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АНОТАЦІЯ 

Ласінська Т. А. Відтворення українською мовою історично 

маркованої англійської лексики (на матеріалі перекладів художньої 

літератури періоду XVIII – XX ст.). – 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, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2018.  

Роботу присвячено проблемі відтворення перекладених текстів, що 

містять архаїчні елементи. У лексиконі мови архаїзми, зазвичай, становлять 

порівняно невелику групу, але за сферами використання вони дуже 

різнопланові, інколи унікальні. У діяльності перекладача це об’єктивує 

потребу розв᾽язувати завдання, пов’язані з різноманітними виявами такої 

рідкісної лексики. При цьому потрібно зважати на те, що час безупинно 

віддаляє нас від реальності, у якій виникли та функціювали ці лексеми, а також 

брати до уваги зміни в культурі й у мові. Щороку постають нові передумови й 

процеси, які генерують динаміку функціювання архаїчної лексики та 

породжують труднощі щодо її розуміння й перекладу. 

Актуальність роботи зумовлена посиленням зацікавленості до 

проблеми відтворення безеквівалентної англійської лексики в перекладах 

художніх творів класичної англійської літератури українською мовою. Попри 

належність історично маркованої лексики (ІМЛ) до низькочастотних шарів 

лексики англійської мови, варто зважати на її дифузну стильову й часову 

належність, а також на більшу частотність уживання в англійській мові 

порівняно з українською. Історично маркована лексика належить до елементів 

високого стилю мовлення, що має як віршоване, так і прозове втілення, може 

слугувати засобом творення іронії, стилістичним маркером публічних промов, 

складником юридичної й історичної термінології, зазвичай, є лексико-
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стилістичною домінантою історичного роману. З огляду на це під час 

перекладу не можна недооцінювати її функційне навантаження, що неминуче 

призведе до суттєвих семантичних втрат. Крім того, актуальність роботи 

аргументована необхідністю дослідження ресурсних можливостей 

відтворення українською мовою семантичного обсягу вихідної мови для 

збереження стилістичної й семантичної специфіки першоджерела; потребою в 

з’ясуванні алгоритму перекладу історично маркованої лексики для окреслення 

пріоритетності макростилістичних і мікростилістичних складників, а також 

для систематизації засобів й етапів їх перекладу, опису загальної стратегії їх 

відтворення. При цьому особливого значення набуває дослідження й 

зіставлення принципів відмінності перекладу архаїчної та архаїзованої 

лексики й історизмів.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше всебічно 

досліджено й описано лексичний склад, словотвірні, семантичні, функційні 

особливості історично маркованої лексики української та англійської мов у 

перекладознавчому аспекті; схарактеризовано специфіку перекладу архаїзмів 

залежно від їхніх граматичних, стилістичних, експресивних функцій; описано 

особливості перекладу історизмів згідно з належністю до різних тематичних 

груп та з огляду на точність відтворення історичної інформації; запропоновано 

алгоритм дій перекладача під час опрацювання історизмів й архаїзмів. 

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

його результатів у нормативних курсах зі вступу до перекладознавства й теорії 

та практики перекладу, спеціальних курсах із художнього перекладу й 

лексичних проблем перекладу, перекладної лексикографії, а також у ході 

підготовки підручників і посібників. 

Ключові слова: історизм, архаїзм, історично маркована лексика, 

архаїчно маркована лексика, безеквівалентна лексика, мікростилістичні 

складники, макростилістичні складники. 
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ABSTRACT 

 

Lasinska T. A. Reproducing Historically Marked English Vocabulary in 

Ukrainian (based on translations of fiction writings of the XVIII – XX cent.). – 

Manuscript. 

Thesis for Scolarly Degree in Philology. Research Speciality 10.02.16 – 

Translation studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The research is dedicated to various aspects of translating archaic 

vocabulary, which is represented by various layers of its glossary and embodies 

different contextual fields, grammatical categories and thematic groups. They 

also comprise archaisms, historic words, obsolete words. Different types of 

temporal vocabulary are the markers of time counting and they define 

chronological semantics of the texts. 

Chronologically marked lexemes are the source of making contrast and 

are the heart and soul of a number of stylistic devices. They are also carriers of 

significant historical information and knowledge. Therefore – their originality 

and distinction form modern language is the main value that is supposed to be 

kept and conveyed in translations.  

