sich  987  und  die  gesamte  Rus 988  taufen   und   heiratete   

die  byzantinische   Prinzessin  Anna [209, c. 560]. 

В тексті також вживається форма Wladimir замість Wolodymyr: 

Князь Святослав надіявся на 

всіх своїх трьох синів; виїжджаючи 

на останню брань з ромеями, він 

посадив на столі в Києві Ярополка, в 

землі Деревській — Олега, а 

Володимира послав у Новгород [192, 

c. 25]. 

Als Swjatoslaw in Bulgarien und 

an der Donau kämpfte, regierte jeder der 

Söhne in seinem Land, Jaropolk in Kiew, 

Oleg im Land der Drewljanen und 

Wladimir in Noworod [209, c. 55].  

 

 

Частими є розходження  за способом представлення  в німецькому записі 

літери г, що в українській мові читається по-іншому, ніж у російській та 

старослов’янській. Причому це спостерігається не лише у перекладах, 

здійснених з російської мови чи перекладачами, для яких вихідна мова була не 

рідна. У зв’язку з цим виникає відмінність форм транслітерованих власних назв 

Ігор, Ольга, Олег і т.п., що значною мірою залежить від мовної свідомості та 

суспільно-історичних поглядів перекладача. 

Так само спостерігаємо, що мовна свідомість автора німецькомовного 

перекладу стосується випадку вживання форм Wolodymyr чи Wladimir для 

позначення осіб з української традиції. 
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Ще одним цікавим випадком передачі власного імені історичної особи є 

відтворення імені Данила Галицького в двох німецькомовних перекладах 

історичної повісті І.Я. Франка «Захар Беркут», здійсненого С. та О. Кузьміними, 

а також М. Борк. С. та О. Кузьміни перекладали з української мови, М. Борк з 

російської. В текстах перших перекладачів зустрічаємо Danylo Romanowytsch, 

наприклад, перекладацький коментар:  

Danylo Romanowytsch (1201 – 1264), Fürst und seit 1254 König von Galizien, 

hervorragender Staatsmann der Alten Rus. Er vereinigte unter seiner Macht die 

Vorkarpaten und die Karpatenfürstentümer sowie auch Wolhynien [201, c. 7]. 

М. Борк також подає пояснення історичної особи, в її варіанті — Fürst 

Daniel Romanowitsch: 

Fürst Daniel Romanowitsch (1201-1264), später galizischer König, der 

sämtliche Karpaten- und Transkarpatenländer ebenso wie Wolhynien unter seiner 

Oberherrschaft vereinigte [202, c. 13]. 

Антропонім Данило Романович було транслітеровано                                                     

С. та О. Кузьміними, а от М. Борк вдалася до перекладу цього антропоніму, 

оскільки деякі антропоніми мають свої постійні еквіваленти у мові оригіналу, 

тому саме вони використовуються у перекладі (це, головним чином, історичні 

імена князів, царів, принців).  

Таким чином, М. Борк зробила антропонім більш сприйнятливим для 

іноземного читача, тоді як С. та О. Кузьміни, транскрибувавши його, зберегли 

національне звучання та забарвлення. Транскрипція сприяє перенесенню читача 

в атмосферу іншої мови, а не перекладає лексику з однієї мови іншою. 

На думку О. Чередниченка, відтворення національного ономастикону 

засобами іншої мови залежить від характеру контактів мови-джерела з мовою 

перекладу, а також традицій перекладання [125, c. 211]. І хоча традиційно 

переклад власних назв зводять переважно до транскрипції або транслітерації, 

нерідко можна натрапити на перекручення чи денаціоналізацію власних імен 

перекладачами. 



187 
 

Проаналізований матеріал дає можливість стверджувати, що для 

відтворення антропонімів перекладачі найчастіше використовують метод 

транскрипції: Михайлик – Mychailyk, Івашко – Iwaschko, Мехтод – Mechtod, 

Матвій – Matwij, Омелько – Omelko, Хведорко – Chwedorko, Коваленко – 

Kowalenko, Яцько Бородавка – Jazko Borodawka, Василь – Wassil, Карпо – Karpo, 

Гаврило – Gawrylo, Мусій Супрун – Mussij Suprun, Петро Кваша – Petro Kwascha, 

Дорошенко – Doroschenko, Іван Гойда – Iwan Goida, Петро Конашевич 

Сагайдачний – Petro Konaschewitsch Sahaidatschny, Северин Наливайко – Sewerin 

Nalywaiko, Семен Непийвода – Semen Nepyiwoda, Пилип Задирака – Pilip 

Sadyraka, Тиміш Мовчун – Tymisch Mowtschun, Присліпа – Prislipa, Корж – 

Korsch [191; 206]. Наприклад: 

Вже давно чув Яцько, що по 

Україні гуля з військом славний 

отаман Северин Наливайко…[191, c. 

23] 

Schon vor einiger Zeit hatte Jazko 

gehört, dass ein berühmter Ataman, 

Sewerin Nalywaiko... [206, c. 25] 

Та це ж Іван Гойда з їхнього 

байдака! [191, c. 76] 

Mein Gott! Das ist doch Iwan 

Goida aus seinem Schiff [206, c. 79]. 

 

У деяких випадках, виділених жирним шрифтом, вжито, на нашу думку, 

хибний варіант транскрипції українських антропонімів. Не зрозуміло, навіщо 

перекладач, українець за походженням і проживанням, перекладаючи з 

українського оригіналу (як зазначено на німецькомовному перекладі), передає не 

українське звучання власних назв, а змішане з російським (це стосується 

передачі українського [и] німецьким [і], хоча нормативним відповідником є [у]). 

Також вважаємо за недоречне вживання замість українського [г] німецьке [g], що 

відповідає українському [ґ]. У німецькій мові є повноправний звук [h], що 

позначається літерою h і повністю відповідає українському звукові [г]. З огляду 

на більшість вірно переданих антропонімів, можна висловити здогад, що і 

приклади хибно відтворених власних назв були спершу правильними, але, 

зазнавши внесення правок німецькомовним редактором (який, вочевидь, був 
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мало знайомий з українською фонетичною системою, та й взагалі мовою, 

ототожнюючи її з російською, вплив якої чітко прослідковується в допущених 

помилках), отримали вищенаведену подобу [50, c. 149]. 

Всім нам добре відомий той факт, що козаків прозивали за їх фізичними 

даними, за особливостями характеру, за їх ремеслами, талантами, вдачею, за 

назвами місцевості, звідки вони родом і т.д. Величезна кількість сучасних 

українських прізвищ кувалась у горнилі Запорозької Січі. Саме тут вперше 

виникла потреба офіційної реєстрації великого числа козаків на Запорозькій Січі. 

Де появлялось безліч втікачів з усієї України. В ті часи існував звичай надавати 

їм нові прізвища, щоб утікачів не могли розшукати їх власники. Та й козаки з 

Гетьманщини, які перебували на Січі на цей час, змінювали свої прізвища на 

прізвиська [50, c. 148].. Наведемо декілька яскравих прикладів, які 

підтверджують цей факт, а також простежимо, як це було передано при 

перекладі. 

Відчуваючи, як потроху тане кривда, хлопець скоса поглядав на засмагле, 

аж чорне обличчя, з великою бородавкою на щоці. Десь-то за неї й прозвано 

кошового на Січі Бородавкою [191, с.19]. – Der Junge bemerkte, wie sich die 

Kränkung allmählich verflüchtigte, und schielte auf das dunkle, sonnengebräunte 

Gesicht mit einer großen Warze an der Wange. Wegen dieser Warze nannte man den 

Ataman Borodawka*. У виносці знизу сторінки перекладач подає коментар: 

*Borodawka (ukr.) — Warze [206, c. 20]. 

Справжнє прізвище Петра Конашевича-Сагайдачного — Конашевич. 

Сагайдачний — це прізвисько, що походить від слова сагайдак — шкіряна сумка 

або дерев’яний футляр для стріл. Сагайдачним Петра Конашевича назвали за 

винятково майстерну стрільбу з лука. Навіть на єдиному його портреті, 

виконаному сучасником, він зображений із сагайдаком за спиною. 

Прийшла звістка, що їде з Києва гетьман Петро Конашевич… 

Конашевич, прозваний на Січі Сагайдачним, отаманив довгі роки: за розум і 

досвід не раз обирали його запорожці на кошового [191, с. 26]. – Es war die 

Nachricht eingetroffen, dass der Hetman Petro Konaschewitsch aus Kiew zur 
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Saporoscher Sitsch  kommt… Konaschewitsch, der in der Sitch auch Sahaidatschny* 

gerufen wurde, war lange Ataman gewesen [206, c. 28- 29].  

