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МОВНІ РЕАЛІЇ ЯК ВИРАЖЕННЯ РИС АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
 
Стаття присвячена визначенню мовник реалій як  способу вираження рис національної культури та проблемі 

перекладу  художніх творів з англійської на українську мови на основі порівняльного аналізу перекладів романів О. 

Генрі. Доведено, що реалія відрізняється не тільки яскравим конотативним значенням, але й передачею культурного 

чи історичного колориту. Виявлено, закономірність залежності методів перекладу реалій від ступеня новизни тієї 

чи іншої реалії в мові оригіналу, а також від рівня її розповсюдження в країні, на мову якої здійснюється переклад. 
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Постановка проблеми. Відтворення націо-

нальної своєрідності першотвору є однією з 

основних проблем у перекла-дознавстві. Реа-

лії, як одиниці безеквіва-лентної лексики, в 

англомовних  художніх творах викликають 

значні труднощі в процесі перекладу. Склад-

ність полягає в тому, що для перекладу їх не 

існує відпо-відників, які б разом з передачею 

специфічної інформації відображали націо-

нальний колорит, мали б ті самі конотації емо-

ційного, смислового та стилістичного характе-

ру, що супроводжують реалії в оригінальному 

тексті. Разом з тим роль слів-реалій у процесі 

міжкультурної комунікації надзвичайно 

важлива.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемі вивчення реалій та відтворення їх у 

перекладі присвячено чимало розгорнутих і 

коротких мовознавчих та перекладознавчих 

розвідок. Науковцями, такими, зокрема, як Р. 

Зорівчак, С. Влахов і С. Флорин, А. Реформат-

ський, В. Уваров, А. Супрун, В. Рєпін, В. 

Крупнов, запропоновано різні види  класифі-

кації реалій, дослі-джувано труднощі, пов’яза-

ні з адекватним перенесенням у перекладний 

текст усього масиву культурної інформації, 

закодованої в реаліях, що містяться у першо-

творі. Ґрунтуючись на аналізі численних пе-

рекладів літературних творів, українські дос-

лідники (О. Кундзіч, В. Коптілов, Р. Зорівчак, 

О. Чередниченко та інші) показують шляхи 

подолання мовних перешкод, зумовлених роз-

біжностями культур. Напрацювання цих та ба-

гатьох інших лінґвістів, втім, не лише не ви-

черпують питання, а, навпаки, чітко вказують 

на перспективи його подальшого вивчення.  

Мета статті. Ознайомитися з поняттям реа-

лії, як вираження рис англійської національної 

культури  та провести аналіз способів передачі 

англійських реалій при перекладі художніх 

текстів на українську мову. 

Основні результати дослідження. У 

перекладознавчих працях лексема «реалія» як 

термін з’явилася у 40-х роках. Його уперше 

вжив А.Федоров у праці «Про художній перек-

лад» (1941), але для того, щоб позначити не 

лексему, а національно-специфічний об’єкт. У 

подальших працях дослідник зробив чимало 

для вивчення реалій, для обґрунтування їхньої 

класифікації та способів відтворення їхніх 

функцій у перекладі.  Багато вчених давали 

визначення реалії, але, на нашу думку, найпов-

нішою і зрозумілою є дефініція болгарських 

дослідників С. Влахова та С. Флоріна: «Реалії 

– це слова і словосполучення народної мови, 

які відображають найменування предметів, по-

нять, явищ, характерних для географічного се-

редовища, культури, матеріального побуту, 

або суспільно-історичних особливос-тей наро-

ду, нації, країни, племені, і які, таким чином, 

постають носіями національ-ного, місцевого 

або історичного колориту; точних відповіднос-

тей на інших мовах такі слова не мають, а 

отже, не можуть бути перекладені «на зага-

льних підставах», тому що вимагають особли-

вого підходу» [1, с. 438]. Проте відсутність 

точних або постійних лексичних відповідників 

у того чи іншого поняття не означає неможли-

вості передати його значення в контексті, хоча 

б описово. Лакуни культурного простору нази-

вають реаліями (які позначають національні 

страви, одиниці міри, свята, обряди тощо, а 
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також сприйняття відстані, етнографічні, 

пов’язані з побутом, лакуни культурного 

запасу (символічні)) [2, с. 321]. 

Дослідники пропонують різноманітні прийо-

ми перекладу слів-реалій. У практиці перекладу 

зустрічаються такі способи передачі реалій: 

1. Транскодування (транскрипція або 

транслітерація): abolitionist- аболіціоніст, 

alderman – олдермен, lend-lease – ленд-ліз.                                  

2.Калькування (повне або часткове); при 

калькуванні (повному або частковому) шля-

хом буквального перекладу реалії створюєть-

ся нова лексична одиниця. Недолік: при пере-

дачі реалії калькуванням може зникати націо-

нальне забарвлення лексичної одиниці оригі-

налу: affluent society – суспільство достатку 

(повна калька), skyscraper – хмарочос (частко-

ва калька).  