The main function of translating texts containing such vocabulary is their 

renovation and modernization while keeping their uniqueness, as they are 

transmitted as a heritage to future generations and enrich language of other 

cultures. The problem of solving contrary assignments how to keep the 

originality of the translated text with obsolete words and at the same time to 

make it clear and readable for audience is under investigation in this research.  

The relevance of this research is predetermined by rising interest to 

reproducing the no equivalent vocabulary in terms of gaining popularity and 

development of translating classical fiction of English literature into Ukrainian. 

As the historically marked vocabulary is a key element of different genres, styles 



5 

 

and stylistic devices such as historic novel, juridical literature, poetry, its 

demands translator s attention in terms of considering and reproducing its 

functional weight. Thus, the topicality is predetermined by the necessity to study 

the main resources of Ukrainian language for translating all the semantic volume 

of English historically marked vocabulary from the target language in order to 

convey stylistic and semantic specificities of the texts. 

The topicality of this research is determined by the necessity to specify an 

algorithm of translating historically marked words to determine stages and 

priorities for translating them, reproducing their micro stylistic and Makro 

stylistic functions and meanings. The topicality is also evoked by the necessity 

to define the algorithm of translating historisms with the aim to systematize 

devices and stages of their translating and defining the general strategy for 

conveying them in Ukrainian. 

The object of the exploration is historically marked vocabulary of the 

English language of modern period, which is defined by linguists since late 18th 

– early 20th century.  

The subject under investigation is the specificity of reproducing the 

historical marker of historic and archaic words from English of modern period.  

Practical value of the dissertation lies in the possibility to use its results 

in the courses on Introduction to Translation Studies and Theory and Practice of 

Translation course and special courses on literature studies, lexicology, lexical 

problems of translation and for preparing coursebooks and manuals. It can be 

used for practical classes on translation, seminars, for compiling dictionaries’, 

historic and archaic words glossaries and reference books. The dissertation 

materials became part of the textbook «Translating texts remoted in time and 

English archaic words», that deals specifically with fiction translation. 

Scientific novelty of the research lies in investigating English and 

Ukrainian archaic vocabulary, its functions, semantic features, word building 

possibilities in terms of translation. 
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We have studied some possibilities for translating archaic words 

depending on their grammatic, stylistic and expressive functions.This research 

also describes some special features of translating historical words in terms of 

their leveling into different thematic groups and taking into consideration 

accuracy of reproducing historical information. 

In this research we strived to study the effectiveness of translating 

historically marked vocabulary with different devices such as through 

archaization, modernization, eliminating, leveling and to define how effective 

they are in terms of conveying their functions. Here we study and describe 

specificity of translating archaic words and historic words depending on their 

function in the text. We aimed to describe effectiveness of some methods of 

translating applied for transmitting old vocabulary and to work out special 

algorithm used with this aim. 

The research describes different techniques with the help of which the 

principle of priority for archaization is reached in translations. It also decribes 

ways how the translators modernize obsolete words in target language. The 

choice of the translation method and tendency depends on the archaism’s fuction 

in the text, chronological information, cultural information, devices of 

translation available in the target language, linguaculture and professional skills 

of the translator and translator’s subjective choice. 

The suggested algorithm claims the novelty of this study, it also helps to 

describe the special features of translating obsolete words depending on their 

grammatic, stylistic end expressive functions.  

Keywords: historic words, archaisms, archaic marked vocabulary, 

historically marked vocabulary, no equivalent vocabulary, micro stylistic 

functions, maсro stylistic functions.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ІМЛ – історично маркована лексика. ІМЛ лексика охоплює архаїчну, 

архаїзовану (або обсолетизовану) лексику та історизми. 

МО – мова оригіналу. 

МП – мова перекладу. 
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ВСТУП 

 

Відтворення текстів, що містять архаїчні елементи, є прерогативою 

художнього перекладу. На тлі сучасної лексики архаїзми становлять кількісно 

меншу, але різнопланову за сферою вживання групу слів. У роботі 

перекладача це об’єктивує потребу у виконанні завдань, що стосуються різних 

виявів такої рідкісної лексики. Варто брати до уваги той факт, що час 

безупинно плине, віддаляючи від реалій, у яких виникли та функціювали ці 

лексеми. Крім того, відбуваються постійні культурні зміни та зміни власне в 

мові. Щороку з’являються нові передумови й процеси, які посилюють 

динаміку функціювання архаїчної лексики, породжуючи труднощі в процесах 

її розуміння та перекладу. 