Дуже слушно, що перекладач подав у виносці *Abgeleitet von „sahaidak“ 

(türk., ukr.) — Köcher, завдяки чому частково збережено семантичну значущість, 

стилістичну функцію, розкрито внутрішню форму лексеми. 

О, Задуйвітер тут! Здоров, 

братчику! Здоров, Непийводо, здоров, 

Присліпо!  

А Коржа чого нема? А 

Манджула де?[188, c. 23]  

„Ah, Saduiwiter ist hier! Grüß 

dich, Bruder! Grüß dich, Nepyiwoda, 

grüß dich, Prislipa! Warum ist Korsh 

nicht da? Wo ist Mandshula?“ [203, c. 

32] 

 

Печерица! 

Здравствуй, Козолуп!"  

"Ты как сюда 

зашел, Долото?"  

"Здорово, 

Кирдяга! Здорово, 

Густый!  

Думал ли я видеть 

тебя, Ремень?"  

"А что Касьян?  

Что Бородавка?  

Что Колопер?  

Что Пидсышок?" 

[188, c.  19] 

»Bist du das, 

Petscheritza?« – »Grüß 

dich Gott, Kosolup!« –– 

»Woher kommst du, 

Doloto?«  

»Sei mir gegrüßt, 

Kirdjäga!«  

»Sei gegrüßt, 

Gusty!« – »Daß ich dich 

noch einmal seh, 

Remjon!« 

»Was macht 

Kassian?«  »Und 

Borodawka?«  

 »Und Kolopjer?«  

»Und Pidßyschok?« 

[204, c. 21] 

„Ach du, 

Petscheritza!“ 

„Sei gegrüßt, 

Kosolup!“ 

„Auch du bist da, 

Doloto?“ 

„Guten Tag, 

Kirdjaga!“ 

„Das hätte ich nie 

gedacht, daß ich dich hier 

finden werde, Remen.“ 

„Was macht 

Kasjan?“ 

„Wie geht es 

Borodawka?“ 

„Und Koloper?“ 

„Und Pidsyschok?“ 

[203, c. 30] 
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На тлі вищезазначених прикладів гостро відчувається, як багато втрачає 

переклад, коли власну назву — назву, яка промовляє до читача оригіналу своєю 

експресивністю, внутрішньою формою, для читача перекладу залишається 

просто беззмістовним, мовчазним транскрибованим словом, і такі промовисті 

імена, прізвища/прізвиська дійових осіб історичної повісті як Непийвода, 

Присліпа, Корж, Манджула, Задирак, Мовчун, Міняйло, Гойда, Кваша, Козолуп, 

Густий, Печериця, Долото  при відтворенні в перекладеному творі мають просто 

транскрибовані форми: Nepyiwoda, Prislipa, Korsch, Mandshula, Sadyrak, 

Mowtschun, Minjailo, Goida, Kwascha. Вважаємо, що вищезаначені 

прізвища/прізвиська, можна було якщо не спробувати обіграти, як, наприклад, 

Мовчун – Schweiger, Міняйло – Wechsler, Задирак – Streithans, то хоча б у зносці 

прокоментувати можливе походження антропоніма [50, c. 147]. Це можливо 

трохи би навантажило текст виносками та роз’ясненнями, але б розкрило 

читачеві їх семантичне значення та частково б зберегло конотаційне 

забарвлення, не лише іноземним, незвичним звучанням, а й змістом, адже багато 

з перелічених героїв повісті — вигадані авторкою персонажі, які лише 

епізодично з’являються чи навіть просто згадуються у творі, проте їхні імена 

говорять самі за себе, за характер і вдачу своїх власників. Так, наприклад, 

перекладачі Т. та Г. Штайни, у примітках наприкінці твору роз’яснюють 

значення імені воєводи Вовчий Хвіст: 

Wowtschi Chwist — (ukrain.) Wolfsschwanz [208, c. 414] 

Імена видатних людей, історичних постатей, політичних діячів також 

передаються виключно транскрипцією: 

- Думаєш, не розіб’ємо 

Петлюри і Врангеля до зими? [194, 

c. 26]  

 „Meinst du, bis zum Winter haben 

wir Wrangler und Petljurа nicht 

geschlagen?“ [210, c. 32] 

- Коли петлюрівці вигнали з 

Києва Скоропадського, то сам 

головний отаман ще п’ять днів не 

їхав до столиці…[194, c. 47]   

Nach der Vertreibung 

Skoropadskijs aus Kiew hatte der 

Hauptman seinen Einzug in die 
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 Hauptstadt um fünf Tage 

verzögert...[210, c. 61] 

А, наприклад, ім’я митрополита було передано еквівалентом мови 

перекладу, а прізвище транскрибовано: 

Назустріч повагом рушив, 

оточений великою юрбою чорнорясих 

ченців, київський митрополит Іов 

Борецький у довгій білій мантії та 

білому клобуку [191, c. 53]. 

Ihnen entgegen schritt, von 

schwarzkuttigen Mönchen umgeben, der 

Kiewer Metropolit Ijob Borezki in einem 

langen weißen Bischofsmantel und mit 

der hohen weißen Mütze eines 

Hohenpriеsters [206, c. 62]. 

 

Досить часто перекладачі розкривають значення імені головних героїв не 

просто передаючи їх транслітерацією, а подають у зносках чи наприкінці твору 

коментар, наприклад: 

Мирон Данилович стояв, як до 

стовпа прикутий. З вигляду — 

середовий чоловік; і в прізвищі 

сільська звичайність: Катранник 

[187, c. 9].  

 

Myron Danylowytsch stand da, wie 

angewurzelt. Dem Aussehen nach ein 

Mann von mittleren Jahren, sein 

Familienname weist auf ländlich gute 

Herkunft hin — Katrannyk. 

 (Anm. d. Übers.: Katran= Pflanze 

Fam. Kreuzblütler, in der Wüste bzw. 

Halbwüste mit großen Blättern und 

weißen Blüten) [199, c. 25]. 

 

Перекладачка М.Борк пояснює у виносці прізвище головного героя повісті 

І.Я. Франка «Захар Беркут»: * Berkut heißt auf Deutsch „Königsadler“ [202, c. 38], 

а також прізвище іншої дійової особи — воєводи Вовка:  

«Хоч я лише вовк, дрібна 

звірюка, то все ще дам раду 

тухольському ведмедеві!» [196, c. 13] 

„Obwohl ich nur ein Wolf *, ein 

kleines wildes Tier bin, kann ich mich 

doch mit einem Tuchljaer Bären 
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messen!“ sprach freudig Tuhar Wowk 

[202, c. 17]. 

* Der Name des Bojaren Wowk 

bedeutet auf Deutsch „Wolf“. 

 

Трапляються випадки, коли антропонім-історична реалія виступає в ролі  

алюзії: 

Ані Микита Кожум'яка, ані 

сам Юрій Переможець не в силі б його 

подолати [186, c. 5].  

Weder Kozhumiak noch der 

heilige Georg selbst wären mit ihm fertig 

geworden [198, c. 7]. 

Наприкінці твору у примітках перекладач наводить пояснення: 

 Kozhumiak, ein wegen seiner Körperkraft berühmter Held und Drachentöter 

der ukrainischen Volkssage [198, c. 251]. 

Стояли так один проти одного. 

Стояли так, як той Тарас Бульба з 

Андрієм, тільки це не Андрій, — це 

Григорій, і голова в нього не схилена 

погноблено, а гордо піднесена; лише 

блідий, але напропале затятий [186, c 

221]. 

Nun standen sei einander 

gegenüber wie Taras Bulba1 und Andrij, 

nur daß es nicht Andrij war, sondern 

Hryhory, und daß er sein Haupt nicht in 

Scham und Schande senken mußte; er 

hielt es hoch, stolz und ungebeugt [198, 

c. 231].  

1Kosakenführer aus der 

bekannten, gleichnamigen Erzählung von 

Nikolai Wassiljewitsch Gogol (1809-

1852) [198, c. 255] 

 

3.3.2. Топоніми 

У художніх творах часто трапляються такі топоніми як: Січ, Русь, Київ, 

Новгород, Вишгород, Любеч та багато інших. Кожна з перелічених назв має свою 

історію і так само історичну роль. Звісно, історичне значення важко передати при 

перекладі, в такому випадку використовують коментар в примітках твору. 