3.Створення семантичного неологізму; 

використання семантичного неологізму перед-

бачає створення перекладачем нового слова 

або словосполучення, яке б передавало лекси-

чне значення реалії. 

4. Приблизний переклад, який включає:  

а) узагальнення; при узагальненні (гіпероні-

мічному перейменуванні) втрачається деяка 

частина інформації, що міститься в лексичній 

одиниці оригіналу і національне забарвлення 

реалії.  

 б) ситуативний відповідник; використання 

ситуативного відповідника (функціонального 

аналога, уподібнення) передбачає заміну реалії 

оригіналу реалією мови перекладу, яка, нехай і 

частково, у даній ситуації відповідає реалії 

оригіналу, drugstore – аптека-закусочна; мага-

зин, що торгує ліками, косметикою, журнала-

ми, морозивом, кавою тощо. He came into a 

drugstore to buy the latest issue of The Times. 

в) описовий переклад; при описовому 

перекладі дається тлумачення або опис реалії. 

Повністю втрачається національний колорит 

реалії і його важко застосовувати у практиці 

перекладу. Досить часто застосовується для 

пояснення значення реалії в примітках 

перекладача.                   

5. Контекстуальний переклад. При кон-

текстуальному перекладі реалії перекладач пе-

редає реалію за допомогою лексичної одиниці, 

яка логічно зв’язана з реалією оригіналу, однак 

не є словниковим відповідником: Сколько 

стоит путевка на советский курорт? How much 

are accommodations at Soviet Health resort? 

У практиці перекладу перекладачеві часто 

доводиться вдаватися до комбінованої рено-

мінації. Найчастіше це траскодування з описо-

вим перекладом, рідше – узагальненням. 

Вибір способу передачі реалій залежить від 

ряду чинників, а саме: жанрового характеру 

тексту; значимості реалії в тексті як 

національно забарвленої лексичної одини-ці; 

чинника обізнаності реципієнта з даною 

реалією. Спосіб мислення народу, коли одні і 

ті ж явища описуються різними мовами по-

різному: six months – півроку; eighteen months 

– півтора року; a dozen of eggs – десяток яєць. 

So the first draft was very bad. I wrote it in six 

weeks and I had to rewrite it completely.Тому 

перший варіант вийшов дуже поганим. Я 

написав його всього за півтора місяця і мені 

довелося повністю переписати його.  

Two million words were ready in 1939. У 

1939 році була написана більша частина книги. 

Головною складністю відтворення реалій у 

перекладі є те, що застосування будь-якого 

способу їхнього перекладу з діапазону доступ-

них не гарантує збереження того складного 

комплексу «чітких конотацій, асоціацій чи 

уявлень, які виникають у читача оригіналу» [5, 

с. 124]. Кожен прозовий переклад передує і 

супроводжується великою країнознавчою, біо-

графічною та літературознавчою роботою. 

Діяльність перекладача спрямована на подо-

лання лінгвоетнічного бар’єру, по обидві сто-

рони якого комунікантів розділяє не лише від-

сутність спільної мови, але й те, що пов’язу-

ють з поняттям етносу: відмінності в культу-

рах та національній психології, недостатня 

поінформованість у питаннях поточного життя 

чужої країни тощо [6, с. 12].  

Реалії у творах О. Генрі відіграють дуже 

важливу роль, саме завдяки їм читач 

переноситься в атмосферу країн Франції, 

Великобританії та США, тому переклад реалій 

вимагає особливого підходу. Розгля-нувши й 

теоретично обґрунтувавши основні засоби 

передачі реалій рідною мовою, порівняємо 

переклади й прийоми, до яких вдались 

російські та українські перекладачі в творах О. 

Генрі. У творі «Фараон і хорал», ми здійснили 

такий переклад  That  was Jack Frost’s card. – 

То була візитна картка Діда Мороза. Jack Frost 

– персонаж англійського фольклору, що 

втілює собою зиму. В українській культурі 

схожі асоціації викли-кає образ Діда Мороза, 
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тому даний аналог використовується при 

перекладі. Приклад відноситься до етнографіч-

них реалій (куль-тура і мистецтво). Three 

months of assured board and bed and congenial 

company, safe from Boreas and bluecoats, seemed 

to Soapy the essence of things desirable. - Три 

місяці вірного притулку і забезпеченої їжі, в 

приємній компанії, далеко від посягань Борея і 

фараонів – для Сопі це була воістину межа ба-

жань. Boreas (Борей) – це уособлення бурхли-

вого вітру в грецькій міфології. Як відомо, се-

ред фонових знань американців важливе місце 

займають відомості з міфології, невідомі укра-

їнським читачам. Таким чином, незважаючи 

на свою точність, переклад не задовольняє 

прагматичній нормі перекладу, тому інформа-

ція залишається незрозумілою для читача. 