Різновиди часової лексики маркують відлік часу, окреслюють хронологічне 

значення тексту. Часова лексика також може слугувати засобом контрасту, 

сприяти досягненню різноманітних стилістичних ефектів. З огляду на це лексеми 

на позначення часу як носії інформації, зокрема про літературні здобутки, 

постають значущим об’єктом, що вимагає особливої уваги під час опрацювання в 

одному мовному полі, а також у ході перекладу іноземною мовою.  

Історично маркована лексика самобутня, ціннісна й водночас відмінна від 

сучасної мови, вирізняється наповненням знаннями, які датовані однією з епох, 

що варто зберігати та передавати під час перекладу, осучаснюючи чи архаїзуючи 

її. Переклад покликаний оновити й модернізувати такі тексти, а також зберегти 

їхню оригінальність, тому що вони містять відомості, що передають із покоління 

до покоління як спадок, збагачують мову інших культур. Під час перекладу 

твору, що має темпоральний складник, крім збереження його своєрідності, 

оригінального значення та ідеї, важливо знайти компроміс між прагненням 

осучаснити твір, щоб зробити його більш зрозумілим для читача, та 

небезпекою втратити цінну семантичну й експресивну інформацію.  

У разі перекладу архаїзмів та історизмів постають завдання передати 

мовну й культурну своєрідність часу, віднайти такі слова, які б могли передати 
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безеквівалентні одиниці мовлення, не порушивши при цьому цілісності твору, 

зробити його читабельним для підготовленого й непідготовленого читача, 

зберігши відчуття часової дистанції, що виражене в контрастності до мови – 

сучасної та тієї, що близька носієві мови оригіналу. Порушені проблеми 

досліджували теоретики перекладу: А. Л. Андерс, В. Н. Коміссаров, І. Левий, 

Ю. А. Найда, А. А. Попович, А. В. Федоров, С. П. Флорин, Б. Хохел. Вагомий 

практичний внесок у виконання сформульованих вище завдань належить 

українським фахівцям із темпорального перекладу (Г. Кочур, В. Мисик, 

М. Рильський), зокрема творів Р. Бернса, В. Шекспіра та ін. 

Актуальність роботи зумовлена посиленням зацікавленості до 

проблеми відтворення безеквівалентної англійської лексики в перекладах 

художніх творів класичної англійської літератури українською мовою. Попри 

належність історично маркованої лексики (ІМЛ) до низькочастотних шарів 

лексики англійської мови, варто зважати на її дифузну стильову й часову 

належність, а також на більшу частотність її уживання в англійській мові 

порівняно з українською. Історично маркована лексика належить до елементів 

високого стилю мовлення, що має як віршоване, так і прозове втілення, може 

слугувати засобом творення іронії, стилістичним маркером публічних промов, 

складником юридичної й історичної термінології, зазвичай, є лексико-

стилістичною домінантою історичного роману. З огляду на це під час 

перекладу не можна недооцінювати її функційне навантаження, що неминуче 

призведе до суттєвих семантичних втрат. Крім того, актуальність роботи 

аргументована необхідністю дослідження ресурсних можливостей 

відтворення українською мовою семантичного обсягу вихідної мови для 

збереження стилістичної та семантичної специфіки першоджерела; потребою 

в з’ясуванні алгоритму перекладу історично маркованої лексики для 

окреслення пріоритетності макростилістичних і мікростилістичних 

складників, а також систематизації засобів та етапів їхнього перекладу, опису 

загальної стратегії їх відтворення. При цьому особливого значення набуває 
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дослідження й зіставлення принципів відмінності перекладу архаїчної та 

архаїзованої лексики й історизмів.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

двох наукових тем Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, що затверджені Міністерством освіти і науки України: 

«Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (16 БФ 044-01) 

і «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (11 БФ 044-

01). Тема дослідження затверджена вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 

від 16 листопада 1998 року). 