193 
 

У повісті «Михайлик — джура козацький» часто трапляється слово-власна 

назва Січ — організація українського козацтва, яка склалася в середині XVI ст. у 

пониззі Дніпра за порогами. При перекладі її значення спершу пояснюють у 

виносці, а далі вживається її транслітерація:  Сталося так: їхали на Січ валкою 

чумаки, везли возами-мажами сіль…[191, c. 8]. – Es hatte sich damals so gefügt, 

dass Kärrner zur Sitsch* fuhren und auf ihren großen Wagen Salz von der Krim 

brachten. *Saporoscher Sitsch — im 16. Jh. еntstandene befestigte Kosakensiedlung 

auf Dneprinseln unterhalb der Stromschnellen; Kampfzentrum gegen Tataren, Türken 

und polnische Feudalherren; wörtlich: „Holzverhau hinter den Schnellen“ [206, c. 7]. 

Приклади передачі українських топонімів німецькою мовою свідчать про 

те, що всі вони були здійснені шляхом транскрипції/транслітерації, але знову ж 

таки не без огріхів: Київ – Kiew, Чернігів – Tschernigow, Крим – Krim, Черкаси – 

Tscherkassy, Великий луг – Große Wiese, Перекоп – …am Asowischen Meer, 

Переяслав – Perejaslaw, Карпати – Karpatengebirge, Лубни – Lubny, острів 

Хортиця – Insel Chortizja, Очаків – Otschakow, Дуброва Балка – Dubrowa Balka, 

Львів – Lwow, Поділля – Podolien, Луцьк – Luzk, Суха Діброва – Sucha Dibrowa, 

Хотин – Chotin, Чернігів – Chernihow. Наведемо декілька прикладів вживання 

деяких топонімів у тексті: 

Рада була; товариство й 

присудило — без гетьмана на Хотин 

іти ніяк, хай бере булаву! [191, c. 117] 

 

Eine Ratsversammlung wurde 

einberufen. Die Gemeinschaft hat es 

beschlossen: ohne Hetman kann man 

nicht gen Chotin ziehen, soll er doch den 

Hetmansstab nehmen! [206, c. 127] 

 

Зелена Верховина народила 

сотні славетних опришків, та 

жодному з них навіть у сні не 

марилося піти походом на 

Станіслав. Окремі ватаги чорних 

хлопців брали топірцями Кути і 

Die Grüne Werchowina hat 

Hunderte ruhmreiche Opryschky 

hervorgebracht, aber keinem von ihnen 

wäre es je im wunderlichsten Traum 

eingefallen, gegen die Stadt Stanislaw zu 

ziehen. Einzelne Scharen der schwarzen 
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Косів, навідувались у передмістя 

Коломиї…[195, c. 111] 

 

Burschen hattenn schon mal mit ihren 

Äxten Kuty und Kossiw eingenommen. 

Man hatte sie auch in der Vorstadt von 

Kolomyja gesehen [200, c. 197]. 

Спостерігаємо, що деякі топоніми було транслітеровано за українським 

звучанням, а деякі — за російським, на що могло вплинути як особистість 

перекладача (російсько- або німецькомовність), так і втручання редактора, а 

також все та ж, усталена за часів Радянського Союзу традиція, все українське 

маскувати під «товстим шаром» російського.  

Гідроніми також подаються в перекладах творів транслітерацією: Інгулець 

– Ingulez, Дністер – Dnestr, Сула –  Sula, Дніпро – Dnepr, Прут –  Prut, Буг – Bug, 

Оріль – Oril, Манявка – Manjawka, Черемош – Tscheremosch, Почайна –  

Potschaina, наприклад: 

З усiх концiв йшли туди, де 

Почайна допливала до Днiпра [192, c. 

65].  

 

Von allen Seiten kamen  sie  zu  

jener  Stelle  gezogen,  wo  die  

Potschaina  in  den  Dnepr  mündet [209, 

c. 85]. 

Так воно велося на всіх хуторах, 

розкиданих без ліку в запорізьких 

вольностях-степах, в усіх козацьких 

слободах понад правим і лівим берегом 

Дніпра, понад Бугом, Самарою, 

Оріллю, Інгулом, Інгульцем та понад 

іншими великими й малими степовими 

річками, де лише селилися та бралися 

до господарювання втікачі з панської 

неволі…[191, c. 7]. 

So war es Brauch und Sitte in all 

den unzähligen Weilern, die rundherum 

in der freien Steppe lagen, in den 

Kosakensiedlungen zu beiden Ufern des 

Dnepr, am Bug, Ingul und Ingulez, an 

der Oril und Samara, an allen kleinen 

und großen Steppenflüssen, wo vor der 

Willkür der Gutsbesitzer geflohene 

Menschen siedelten. So unterstützten sie 

die Kosaken [206, c. 10]. 

 

Назви гір — ороніми, як правило також транслітеруються, але доволі часто 

перекладачі додають коментар із поясненням, або наводять кальковану назву: 
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Хоч менше народу, та зате що 

за народ! що за життя кипіло в тих 

горах, серед тих непрохідних борів у 

стіп могутнього Зелеменя! [196, с.10] 

 

Кличе їх до боротьби, до 

помсти не лише тут, у Чорногорі, а й 

по селах галицьких, по оселях 

сяноцької землі, подільського краю 

[195, c. 52].  

Wie brodelte das Leben in den 

Bergen und zwischen den 

undurchdringlichen Wäldern am Fuße 

des mächtigen Selemen! *Berg in den 

Karpaten [202, с.10].  

Nein, nicht für den Tod hat 

Dowbusch diese tapferen Männer 

zusammengerufen, sondern für den 

Kampf, für die Rache nicht nur hier, auf 

dem Tschornohora*, sondern auch in 

den galizischen Dörfern, in den Dörfern 

am Sjan und in Podolien [200, c. 92]. 

*Der schwarze Berg, Lagerstätte 

der Volksrächer. 

Tschornohora — auch Petros genannt, einer der höchsten Berge in den 

ukrainischen Karpaten, beliebtes Ausflugziel [200, c. 231]. 

Гільченок Н.Л. зазначає, що перекладати слід географічні назви, які мають 

семантику: das Erzgebirge — Рудні гори, das Felsengebirge — Скелясті гори, Kap 

der guten Hoffnung — мис Доброї Надії [27, с. 34]. 

До таких випадків назви з семантикою належить хоронім Великий Луг — 

історична назва місцевості, велетенських річкових плавнів, які колись існували 

на лівому березі Дніпра між Дніпром і Конкою. Плавні, зарослі листяним лісом, 

очеретом і рогозом мали площу понад 400 км². Вся ця місцевість належала 

Запорозькій Січі, з Великим Лугом часто ототожнювали усе Запоріжжя. У 

більшості випадків ця історична назва перекладається калькуванням, наприклад:  

Правду казали, що Великий Луг 

Січ стереже: вже кілька разів 

турецькі сотні, намагаючись 

пробитися човнами на Січ, гинули в 

цих хащах [191, c. 53]. 

Man sagte die Wahrheit, wenn 

man behauptete, die Große Wiese 

bewache den Weg zur Sitsch. Schon oft 

hatten türkische Truppen versucht, auf 

Kähnen zur Sitsch zu gelangen, und in 
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diesem Dschungel doch immer ihr Ende 

gefunden [206, c. 59]. 

Колись — казав батько — його 

знайшли тяжко пораненим у 

Великому Лузі [191, c. 41].  

Einst, so hatte der Vater erzählt, 

hatte man Jussuf verwundet auf der 

Großen Wiese aufgefunden [206, c. 46]. 

 Проте трапляються випадки, коли хоронім Великий Луг, а також 

Запоріжжя ототожнюються з Січчю і тому часто замінюються цією історичною 

реалією: 

…аби тільки крикнув тричі 

«пугу!» під ворітьми — дав знак, що 

він — козак з Великого Лугу: такий 

був у ті давні роки січовий запорізький 

звичай [191, c. 7]. 

 

…er musste nur am Tor dreimal 

„Uhu!“ rufen. Das heißt: ein Kosak von 

der Sitsch ist gekommen, er setzt alle 

davon in Kenntnis und bittet um 

Aufnahme. So gebot es damals in den 

düsteren Jahren die alte Kosakensitte 

[206, c. 11]. 

…если бы отец не дал ему 

торжественного обещания 

продержать его в монастырских 

служках целые двадцать лет и не 

поклялся наперед, что он не увидит 

Запорожья вовеки, если не выучится в 

академии всем наукам [188, c. 6]. 