Bluecoats (дослів-но «сині мундири») – жар-

гонна назва поліцейських, які носять синю 

форму. Реалія також відноситься до етногра-

фічних, до розділу «праця». В історії кожної 

мови є випадки постійного оновлення словни-

кового складу у зв’язку зі змінами в житті 

суспільства, з розвитком виробництва, культу-

ри та науки. Використання тільки одного при-

йому при перекладі реалій може бути причи-

ною неправильного сприйняття, переванта-

ження іншомовними словами, втрати націона-

льного колориту чи збіднення змісту,тому слід 

використовувати декілька засобів для 

адекватного перекладу. 

У творі  “В Антракті” знаходимо декілька 

реалій у реченні: He carried his coat on his arm 

and his pipe in his teeth; and he apologized for 

disturbing the boarders on the steps as he selected 

spots of stone between them on which to set his 

size 9, width Ds. Здійснюємо переклад цього 

речення: На руці у нього було пальто, а в зубах 

трубка. Він попросив вибачення за турботу, 

проходячи між мешканцями і обережно 

вибираючи місце, куди поставити ногу в 

черевику неймовірних розмірів. «Boarders» 

проживають в «boarding house» – пансіонаті, 

де оплачують не лише проживання, але і 

харчування. У даному випадку переклад 

здійснювався за допомогою заміни своїм 

аналогом, оскільки опущена інформація не 

важлива для читача. Реалія «steps» зовсім опу-

щена при перекладі. Маються на увазі сходин-

ки на ганку, які в описуваний час використову-

валися мешканцями як соціальне засіб: для 

зустрічей, бесід і там далі.  

Size 9, width Ds – відносяться до американ-

ської системи розмірів взуття. 9 розмір відпо-

відає 42 в європейській системі вимірювання, 

другий вимір використовується для позначен-

ня повноти взуття. D – для чоловічого взуття в 

американській системі означає medium – се-

редній. У даному випадку використовується 

модуляція при перекладі Етнографічної реалії-

одиниці виміру. 

В історії кожної мови є випадки постійного 

оновлення словникового складу у зв’язку зі 

змінами в житті суспільства, з розвитком 

виробництва, культури та науки. Використан-

ня тільки одного прийому при перекладі 

реалій може бути причиною неправильного 

сприйняття, перевантаження іншомовними 

словами, втрати національного колориту чи 

збіднення змісту,тому слід використовувати 

декілька засобів для адекватного перекладу. 

Висновки та пропозиції. Дослідження 

явища реалії як мовний феномен підтвердило, 

що реалії є важливою складовою будь-якої 

мови і одними з найбільш значущих компоне-

нтів будь-якого художньо-го твору. Було вия-

вилено, що правильний переклад слів-реалій 

відіграє важливу роль у художньому тексті 

завдяки їх системо-утворюючій функції.  Зіс-

тавлення реалій з іншими класами лексики 

показало, що реалії є одним з класів безеквіва-

лентної лексики. Вони можуть одночасно 

стосуватися кількох лексичних категорій. Ос-

новним критерієм відмінності реалії від інших 

класів лексичних одиниць є її національне 

забарвлення. Реалії, як правило, не мають точ-

них відповідників в іншій мові і тому вимага-

ють особливого підходу при перекла-

ді. Цінність реалій полягає у відображенні ни-

ми інформації про історичний та культурний 

розвиток народу, його колориту та світогляду. 

Отже, при перекладі необхідно враховувати 

функціональну роль реалії та її інформативне 

наповнення з метою вірної її адаптації. 
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Пачковская Н.И. 

ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ КАК ВЫРАЖЕНИЯ ЧЕРТ АНГЛИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. 

Статья посвящена определению языковых реалий как способа выражения черт английской культуры и проблеме 

перевода художественных произведений с английского на украинский язык на основе сравнительного анализа 

переводов реалий в романах О. Генри. Доказано, что реалия отличается не только ярким коннотативним 

значением, но и передачей культурного или исторического колорита. Выявлены закономерности зависимости 

методов перевода реалий от степени новизны той или иной реалии в языке оригинала, а также от уровня ее 

распространения в стране языка, на который переведено произведение. 

Ключевые слова: реалия, национальный колорит, средства перевода, коннотация, слова-реалии, дефиниция, лакуны. 

 

Pachkovska N.I. 

LINGUISTIC REALIA AS EXPRESSIONS OF FEATURES OF ENGLISH NATIONAL CULTURE AND 

METHODS OF THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN LANGUAGE 

The article is devoted to the definition of linguistic realities as a way of expression the features of English culture and the problem 

of paperback fiction translation from English into Ukrainian on the basis of comparative analysis of novels by O. Henry. The 

factor that realities differ not only due to bright connotative values, but also transmission of cultural or historical color is 

investigated. Methods of realia translation have been discovered, which depend on the degree of novelty of a particular realia in 

the language of the original, as well as on the level of its distribution among speakers of the target country.  

Key words: reality, national coloring, the ways of translation, connotation, word-reality, definition, lacunae. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