Мета роботи – дослідження ефективності перекладу ІМЛ різними 

засобами перекладу й визначення доцільності застосування з огляду на 

відтворення функцій ІМЛ, методів архаїзації, осучаснення, нівелювання та 

вилучення під час перекладу ІМЛ.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки конкретних 

завдань: 

– дослідити ефективність перекладу ІМЛ різними засобами перекладу 

та визначити ступінь доцільності застосування, з огляду на відтворення 

функцій ІМЛ, методи архаїзації, осучаснення, нівелювання й вилучення під 

час перекладу ІМЛ; 

– з’ясувати, у яких випадках метод архаїзації засвідчує найвищу 

ефективність, відтворюючи ІМЛ;  

– обґрунтувати особливості перекладу архаїзмів залежно від їхньої 

функції в тексті;  

– проаналізувати ефективність певних методів перекладу, що 

застосовують перекладачі різного фахового рівня й різної мовної компетенції; 

– створити алгоритм перекладу архаїзмів та історизмів; 

– дослідити специфіку перекладу історизмів й архаїзмів. 

Об’єкт дослідження – історично маркована лексика англійської мови 

сучасного періоду, що датована кінцем ХVIII – початком ХХ століття. 
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Предмет дослідження – специфіка відтворення історичного маркування 

архаїзмів та історизмів англійської мови сучасного періоду. 

Матеріалом дослідження послугували тексти англійської та 

американської художньої літератури, поява яких маркована початком – 

серединою ХІХ ст., лексика яких архаїзована під старовину й до складу яких  

входять прозові та віршовані твори, перекладені засобами української, 

російської, польської мов. Використано 100 лексикографічних джерел: 

тлумачні, спеціальні, перекладні словники, глосарії в мережі Інтернет тощо. 

Методика дослідження. Методологічну основу становлять праці 

теоретиків художнього перекладу В. Виноградова (1978, 1997), С. Влахова і 

С. Флоріна (1980), В. Волкової (1981), Р. Зорівчак (1989), В. Карабана (2004, 

2013), В. Комісарова (1980, 1990, 1991, 2013), В. Коптілова (1971, 1982), 

А. Федорова (2002), Б. Хохела (1988), І. Чередниченка (2007), А. Швейцера 

(1973, 1988, 1989) та студії вчених про структуру й функції ІМЛ (О. Коваленко 

(2001), А. Мін’яр-Белоручева (1999), Г. Ніколаєва (1995), В. Шевчука (1985, 

1986, 1987)). 

Мета й завдання дисертації зумовили використання таких методів 

аналізу, як лексикографічний аналіз, дефініційний аналіз, семантичний аналіз, 

порівняльно-зіставний аналіз, вибірковий аналіз, дериваційний аналіз. Крім 

того, застосовано експериментальні методи, а саме: лінгвістичний 

експеримент, статистичний експеримент, порівняльний експеримент, 

асоціативний експеримент. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що:  

– досліджено словотвірну, семантичну й функційну специфіку 

історично маркованої лексики української та англійської мов у контексті 

широкої аспектології перекладу; 

– проаналізовано особливості перекладу архаїзмів залежно від 

граматичних, стилістичних та експресивних функцій; 

– вивчено специфіку перекладу історизмів з огляду на їхню належність 

до різних тематичних груп і точність відтворення історичної інформації;  



16 
 

– запропоновано алгоритм дій перекладача під час опрацювання 

історизмів й архаїзмів; 

– складено англо-український словник-мінімум архаїзмів та історизмів 

сучасної англійської мови. 

Теоретичне значення роботи полягає в розвитку й поглибленні 

наукової аспектології порівняльної лексикології, перекладознавства, часткової 

теорії художнього перекладу, лексикографії та методики викладання, що 

пов’язані з динамікою міжкультурної комунікації, літературного обміну, 

впливом лінгвальних і лінгвокультурних чинників на міжмовну комунікацію; 

в обґрунтуванні норм коректного збереження писемних пам’яток літератури й 

історії щодо специфіки використання та відтворення історично маркованої 

лексики. 

Практична цінність дослідження вмотивована можливістю 

використання його результатів у нормативних курсах зі вступу до 

перекладознавства і теорії та практики перекладу, спеціальних курсах із 

художнього перекладу й лексичних проблем перекладу, перекладної 

лексикографії, а також під час підготовки підручників і посібників. 

Окремі положення дисертації щодо функціонального значення одиниць 

ІМЛ, методів і прийомів перекладу історизмів й архаїзмів увійшли до 

навчального посібника з курсу «Практика письмового перекладу»: «Переклад 

творів, віддалених у часі, та англомовної архаїчної лексики», що затверджений 

на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 10 від 18 травня 2015 р.). 