 

…wenn ihm der Vater nicht das 

feierlichste Versprechen gegeben hätte, 

ihn für volle zwanzig Jahre unter die 

Laienbrüder ins Kloster zu stecken und 

noch dazu geschworen hätte, daß er 

niemals Sjetsch zu sehen bekommen 

würde in seinem ganzen Leben, wenn er 

in der Akademie nicht lerne, was ihm zum 

Lernen aufgegeben sei [203, c. 18]. 

Тепер обидва отамани мали 

зустрітися на Запорожжі. Ще 

звечора дозорці, які чатували на 

берегах Дніпра, сповістили, що 

Сагайдачний припливе в обід, бо 

Beide Atamane sollten sich in der 

Saporosher Sitsch treffen. Bereits am 

Vorabend meldeten die Wachen 

beiderseits des Dnepr, Sahaidatschny 

werde zur Mittagszeit eintreffen, weil er 
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заночує на Хортиці: там колись у 

давнину була перша Січ [191, c. 27].  

sein Nachtlager auf den Insel Chortizja 

aufgeschlagen hatte [206, c. 30]. 

Козаки сошли с коней своих, 

взошли на паром и чрез три часа 

плавания были уже у берегов острова 

Хортицы, где была тогда Сечь, так 

часто переменявшая свое жилище 

[188, c. 10].    

 

Die Kosaken saßen ab, führten 

ihre Gäule auf den Prahm und landeten 

nach dreistündiger Fahrt am Strande der 

Insel Chortitza, wo das Lager, dessen 

Sitz häufig wechselte, zur Zeit seinen 

Platz hatte [204, c. 18]. 

 Die Kosaken stiegen von ihren 

Pferden, gingen auf die Fähre und 

landeten nach dreistündiger Fahrt auf 

der Insel Chortitza, worauf sich diesmal 

das große Kosakenlager befand, das so 

häufig seinen Sitz wechselte [203, c. 27]. 

 

Відтопонімічні прикметники-назви козацьких куренів передаються при 

перекладі, як правило, транслітерованими іменниками: 

Потом уже 

оказалось, что весь 

Переяславский курень, 

расположившийся перед 

боковыми городскими 

воротами, был пьян 

мертвецки…[188, c.32]  

Alsbald aber erfuhr 

man den Grund: die ganze 

Gemeinde Perejaslaw, die 

vor dem Nebentor der 

Festung lag, war sinnlos 

trunken gewesen [204, 

c.58].  

Später stellte sich 

heraus, daß sie ganze 

Gefolgschaft 

Perejaslaff, welche vor 

einem der Seitentore der 

Stadt lagerte, am Abend 

todbesoffen gewesen 

sei…[203, c.77] 

 

Дядькивский и 

Корсунский курень на 

засаду! [188, c. 32]  

 

Die Regimenter 

Djädki und Korßun legen 

sich in den 

Hinterhalt…[204, c.60] 

Djadikoff und 

Korsun legen sich in den 

Hinterhalt [203, c.79]. 
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Тытаревский и 

Тымошевский курень на 

запас, с правого бока 

обоза! Щербиновский и 

Стебликивский верхний 

-- с левого боку! [188, 

c.33]  

 

Die Regimenter 

Tytarew und Tymoschew 

bleiben als Reserve dort 

rechts vom Wagenpark, 

und auf der andern Seite, 

links, die Regimenter 

Tscherbinow und Stebliki! 

[204, c. 60] 

Tytareff und 

Timoscheff decken auf 

dem rechten Flügel die 

Proviantwagen, 

Schtscherbineff und 

Steblinoff auf dem linken 

[203, c. 79]. 

 

Один за другим 

валили курени: 

Уманский, 

Поповичевский, 

Каневский, 

Стебликивский, 

Незамайковский, 

Гургузив, Тытаревский, 

Тымошевский. Одного 

только Переяславского 

не было [188, c. 35].  

Eins nach dem 

andern marschierten die 

Regimenter auf: Uman, 

Popowitsch, Kanew, 

Stebliki, Nesamoiko, 

Gurgusi, Tytarew, 

Tymoschew. Bloß die 

Perejaslawer 

fehlten;…[204, c.65] 

 

Eine nach der 

andern zogen die 

Gefolgschaften dahin: 

Umansk, Popowitscheff, 

Kanef, Steblikoff, 

Nesamaisoff, Gurgisiff, 

Titareff, Timoscheff. Nur 

die Gefolgschaft 

Perejaslaff fehlte [203, c. 

83]. 

 

Особливу увагу слід звернути на власну назву Русь, Київська Русь, а також 

похідні слова — русичі, руські люди та русини. 

Так, наприклад, в історичних повістях С.Скляренка «Святослав» та 

«Володимир», які описують різноманітні історичні події часів правління обох  

князів Київської Русі, досить часто зустрічаються у тексті вищезазначені 

історичні реалії, проте більшість з них при перекладі відтворено неправильно. 

Розглянемо детальніше на прикладах. Так, наприклад, зустрічаємо декілька 

варіантів відтворення реалії Русь: 
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— Дружино моя, — почала 

княгиня, — бояри, воєводи, люди Русі. 

З близьких і далеких земель, з усіх країн 

днесь покликала я вас сюди, бо маю 

велику й важливу потребу... [193, c. 

48]. 

Воєвода Свенелд не раз говорив, 

що мир для Русi страшнiший нинi вiд 

бранi, що на українах своїх i в полi Русь 

проливає кровi бiльше, нiж на бранi, 

що пiдповзає до Русi Вiзантiя [193, c. 

50]. 

 

 

Усе своє життя княгиня Ольга 

упоряджала Русь, дбала, щоб була 

вона цiла й несхитна [193, c. 52]. 

 

Fürstin Olga begann: „Meine 

Drushina, Bojaren, Wojewoden, 

Menschen  der  Rus!  Von  nah. und  fern  

habe ich euch heute in einer wichtigen 

Angelegenheit hierhergerufen [208, c. 

43]. 

Der  Wojewode  Svenald  hatte  

schon  mehrmals  geäußert,  daß  der 

Frieden für die Rus  schlimmer  sei  als  

ein  Krieg,  daß  die Rus  in  ihren  

Grenzgebieten  und  in  den  Steppen 

mehr Blut vergieße als in einem Krieg 

und daß Byzanz Rußland auf den Pelz 

rücke [208, c. 47]. 

Ihr Leben  lang  war  Fürstin  Olga  

bemüht  gewesen,  in Rußland Ordnung 

zu schaffen, es zu einigen und zu stärken 

[208, c. 47]. 

 

Таке недоречне вживання топоніма Rußland в рамках однієї оповіді про 

Київську Русь є неприпустимою помилкою перекладачів, адже цей топонім, що 

має значення Росія, вводить в оману читача і порушує історичну дійсність твору. 

Важко зрозуміти, що могло вплинути на таке рішення перекладачів в одному й 

тому ж реченні вживати як топонім Rus, так і топонім Rußland. 

У наступних випадках розглянемо відтворення похідних слів руська земля, 

руські люди: 

Тiльки бережи Руську землю, 

Київ бережи [193, c. 29].   

Адже це вона, уставляючи 

Руську землю й даючи погостам 

„Nur schütze  das  russische  

Land,  schütze Kiew!“[208, c. 36] 

 Hatte  sie  doch,  als  sie  das 

russische Land ordnete und  die  
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уроки, подарувала князю Осколу кращi 

землi за Чернiговом, лiси над Десною, 

гони на рiках [193, c. 86].  

 

Ländereien  verteilte, dem Fürsten Oskol 

das beste Land bei Tschernigow,  Wälder  

an  der  Desna   und  das   Ackerland  an 

den Flüssen geschenkt [208, c. 79]. 

Наша мати княгиня — мудра, 

справедлива, вона перша 

предстательниця людей руських і 

перед богом, і перед усім світом [193, 

c. 49]. 

Unsere Mutter Fürstin ist weise, 

gerecht, die Erste unter den russischen 

Menschen, vor Gott und der ganzen Welt 

[208, c. 44]. 

А от землi Руської не береже 

князь Оскол. Сидить у дiтинцi* 

(*Дiтинець — фортеця города.) на 

Чорних горах, має численну дружину, 

знає, що нiхто не пiдступить i не 

вiзьме його там [193, c. 52].   

 

Fürst  Oskol  schützte  nicht  die  

Erde  Rußlands,  er saß in seiner Burg  

auf  den  Schwarzen  Bergen  und  hielt 

sich eine große Drushina, er wußte, daß 

ihm dort keiner zu nahe kommen und 

seinen Platz  streitig  machen würde 

[208, c. 47]. 