Положення, запропоновані до захису:  

1) у ході виконання адекватного перекладу ІМЛ можливе поєднання 

принципів архаїзації, вилучення, нівелювання, модернізації, що сприятиме 

збереженню національно-культурного й історичного колориту в перекладі;  

2) під час відтворення історизмів варто зважати на фактор часу, з огляду 

на семантику вихідної лексичної одиниці, конотації та асоціативні зв’язки, 

закладені в її значенні;  
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3) для відтворення архаїзмів необхідно брати до уваги їхній історичний 

маркер, експресивність, граматичні та стилістичні функції; 

4) принцип архаїзації під час перекладу ІМЛ може бути реалізованим 

завдяки застосуванню аналогового відповідника, лексичного еквівалента, 

родо-видової заміни, компенсації архаїзмом чи історизмом на рівні тексту, 

використанню штучного архаїзму, описового перекладу; 

5) принцип модернізації в ході відтворення ІМЛ уможливлений через 

експресивацію, обрання сучасного лексичного відповідника, лексичну заміну, 

цілісне переосмислення.  

Обрання того чи того варіанта перекладу ІМЛ залежить від функції 

архаїзму в тексті, дистанції в часі, специфіки сприйняття реципієнтом, змісту 

історичної й культурної інформації оригіналу, наявних у мові перекладу 

ресурсів відтворення, мовної культури перекладача та його суб’єктивного 

погляду. 

Апробація результатів. Результати досліджень обговорено на 

Міжнародній науковій конференції пам’яті проф. С. В. Семчинського 

«Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія» 

(м. Київ, травень 2001); Міжнародній науковій конференції молодих учених 

(м. Київ, 14 квітня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Україна і світ: діалог мов та культур» (м. Київ, 19 – 21 березня 2014 р.); 

«Україна і світ: діалог мов та культур» (м. Київ, 01 – 03 квітня 2015 р.). 

Публікації. Положення дисертації представлено в десяти одноосібних 

публікаціях автора загальним обсягом понад 5 друкованих аркушів. Зокрема, 

шість наукових статей опубліковано у фахових виданнях, що входять до 

переліку МОН України, дві статті запропоновано в іноземному виданні, 

наявному в переліку міжнародних наукометричних баз («Index Copernicus»), 

одну статтю – у науковому виданні, підготовлено 1 методичну розробку. 

Структура дисертації зумовлена її метою й завданнями та логікою 

наукового дослідження. Робота складається з анотацій, переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 
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висновків, списку використаних джерел (264 найменування, 52 із яких – 

іноземними мовами), додатків, 4 таблиць та 3 схем. Повний обсяг роботи 

становить 219 сторінок, із яких 182 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦЬ ІЗ 

ПЕРЕКЛАДУ ІСТОРИЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

 

1.1. Основні завдання перекладу історично маркованої лексики 

Розвиток кожної мови передбачає її постійне збагачення у взаємодії з 

іншими мовами. Важливим результатом культурних, літературних контактів 

мов, що стають можливими завдяки якісним перекладам, є обмін культурною 

та історичною інформацією. У контексті завдань пропонованого дослідження 

варто стверджувати, що історично маркована лексика оригіналу та її 

відтворення в перекладеному тексті слугують інструментом такої взаємодії. 

Мовні контексти, у яких функціює історично маркована лексика, 

різноманітні: вони фіксують різну віддаленість у часі, можуть бути цілком 

модерними, але стилізованими під давнину, засвідчувати неподільну єдність 

архаїчної лексики з архаїчним текстом, містити псевдоархаїзми тощо, але в 

сприйнятті сучасного іноземця, носія мови оригіналу, створюють відчуття 

несинхронності, породжують асоціації з історичним минулим. 

Переклад історизмів та архаїзмів передбачає відтворення культурних, 

часових і психологічних особливостей вихідного тексту зі збереженням 

часової прикмети в такий спосіб, щоб відчуття ознак часу, реального чи 

уявного для оригіналу, були передані й читачеві перекладу, оскільки 

переклад – це один зі способів пізнання іншомовної культури.  

Інтерпретація першоджерела ускладнена низкою історичних і 

культурних чинників. З огляду на це фахівець повинен удосконалювати 

механізми розуміння вихідного тексту й засоби їх відтворення, керуючись 

своїми компетентностями. Під час перекладу ІМЛ необхідно зважати на 

автентичність лексеми, її лінгвальні та екстралінгвальні чинники, що 

спровокували появу відповідника, способи й ресурси їх відтворення 

українською мовою. 
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1.1.1. Структура й генеза української та англійської архаїзації в 

контексті завдань перекладу архаїчної лексики. Починаючи переклад 

твору, що містить архаїчну лексику, перекладач має зрозуміти її походження 

та роль у тексті. Для цього потрібно пізнати природу процесів обсолетизації й 

резактивації слів у мові.  