Спостерігаємо по-перше, що похідні слова, а саме топонімічний 

прикметник руський, перекладено німецькою мовою транслітерацією russische, 

тому виникає омонімічний ефект із топонімічним прикметником російський. За 

можливості, на нашу думку, краще було б замінювати іменником Русь, коли мова 

йде про землі, або утворювати родовий відмінок від іменника, аби у читача не 

виникало можливої плутанини з назвою країни іншої епохи, географічного 

положення та розмірів території. Тим більше необхідно уникати таких випадків 

як у третьому прикладі, де топонімічний прикметник замінено було хибним 

іменником — назвою іншої країни.  

В іншому творі також зустрічаємо передачу топоніма Русь топонімом  

Rußland: 

Нарозкошувавшись у думках 

перемогою, дарував своїм беглер-беям 

Краків і Люблін, Київ і Львів... І вже 

Von seinem imaginären Sieg 

berauscht, schenkte Osman in Gedanken 

weiter: Begler-Beis Krakow und Lublin, 
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линув мрією далі: вів здобичників-

воїнів на велику Русь, що вже сотні 

років стояла несхитно, як мур, проти 

татарських орд, проти могутньої 

турецької сили; з люттю топтав під 

ноги гордих руських князів, палив 

міста й села, геть аж до самої 

Москви;...[191, c. 89] 

Lwow und Kiew. Er spann seine 

Gedanken weiter: schon führt er seine 

Krieger gegen das große Rußland, das 

seit Jahrhunderten wie eine dicke Mauer 

unerschütterlich den Angriffen der 

tatarischen Horden und des türkischen 

Heeres trotzte. Er stellte sich vor, wie er 

die stolzen russischen Fürsten mit den 

Haufen seiner Pferde tottrampeln, Städte 

und Dörfer niederbrennen und bis nach 

Moskau vorrücken würde [206, c. 86]. 

 

За історичними джерелами, Київська Русь закінчила своє існування у XIII 

ст., а починаючи з XV ст. топонім Русь вживався як одна із самоназв козацької 

держави Війська Запорозького та Російської імперії. 

Також, у досліджуваних нами перекладах, зустрічається лексема руський у 

значенні русин — стара назва українського населення Буковини, Галичини та 

Закарпатської України [221]. Так, у творі Р.Федорова «Жбан вина», в якому 

описується важке життя західних українців під виснажливою владою польськів 

панів, а також звитяжна боротьба опришків зі свавіллям знахабнілих панів, 

спостерігаємо один з таких випадків вживання: 

Ватажок з «чорними 

хлопцями», як орел, гуляв по всій землі 

воєводства Руського, появляючись 

несподівано то тут, то 

там…Траплялось, що комонники з 

протилежних закутків шляхетських 

маєтностей повідомляли про 

одночасну помсту опришківську, ніби 

Der Ataman streifte mit seinen 

„schwarzen Burschen“ wie ein Adler in 

allen Ortschaften der Ruthenischen 

Wojewodschaft umher, indem er 

unerwartet bald hier, bald dort 

auftauchte… [200, c. 498] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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Довбуш був сторукий і стокрилий 

[195, c. 297].  

 

Однак нині пан Жельман не 

думав показувати хатам свою владу і 

міць, він пам’ятав стару русинську 

мудрість, що не треба полохати 

бджіл, коли хочеш меду [195, c. 7].  

 

Heute jedoch hatte Shelmann nicht 

die Absicht, die Bauern seine ganze 

Macht und Stärke fühlen zu lassen; er 

hielt sich an die alte ruthenische 

Bauernweisheit, die besagt: Wer Honig 

essen will, darf die Bienen nicht 

aufschrecken [200, c. 7]. 

Варто відмітити, що перекладачі правильно відтворили цю реалію 

німецькою мовою, що вже не введе іноземного читача в оману, видаючи, 

наприклад, русинів за росіян, як ми мали змогу спостерігати у вищенаведених 

випадках з етнонімом руський. 

 

3.3.3. Теоніми 

Особливістю передачі історичних реалій на позначення теонімів є їх 

відтворення транслітерацією: 

З гучними пiснями, в яких 

славилися Купало й богиня Лада з 

дiтьми Лелем i Полелем…[193, c. 

112] 

Mit lauten Liedern, in denen 

Kupalo, die Göttin  Lada und ihre Kinder  

Lelj  und Polelj  gepriesen 

wurden…[208, c. 191] 

— Не бiйся, — сказав Добриня, 

— це торг, а ото стоїть бог Волос 

[193, c. 65]. 

„Fürchte dich nicht“, sagte 

Dobrynja, „das ist der Marktplatz mit  

dem  Gott Wolos“ [208, c. 57]. 

 

Досі думка про це йому ніколи не 

приходила в голову, він вірив у богів 

своїх отців – Перуна, Дажбога, 

Сварога, Волоса, а крім того, в духів 

Früher war ihm solch ein Gedanke 

nie in den Sinn gekommen, da hatte er 

sich zu den Göttern seiner Ahnen 

hingezogen gefühlt, zu Perun, Dashd-
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предків свого роду – домовиків [193,  c. 

92]. 

Bog, Swarog und Wolos. Außerdem  zu  

den Göttern  seiner  Sippe,  zu  den  

Hausgeistern [208, c. 84]. 

 

Нарешті полум’я освітило й 

куточки хижі, в одному з яких – за 

вогнищем – стало видно глиняний 

приступок, а на ньому дерев’яні 

постаті Перуна й Волоса, невеличкої, 

бронзової, вкритої прозеленню 

Рожениці – фігурки голої, із 

складеними на животі руками жінки 

[193, c. 4]. 

Schließlich leuchtete die  Flamme 

auch die Ecken aus:  in  der  einen  

befand  sich  ein  Sims aus Lehm, und auf 

ihm standen Holzfiguren von Perun und 

Wolos und eine kleine Bronzeskulptur 

der Rosheniza, einer nackten Frau, die 

ihre  Hände  überm  Leib hielt [208, c. 8]. 

 

 

Він оповідав про 

діла Дажбога, про 

побіди Світовида, про 

те, як три святі голуби, 

Дажбог, Світовид і 

Перун, сотворили 

землю з піскового зерна, 

як Дажбог три дні 

шукав на дні безодні, 

поки знайшов три 

зеренця: одно зерно 

пшениці, друге жита, а 

третє ячменю, і 

дарував їх першому 

чоловікові Дідові та 

його жінці Ладі; як 

Er erzählte von den 

Taten des Sonnengottes 

Dashbog, von den Siegen 

Switowids und davon, wie 

drei heilige Tauben — 

Dashbog, Switowid und 

Pеrun — aus 

Sandkörnchen die Erde 

schufen, wie Dashbog 

drei Tage lang den Grund 

der Schlucht absuchte, bis 

er drei Getreidekörnchen 

befunden hatte: ein 

Weizenkorn, ein 

Roggenkorn und ein 

Gerstekorn. Das schenkte 

Er erzählte von den 

Taten Daschbogs, von den 

Siegen Swetowids; er 

erzählte die Geschichte von 

den drei heiligen Tauben 

Daschbog, Swetowid und 

Perun, die aus einem 

Sandkorn die Erde schufen , 

wie Daschbog dann drei 

Tage lang auf dem Grund 

einer Schlucht suchte, bis er 

drei Körner fand – ein 

Weizen-, ein Roggen- und 

ein Gerstenkorn- und sie 

dem ersten Mann auf der 

Welt, Did, und seiner Frau 
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Перун дарував їм іскру 

огню, а Світовид 

волосинку, з котрої за 

його благословенством 

зробилася корова й 

пастух, що його назвали 

Волосом [196, c. 123]  

 

er Did, dem ersten Mann 

auf Erden, und seiner 

Frau Lada. Perun 

schenkte ihnen das Feuer 

und Switowid ein 

Härchen, das er segnete 

und aus dem eine Kuh und 

ein Hirt wurden, den man 

Wolos * nannte. * Zu 

deutsch: Haar [202, c. 

173] 

Lada schenkte. Perun 

schenkte ihnen einen 

Funken und Swetowid ein 

Härchen, aus dem durch 

seinen Segen eine Kuh und 

ein Hirte entstanden [201, c. 

177].  

 

Досить часто, якщо зміст реалій-теонімов не розкривається у контексті, 

перекладачі наводять пояснення наприкінці твору у примітках, наприклад: 

Perun — Heidnischer Gott des Donners, Blitzes und Regens, Hauptgott baltisch-

slawischer Stämme, Schutzgott des Fürsten und Drushina [212, c. 556]. 