О. В. Коваленко витлумачує обсолетизацію слова як «вихід на 

периферію системи, обмеження сфери функціонування, послаблення 

номінативного зв’язку між формою та змістом внаслідок падіння частотності 

слова, звуження його семантичного обсягу і обмеження лексичної 

валентності» [59; 60].  

Сучасні лінгвісти, зокрема В. Д. Бялик, трактують обсолетизацію слів як 

динаміку розвитку лексичного квантора від народження нової лексичної 

одиниці, її входження до лексичної системи й можливого зарахування до 

історизмів та архаїзмів [19]. 

З. В. Тимошенко [128; 136], сучасний дослідник семантики і структури 

словникового поля архаїзмів та історизмів, зазначає, що архаїзми належать до 

слів, які мають лексико-стилістичну парадигму й такі властивості: 

опосередкований зв’язок із денотатом через значення нейтрального слова; 

можлива наявність суб’єктивно-оцінних конотацій; нечіткість меж референції, 

оскільки вони можуть бути застосовані стосовно різних референтів; 

обов’язкова наявність синонімії; можливість утворювати синонімічні ряди. 

З. В. Тимошенко зараховує історизми до слів, що не мають лексико-

стилістичної парадигми. Такі слова характеризує безпосередній зв’язок із 

денотатом; відсутність суб’єктивно-оцінних конотацій; чіткість меж 

референції; відсутність синонімії; відсутність антонімії [136]. 

На думку О. В. Коваленко, архаїзація слова – це маркер часової 

маркованості лексеми як елемента попередніх етапів розвитку лексики. 

Історизація – процес значного обмеження сфери й частоти вживання та вихід 

референта лексеми з активної практики вживання [59]. 
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До складу ІМЛ входять також обсолетизовані слова. Учені вважають їх 

словами, що повністю вийшли з ужитку в сучасній мові й навіть не зафіксовані 

в сучасних словниках [34]. 

Архаїзми, історизми й обсолетизовані слова об’єднані в групу 

архаїзмів. Архаїзм – міжнародний лінгвістичний термін, що походить від 

грецького «archaismos». Іменник утворений від прикметника «archaic» –

«давній», «старий», «архаїчний» [23–26]. 

Як зазначає Д. Крістал, «архаїзми – застарілі слова чи фрази, які вийшли 

із загального усного чи письмового вжитку, але притаманні поезії, дитячим 

віршам, історичним романам, біблійним перекладам, географічним назвам» 

[169, с. 23] (переклад наш – Т. Л.). 

Історично марковану лексику, або хронологічно марковану лексику, 

застосовують для зображення історичного минулого певної епохи [3; 28; 41; 

49; 58; 63], така лексика слугує засобом творення хронотопу й виконує 

функцію маркування [66; 84]. Вона охоплює історизми та архаїзми, які 

натомість поділяють на архаїзовані й обсолетизовані слова. 

На нашу думку, для перекладача важливим є те, що історично маркована 

лексика – це лексика, яка містить інформацію, пов’язану зі змінами (форми 

семантичного поля, частотності вживання та ін.), що відбувалися в 

лексичному складі мови в певний часовий інтервал. 

Перекладачеві варто пам’ятати про суміжність таких явищ, як історизми, 

архаїзми й обсолетизовані слова, а також про те, що вони протиставлені за 

низкою ознак. 

Архаїчній лексиці англійської та української мов властиві як спільні, так 

і відмінні якісні й кількісні мовні характеристиками. Джерела та процеси 

архаїзації й історизації обох мов мають інтра- та екстралінгвальні відмінності, 

що ускладнюють процес перекладу ІМЛ. 

Історизми й архаїзми англійської та української мов не завжди, але дуже 

часто мають словникові відповідники. Практика засвідчує, що використання 

словникових відповідників у перекладі нерідко залишає перекладацьке 



22 
 

завдання не розв’язаним, а якість перекладу – не задовільною. Наприклад, 

словниковий відповідник «thouspeaketh» – він рече носії мови сприймають по-

різному, він містить відмінні в їхньому сприйнятті культурні, стилістичні й 

конотативні значення. На нашу думку, складність для перекладу зумовлена 

відмінністю джерел походження та різницею якісних і кількісних 

характеристик, що наповнюють структуру системи архаїзації лексики різних 

мов і призводять до неперекладності лексики. 

В. С. Виноградов звертає увагу на неоднорідність архаїзмів у структурі 

мови. На його думку, лексичні архаїзми називають зниклі поняття, серед них 

– предмети побуту, знаряддя праці, обрядові речі, зброя, назви закладів, посад 

та ін. Таку архаїчну лексику, як зазначає В. С. Виноградов, зараховують до 

історизмів [26, с. 137]. Цю думку підтримують і деякі фахівці з української, 

англійської, польської лексикології [59; 60; 128]. Згода серед фахівців із різних 

мов існує щодо наявності власне архаїзмів, тобто застарілих назв понять, що 

існують [26, с. 137; 59; 128]. Українські, російські, польські, англійські, 

німецькі філологи синхронні в міркуваннях, що існує шар стилістичних 

архаїзмів, які вживають у книжній мові, вони є синонімами до інших слів та 

сприймаються носіями мов як ознака минулих часів, на тлі сучасної мови 

можуть формувати високу стильову тональність [26, с. 137], а також 

створювати різні стилістичні фігури.  

На історизмах та архаїзмах англійської й української мов позначилися 

різноманітні процеси, що спричинили появу лексики з різними функціями, 

семантичним наповненням і частотністю вживання. Ці процеси живилися 

екстралінгвальними факторами й законами історичного розвитку мов. 

Результатом їхньої дії стали темпорально марковані синоніми, варіативна 

лексика, що відображають процеси мовної уніфікації й відрізняються в 

англійській та українській мовах. Цим умотивовані розбіжності у 

використанні словникових відповідників та взагалі феномен безеквівалентної 

лексики в мовах. 
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Показовими є відмінності кількісних характеристик уживання 

англійських та українських архаїчних займенників, що становлять 

найчастотнішу групу англійської архаїчної лексики. Ця особливість відсутня 

в українському слововживанні, що ускладнює їх переклад. Для прикладу 

зазначимо, що подібне часте вживання схожого українського архаїзму, 

скажімо, займенника «сей», було б незвичним для читача і сприймалося б 

інакше, ніж це властиво носіям англійської мови. 

З огляду на існування подібних явищ, для перекладу важливе розуміння 

причин їх появи та специфіки функціювання, отже, прийняття факту 

невзаємозамінності такої лексики в перекладах. У наведеному вище прикладі 

це процес уніфікації системи займенника внаслідок розвитку англійської мови, 

у результаті якого з’явились обсолетизовані займенники, стилістично 

опозиційні до сучасних: «thee», «thy – your». Подібні явища існують і в 

українській мові. Зокрема, походження архаїчного займенника «сей» 

зумовлене часовими змінами словникового складу літературної мови. 

Сучасний відповідник – займенник «цей». При цьому маємо низку архаїчних 

займенників англійської мови, безеквівалентних для української. Наприклад, 

для займенника «thou» архаїчних відповідників в українській мові не існує.  

Архаїчна лексика англійської та української мов формувалася на тлі 

геополітичних подій, розвитку економіки, культури, науки, освіти, мовних 

норм, світоглядних засад, відображаючи різнопланові зміни. 

Як результат історизації лексики утворилися архаїзми та історизми, що 

мають здатність відтворювати часові й культурні особливості, традиції, 

уподобання народів мовними засобами. Наприклад, історизація англійської 

лексики пов’язана з подіями існування та розвитку морського флоту Англії й 

національною військовою історією. Історично маркована лексика на 

позначення осіб («Saxon», «Anglo-Saxon», «Saracen», «Viking», «Varangian»), 

виду військових занять («lance-knight», «musketeer», «seneschal»), кораблів, 

шхун («sloop», «galley», «galleon», «carrack», «dromond») є безеквівалентною 
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для перекладу українською мовою та традиційно відтворювана засобами 

транскодування. 

Для порівняння зауважимо, що появі архаїчної морської української 

лексики посприяли події часів козацтва, те саме стосується й певного шару 

військової архаїчної лексики. Під час перекладу такі історичні й культурні 

особливості походження роблять подібну лексику невзаємозамінною та 

безеквівалентною. Походження історизмів байдак, чайка, хорунжий, козак, 

гетьман, кошовий пов’язане з добою козацтва, що обмежує застосування такої 

лексики для перекладу історизмів подібної тематичної групи англійської мови. 