Wolos — Gott des Reichtums, Handels und der Viehzucht bei den Ostslawen. 

Rosheniza — (russ.“Gebärerin“) Schutzgöttin der Frauen. 

Dashd-Bog — Gott  der  Sonne  und  der Fruchtbarkeit. 

Kupalo — Kultgestalt, die in der Kiewer Rus anläßlich der 

Sommersonnenwende oder  am  Vorabend  des   Johannistages mit  heidnischen  

Volksbräuchen  gefeiert wurde. 

Koljada — Kultgestalt, die  zur  Wintersonnenwende  verehrt wurde; alter 

Weihnachtsbrauch  mit  Gesang  und  Einsammeln von  Geschenken. 

 

3.3.4. Етноніми  

Етноніми, як правило, транскрибуються: 

Наче загату прорвало, 

звідусюди плавом пливли до 

Бородавки втікачі — балакучі 

полтавці, що відразу пірнали у 

Als wäre ein Deich geborsten, 

flossen immer neue Menschenwellen 

heran: gesprächige Bauern aus der 

Gegend Poltava fühlten sich im Heer wie 
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військо, мов риба в воду, похмурі, 

бородаті поліщуки в розбитих 

дорогою постолах, чернігівці, 

волиняни, подоляни... [191, c. 86] 

Fische im Wasser, dann kamen Leute aus 

der Umgebung von Tschernigow, aus 

Wolhynien und Podolien [206, c. 83].  

"Хіба тільки турки або 

запорожці", — мовляв той 

владивостоцький турок. Чому 

запорожці? Тому, каже, що так уже 

заведено на цій землі — як десь нема 

кому дати ради, то запорожців туди! 

Або принаймні їхніх нащадків. На 

Кубань? — Запорожці. На Терек? — 

Запорожці. Під Петроград? — 

Запорожці! [191, c. 29] 

 

Und der alte Türke in Wladiwostok 

war der Meinung, jeder würde in diesem 

Lande mit seiner Weisheit am Ende sein 

– es sei denn ein Türke oder vielleicht 

auch noch ein Saporoher12. Wieso 

Saporoher fragt ihr mich? Sehr einfach, 

es ist eben auf der Welt so eingerichtet, 

wie mir der Türke sagte. Wenn irgendwo 

irgendwas nicht recht geht, wen schickt 

man hin? Saporoher – oder mindestens 

ihre Nachkommenschaft: im Kuban – 

Saporoher, am Terek – Saporoher, in 

Petrograd – wieder Saporoher. Und 

dasselbe hier [206, c. 31]. 

 

 

 

Разом з воєводою Гудимом з 

далекого Новгорода прибув i Добриня. 

Добром зустрiли їх новгородцi i вся 

словенська земля, побували Гудим iз 

Добринею i в кривичiв, полочан, мерi, 

слово київського князя долетiло й до 

Кемi, Корели, Чудi, — тьму людей 

привiв iз собою воєвода Гудим до 

Києва-города. Бiльшiсть їх пливло 

Mit dem Wojewoden Gudim kehrte 

auch Dobrynja  aus dem fernen 

Nowgorod zurück. Die Nowgoroder und 

das ganze Slawenland waren ihnen 

freundlich entgegen gekommen; Gudim 

und Dobrynja besuchten auch die 

Kriwitschen, Polotschanen, Merier; der 

Ruf des Kiewer Fürsten flog bis nach 

Karelien,  dem  Land  der  Tschu-  den. In 
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лодiями, везучи з собою все по надобi, 

багато поспiшало за ними борзно й 

пiшо [192, c. 331]. 

Begleitung einer  riesigen  

Menschenmenge kehr  te Gudim nach 

Kiew zurück. Die  meisten  fuhren  in 

Booten, sie brachten  alles  Notwendige  

mit,  die  anderen folgten  ihnen  zu Fuß 

oder zu   Pferd [209, c.287]. 

Деякі перекладачі також наводять пояснення певних етнонімів наприкінці 

твору, наприклад: 

Anten und Sklavinen — Die Anten, im 4 —7. Jh. ein starker Stammesbund in 

Osteuropa,   bildeten   in   der   Frühgeschichte den Kern der Ostslawen. Die Sklavinen 

lebten im 6. Jh. an der mittleren und unteren Donau sowie im westlichen Karpaten 

gebiet. 

Petschenegen — Nomadisierendes Turkvolk, das erstmal im 8. Jh. auftauchte. 

Sie verheerten das südliche Rußland und verdrängten 894 die Madyaren aus 

Bessarabien nach Ungarn [209, 467].  

З метою прагматичної адаптації та уникнення нагромадження  великої 

кількості екзотичної лексики, перекладач випускає деякі етноніми (наприклад, 

етнонім поліщуки — жителі або уродженці Полісся). 

А тепер ось стояли як на параді. 

Полтавці... Чернігівці... Херсонці... 

Кубанці... Нащадки Многогрішного і 

нащадки того Аввакума 

вільнодумного... Каторжники [186, c. 

23] 

Nun standen sie wie zur Parade, 

die von Chernihiv, Cherson, Kuban…, 

die Nachkommenschaft von 

Mnohohrishny und Avvakum [198, c. 24].  

Отже, ономастчині історичні реалії (антропоніми, топоніми, теоніми, 

етноніми) при перекладі передаються транслітерацією, а також часто 

використовується перекладацький коментар для роз’яснення важливості 

описуваної постаті в історії. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Відповідно до семантичної класифікації історичних реалій було 

встановлено особливості відтворення кожної підгрупи лексики при перекладі. 

Так, найчисельнішою групою класифікації є історико-військові реалії (54 

історичні реалії), які відтворюються німецькою мовою шляхом аналогу – 50%, 

калькування – 24%, транслітерації – 20%, описового перекладу – 4%, 

комбінованої реномінації – 2%. За ними йдуть історичні реалії соціально-

станової структури суспільства (36 історичних реалій), які перекладаютья 

через функціональний аналог – 70%, калькування – 14%, комбіновану 

реномінацію – 7%, транслітерацію – 6%, опис – 2%. Соціально-культурні реалії 

(24 історичні реалії) відтворюються за допомогою функціонального аналогу – 

37%, гіпероніма – 27%, комінованої реномінації – 24%, калькування – 9%, 

описового перекладу – 3%. Реалії адміністративно-територіального устрою 

найменше презентовані в даній класифікації – 11 історичних реалій. Вони 

відтворюються шляхом аналогу – 70%, калькування – 20%, гіпероніма – 7% та 

опису – 3%. 

Завдяки семантичній класифікації та використовуючи герменевтичний 

підхід до інтерпретації історичних реалій, краще простежуються функціональні 

особливості кожної з них. Так, перекладачі схильні до відтворення 

інформативної  чи номінативної функції, а також експресивної чи конотаційної 

функції, ігнорують етнокультурні та стилістичні функціональні ознаки. 

Розглянувши особливості вживання та відтворення ономастичної лексики 

як складових компонентів-реалій історичної повісті ми дійшли висновку, що їх 

слід подавати в національній подобі, аби зберегти національний колорит, тому 

найуживанішим перекладацьким прийомом їх відтворення є транслітерація. 

Проте зовсім іншого підходу вимагають смислово значущі власні імена, 

прізвища, географічні назви, оскільки  вони є своєрідним тропом, який автор 

використовує у стилістичних намірах для характеристики персонажа або 

соціального середовища. При транскрипції відбувається значна втрата 
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семантичної значущості власних назв. Географічні назви (топоніми та гідроніми) 

також зазвичай транслітеруються/транскрибуються, проте можливі випадки, 

коли вони перекладаються, якщо несуть у собі яскраво виражену семантику. 

Деяким типам власних назв притаманні ознаки національної і навіть 

часової маркованості, що дає змогу розглядати їх як різновид реалій. Через 

відсутність уніфікованості транслітераційних правил спостерігаються різні 

варіанти відтворення тих самих звуків/літер. Крім того, існують певні специфічні 

особливості відтворення власних назв, спричинені національно-культурною та 

історичною специфікою одиниць, що належать до цього класу, а також їхніх 

дериватів. 

Вихідна кирилична форма є проблемним аспектом відтворення історичних 

імен і потребує транслітерації. Частими є розходження за способом 

представлення  у німецькому записі літери г, що в українській мові читається по-

іншому, ніж у російській та старослов’янській. Причому це спостерігається не 

лише у перекладах, здійснених з російської мови чи перекладачами, для яких 

вихідна мова була не рідна. У зв’язку з цим виникає відмінність форм 

транслітерованих власних назв Ігор, Ольга, Галич і т.п., що значною мірою 

залежить від мовної свідомості та суспільно-історичних поглядів перекладача. 

Так само мовна свідомість автора німецькомовного перекладу стосується 

випадку вживання форм Wolodymyr чи Wladimir для позначення осіб з 

української традиції. 

Використання в німецькому перекладі російськомовного варіанту 

українських власних назв свідчить не лише про імовірність того, що переклад 

здійснено за посередництва російської мови, а й про те, що значна частина 

перекладів була здійснена за радянських часів, а отже можна припустити, що 

перекладачі були виховані на російській історіографічній традиції. Переклади 

художніх творів, здійснені  україномовними перекладачами з української, а 

також переклади останніх десятиліть, здійснені німецькомовними 

перекладачами  відтворюють українські форми імен історичних осіб та 

географічних назв: Wolodymyr, Ihor, Olha тощо. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Одним з лексичних засобів вираження національної та історичної 

своєрідності літературного твору є реалії, тобто слова, які позначають поняття і 

предмети, пов’язані з епохою твору (епохою його написання або описуваною в 

ньому епохою). Використання реалій допомагає авторові твору створити той 

достовірний фон, на якому розгортається дія, будуються художні образи, а також 

реалістично відновити картину описуваної епохи. 

Таким чином, історична реалія в даному дослідженні визначається як це 

явища, поняття, предмети, притаманні певній нації та мові, але чужі для 

об’єктивної дійсності цільової мови, а також слова та словосполучення на їх 

позначення, які внаслідок зникнення позначуваного ними предмета (референта) 

вийшли з активного вжитку мовцями. 

Для забезпечення прагматично еквівалентної передачі українських 

історичних реалій німецькою мовою використовуються різні поєднання 

прийомів перекладу і форм пояснення, тлумачення реалій у тексті МП, а також 

опущення реалій. Для адекватного перекладу реалій необхідні знання 

перекладачем не лише двох мов (ВМ та МП), але й реальної дійсності, 

зображеної в оригіналі. Незнання перекладачем описуваної ситуації призводить 

до неточної передачі значення реалії або навіть до повного спотворення смислу 

оригіналу. Крім того, нами було встановлено основні причини перекладацьких 

помилок та похибок з позицій герменевтики перекладу, серед яких: 

неврахування функцій історичних реалій, неврахування смислотворчого 

потенціалу, наведення власної інтерпретації, а не задуму автора, передача лише 

предметно-логічного окремого значення реалії без урахування контексту. 

Художні твори історичної тематики неминуче піддаються історичній 

стилізації, тому окрім проблеми вибору стратегії при відтворенні реалій на 

користь їх «одомашнення» чи «очуження», актуальною темою у сучасній теорії 

перекладу залишається проблема відтворення часової епохи художнього твору, 

відображеної в історичних реаліях, тобто мова йде про осучаснення лексики і 
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твору в цілому чи збереження історичності. Етимологічний аналіз німецької 

лексики, застосованої в перекладах для відтворення українських історичних 

реалій, говорить про те, що більшість перекладачів намагаються зберегти 

відчуття дистанції часу, тому для хронологічної адаптації відтворюють 

українські історичні реалії архаїзованою та історичною лексикою, що вказує на 

стратегію «архаїзації» (близько 65% опрацьованих перекладів художніх творів). 

В інших випадках історично забарвлена лексика адаптується і відтворюється 

нейтральною лексикою (приблизно 30%). Уживання стратегії модернізації 

лексичних одиниць зафіксовано в поодиноких випадках (5 %).  

Нами було встановлено, що основними прийомами відтворення реалій є: 

функціональний аналог 52% 

калькування 19% 

транскрипція 8%  

опущення 7% 

лексико-семантичні заміни 6 % (5% генералізація, 1% конкретизація) 

комбінована реномінація 5% 

описовий переклад 3%. 

Під час дослідження було простежено кореляцію мовної належності 

перекладача та застосовуваних ним перекладацьких прийомів відтворення 

реалій. На основі аналізу практичного матеріалу було виявлено закономірність 

застосування іноземними та українськими перекладачами конкретних прийомів 

перекладу історичних реалій в рамках стратегії «очуження». Так, австрійські, 

німецькі та російські перекладачі, вдаються до таких прийомів перекладу, як 

калькування та заміни реалії аналогом, тоді як українські перекладачі схильні до 

відтворення історичних реалій транскрипцією з поясненням значення реалії у 

виносці або наприкінці твору.  

Сформувавши класифікацію історичних реалій, ми не лише дізналися, 

який з підпунктів є найчисельнішим, але й простежили застосування того чи 

іншого прийому перекладу кожного з підкласів. Так, найчисельнішою групою 

класифікації є історико-військові реалії (54 історичні реалії), які відтворюються 



211 
 

німецькою мовою шляхом аналогу – 50%, калькування – 24%, транслітерації – 

20%, описового перекладу – 4%, комбінованої реномінації – 2%. За ними йдуть 

історичні реалії соціально-станової структури суспільства (36 історичних 

реалій), які перекладаютья через функціональний аналог – 70%, калькування – 

14%, комбіновану реномінацію – 7%, транслітерацію – 6%, опис – 2%. Соціально-

культурні реалії (24 історичні реалії) відтворюються за допомогою 

функціонального аналогу – 37%, гіпероніма – 27%, комінованої реномінації – 

24%, калькування – 9%, описового перекладу – 3%. Реалії адміністративно-

територіального устрою найменше презентовані в даній класифікації – 11 

історичних реалій. Вони відтворюються шляхом аналогу – 70%, калькування – 

20%, гіпероніма – 7% та опису – 3%. У наведеній класифікації не йдеться про 

застосування якогось конкретного способу перекладу до всіх лексем одного 

семантичного класу, адже історична реалія потребує індивідуального підходу 

при перекладі. Навіть якщо реалія позначає одну й ту саму річ чи явище, вона 

може набувати зовсім іншого змісту і виконувати інакшу функцію в іншому 

контексті.  

У результаті дослідження завдяки герменевтичному підходу до 

інтерпретації значень було встановлено, що головними функціями історичних 

реалій у художніх текстах є інформативна, номінативна, етнокультурна, 

стилістична, рідше конотаційна та емоційна. При відтворенні мовою перекладу 

більшість цих функцій втрачається. Перекладачі передають лише інформативну 

чи номінативну функцію, а також емоційну чи конотаційну функції, ігнорують 

етнокультурні та стилістичні функціональні ознаки. 

Перекладам українських художніх творів, здійсненим у радянський період, 

притаманне викривлення чи порушення історичної дійсності та певний ступінь 

ідеологізації, оскільки всі переклади того часу проходили жорстку цензуру, в 

результаті якої переклад набував нового забарвлення. Хибна інформація вміло 

вплітається в тканину твору шляхом інтерпретацій значень, гри зі смислом та 

вибору потрібного політичного напрямку (наприклад, роз’яснення у вступі до 

твору вчинків головних героїв як натхненників певного політичного руху). Ще 
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одним інструментом ідеологічної адаптації можна вважати надання негативної 

конотації, висловлення негативної думки перекладачем з приводу певного 

історичного явища чи історичної особи. 

Своєрідною ідеологізацією є і той факт, що тривалий час українські 

лексеми відтворювалися іноземними мовами через фонологічну систему 

російської мови. Так, наприклад, більшість іноземних перекладачів (німців, 

австрійців, росіян) відтворювали не тільки географічні назви, але й антропоніми, 

керуючись російськомовною фонологічною системою (наприклад, Володимир – 

Wladimir, Русь – Russland (Росія)). Такі маніпуляції зі змістом твору та підміна 

історичних фактів не тільки спотворюють мовнокультурну та історичну 

ідентичність, але й руйнують її, позбавляючи читача можливості ознайомитися з 

реальною картиною світу країни мови оригіналу. 

Одержані результати можуть стати внеском у теорію та практику 

перекладу як напрям до практичних рекомендацій. Матеріал дослідження можна 

використовувати при укладанні курсів із дисциплін порівняльна стилістика, 

лексикологія, практика перекладу, а також при вирішенні низки проблем і 

перспектив популяризації українських культурних та літературних надбань. У 

ході дослідження укладено глосарій українських історичних реалій та  їхніх 

німецькомовних відовідників, який може стати помічником для перекладачів-

початківців при перекладі художніх творів історичної тематики.  

Перспективним напрямком дослідження вважаємо вивчення та 

порівняльний аналіз особливостей перекладу історичних реалій у наукових та 

художніх текстах. 
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Глосарій українських історичних реалій та їх німецькомовних 

відповідників 

 

бойовий меч 
 

Kampfschwert n 

бондар 

 

Fassbinder m 

боярин 

 

Bojar m 

булава 
 

Hetmansstab, Atamansstab m 

бунчук 
 

Buntschuk m 

верста 
 

Werst f 

війт 

 

Schultheiß m 

віче 

 

Versammlung / Gemeindeversammlung f 

 виборний 

 

Vertreter zum Gemeinderat m 

воєвода 
 

Wojewodе m 

воєводство 

 

Wojewodschaft f 

волость 

 

Bezirk, Amtsbezirk m 

гайдук 

 

Haiduk m 

гетьман 

 

Hetman  m 

голова сільради 

 

Gemeinderatvorsitzende m 

грамота 

 

Urkunde f 

 

гривна 

 

Hrywna f 

гридень  

 

Griden m 

гриднi 
 

Gridni pl 

губернія 

 

Gouvernement n 
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джура 
 

Knappe, Kosakenknappe m 

дідич 

 

Gutsbesitzer m; Pаn m; Schlachtschitze m  

довбиш 
 

Pauker m 

дружина 
 

Drushina f; Mannen m 

дука 

 

Reicher m 

житниця 

 

Speicher m 

жупан 
 

Kosakenmantel m,  Wams n 

зимівник 

 

Weiler, m 

карбованец 

карбованці 
 

 

Karbowanzi pl 

ключниця 

 

Beschließerin f 

козак  

 

Kosak m 

козак-гречкосій 

 

Kosak-Hirsebauer m 

козацький осавул 
 

Osaul m 

козацький спис 

 

Kosakenlanze f 

козацька старшина 

 

Kosakenobrigkeit f 

комсомолець 

 

Komsomolze m 

комуніст 

 

Kommunist m 

копа 

 

Versammlung f  

 

копний майдан 

 

Versammlungsplatz m 

корогва 
 

Fahne f 

косар 

 

Mäher, Schnitter m 

кошовий отаман 

 

Sitschataman, Oberbefehlshaber, 

Heersataman m 
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ксьондз 

 

Geistlicher m 

кунтуш 
 

Mаntel m 

курінний отаман 
 

Hundertschaftsführer m 

куркуль 

 

Kurkul (reicherBauer) m 

ларник 
 

Schreiber m 

лимар 

 

Sattler m 

лук  
 

Bögen n 

лучник 

 

Bogenschütze m 

медуша 

 

Weinkeller m 

мужик 

 

Mushyk m 

мужичка 

 

Bäuerin f 

мушкет 
 

Musket f 

наймит 

 

Knecht m 

наймичка 

 

Magd f 

наливайківці 
 

Nalywaikos Leute pl 

незаможник 

 

Unterbemittelte m 

нереєстрові козаки  
 

Kosaken, die nicht im Register stehen; 

Sitsch-Kosaken pl 

огнищани 

 

Landedelleute pl 

одноосібник  

 

Einzelbauer m 

округ 

 

Landkreis m 

окружний партсекретар 

 

Bezirksparteisekräter m 

опришки  Opryschkу pl 
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орендар 

 

Pachtherr m 

осавул 

 

Osaul m 

отаман (сільський голова) 

 

Dorfvorsteher, Dorfataman m 

отаман  
 

Ataman m 

охоче комонний 
 

Freiwillige m 

пан 

 

Gutsherr m 

панок 

 

kleiner Gutsherr  

підкуркульник 

 

Pidkurkulnyk (Mittelstandsbauer) m 

підкуркульство 

 

Bauernmittelstand n; Pidkurkulstwo n 

піонер 

 

Pionier m 

пічник 

 

Ofensetzer m 

повіт 

 

Amtsbezirk m, Landkreis m 

погост 

 

Ländereie, Dorfgemeinden 

посадник 
 

Possadnik m 

правління колгоспу 
 

Kolchoseverwaltung f 

раб 

раба 

Knecht m;  Sklave m 

 

Magd f 

радгосп Radhosp m (Sozialistisches Staatliches 

Landwirtschaftliches Unternehmen) 

райком партії 

 

Kreisparteikomitee n 

реєстрове козацтво 

 

Register-Kosaken pl 

розкуркулювати 

 

zu besitzlosen Bauern machen; 

entkurkulakisieren 

cагайдак 

 

Köcher m 

світлиця Gemach n 
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секретар райкому 

 

Sekretär der Gebietsverwaltung m 

сердюк 
 

Leibwächter m 

cільрада 

 

Gemeinderat  m; Dorfsowjet m 

сільський отаман 
 

Gemeindevorsteher m; Dorfataman m 

січовий отаман 

 

Sitschataman m 

січова старшина 
 

Kosakenobrigkeit f 

січовик 

 

Saporosher m; Sitsch-Kosak m 

слобода 

 

Kosakensiedlung f 

смерд 

 

Knecht m;  Bauer m; Höriger m; Habenichts 

m; Gesindel n 

сотенний 
 

Führer einer Hundertschaft m 

сотня  

 

сотник 
 

Hundertschaft f 

 

Hundertschaftsführer m 

старша дружина 
 

Ältestendrushina m 
 

стравниця 

 

Speisesaal m 

тiуни 
 

Amtleute pl 

тисяцький 

 

Heerführer, Befehlshaber m 

урок 

 

einheitliche Steuer  
 

устав Abgaben n 

 

хлібоздача 

 

Getreideabgabe f 

холоп 

 

 

Knecht m, Handwerker m,  Pöbel m, 

Bauernpack m, Mushik m,  

Dienstbote m 

хлопство 
 

Bauern f 
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хорунжий 

 

Fähnrich m 

хутір 

 

Weiler m 

 

хуторянин 
 

 

Weilerbewohner m 

чайкa 
 

Kosakenboot (n) „Möwe“, Kahn m  

червінці Goldstücke pl 
 

червоноверха шапка 

 

Mütze mit rotem Samtboden f 

 

чернь 

 

Bauerngesindel n 

 

чоботи-сап’янці 

 

Saffianstiefel pl 

чумак 

 

Kärrner m 

шаровари Pluderhose f; weite Hose f 

шабля-корабеля Säbel m 

шляхтич Schlachtschitz m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

Список опублікованих праць за темою дисертації 
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та політичної ідентичності (на прикладі німецькомовних перекладів українських 

прозових текстів). Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2018. Вип. 2 (62). 

С.116-122. 

2. Кіяниця К.Ю. Відтворення національного колориту українських 

ономастичних реалій німецькою мовою. Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. Острог, 2016. Вип. 62. 

С. 147-149. 

3. Подорожна К.Ю. Роль і місце історичних реалій в перекладознавстві Наукове 

видання «Мова і культура». Київ, 2015. Випуск 18, том І (176). С. 492-496 

4. Подорожна К.Ю. Класифікація українських історичних реалій та їх передача 

німецькою мовою (на матеріалі творів художньої прози). Мовні і концептуальні 

картини світу. Київ, 2015. Випуск 55, частина 2. С. 222 – 228. 

5. Подорожна К.Ю. Місце реалій у системі безеквівалентної лексики. Науковий 

вісник Чернівецького університету. Чернівці, 2014. Випуск 692-693: Германська 

філологія. С.165-168. 

6. Подорожна К.Ю. До проблеми класифікації реалій та виокремлення 

історизмів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Житомир, 2014. Випуск 2 (74). С. 271-275. 

 

Стаття у виданні, внесеному до міжнародних               

наукометричних баз: 

7. Подорожна К.Ю. Порівняльний аналіз відтворення українських історичних 

реалій засобами німецької мови у перекладах історичної повісті І. Я. Франка 

«Захар Беркут». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2015. Випуск 14. С.151-156. 

 

Апробація результатів дослідження 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
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 Основні положення дисертації обговорювалися на таких наукових 

конференціях та засіданнях: 

1) VIII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

термінознавства, романо-грманської філології та перекладу» (Чернівці, 25-26 

квітня 2014 р.). 

2) Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, 

професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи 

лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» ( Житомир, 15-16 травня 2014 

р.). 

3) Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 2014 р.). 

4) Наукові читання «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 8-10 

квітня 2015 р.). 

5) XXIV Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова 

і культура» (Київ, 22- 25 червня 2015р.). 

6) Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 р.). 

7) Міжнародна наукова конференція «Мовнокультурна ідентичність у 

контексті філологічних студій» (Київ, 25-26 жовтня 2017). 

8) ХXVIІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені проф. 

Сергія Бураго (Київ, 25-27 червня 2018 року). 

 

 