Через відмінності в походженні та структурі проблемною для перекладу 

є англомовна лексика на позначення роду занять: «leech», «chirurgeon», 

«beadle», «bard». Оригінальність походження таких ІМ одиниць можна 

зіставити з аналогічним полем архаїчної лексики на позначення роду занять 

української мови: гречкосій, бурлака, рибар, чумак. Отже, процес 

обсолетизації охоплює відмінні семантичні значення в обох мовах. Крім того, 

цей процес поширюється й на історизми, що відображають колорит, 

характерний тільки для певного народу. 

Українські дієслова глаголити, ректи додають до тексту 

старослов’янські конотації й не можуть замінити англійські «speaketh», 

«sayest», обсолетизація яких ґрунтована на морфологічній специфіці. Подібні 

явища характерні для назв грошових одиниць в обох мовах, архаїзмів-

поетизмів, англійських прислівників часу: «betwixt»; «a-day», «a-week», «a-

night», «anon», обсолетизація яких заснована на семантичних, стилістичних, 

морфологічних, граматичних явищах, відмінних для англійської та української 

мов. Наприклад, не збігаються стильові відповідники в поезії: «betwixt», «Lo», 

«morn» та ін. Для перекладу такої лексики найчастіше застосовують 

транскодування. 

Отже, сучасні слова історизм, архаїзм існують як в українській, так і в 

англійській мовах, однак специфіка їхнього походження, історичні й мовні 

чинники, що вплинули на появу ІМЛ, різні для двох мов. Це зумовлює 
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самобутність архаїчних шарів лексики англійської та української мов, 

об’єктивуючи потребу в подоланні наявних бар’єрів під час відтворення 

текстів, що містять ІМЛ. 

 

1.1.2. Переклад історично маркованої лексики макро- та 

мікромовних рівнів. Мовна сфера ІМЛ є динамічною й багатовимірною 

структурою. Її варто характеризувати в динаміці часових змін і функційних 

варіантів. У контексті перекладу важливо брати до уваги особливості мовних 

сфер, де використовують ІМЛ. Відомо, що ІМЛ, крім віддаленої в часі 

літератури, застосовують у мові поезії, історичній прозі, гумористичних 

творах, юридичних документах, промовах, клерикальній літературі, у побуті, 

книжному мовленні, історичних документах. Це засвідчує її функціювання на 

макромовних рівнях. До того ж ІМЛ у складі різних текстів реалізує функцію 

стилетворення на мікростилістичному рівні – на рівні діалогу, монологу, 

строфи пісні-балади, опису в історично маркованому творі, є засобом 

творення різних стилістичних прийомів, ознакою авторського стилю тощо. 

На думку С. І. Влахова та С. П. Флоріна, переклад ІМЛ ускладнений 

різною хронологічною належністю текстів. Дослідники зазначають, що ІМЛ 

ужита в текстах авторів попередніх епох, тобто в архаїчних текстах та в 

сучасних творах, стилізованих для зображення збіглих часів [28, с. 133], може 

слугувати засобом цілісної стилізації, тенденції авторського стилю, що 

окреслює макрорівневі завдання перекладу та змушує описати грані 

художнього відтворення архаїзмів й історизмів оригіналів. 

Лінгвістичні дослідження репрезентують мову як систему, що містить 

структурні елементи, взаємопов’язані, взаємозумовлені й підпорядковані 

певним мовним закономірностям. Водночас сфера вживання, частотність 

використання, сполучуваність, належність до певних сфер використання та 

інші характеристики лексичних елементів є виявом стихійності й гнучкості 

мовної системи. Властивості мовного оточення оригіналу та їх невідповідність 

мові перекладу впливають на відтворення історично маркованої лексики по-
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різному, залежно від жанрових, стилістичних чи мікростилістичних умов 

твору.  

Переклад історично маркованої лексики може бути ускладнений її 

використанням у сфері поезії. Архаїзми-поетизми – це слова з подвійною 

атрибуцією: характеристикою за часовим фактором і сферою вживання. 

Розуміння подвійної маркованості архаїзмів сфери поезії дасть змогу 

перекладачеві обирати можливі варіанти перекладу. Наприклад, у поетичному 

мовленні вживають архаїчні іменники: «Billow» («wave»), «main» («sea»); 

прикметники: «Yon» («yonder»), «staunch» («firm»), «hallowed» («holy»); 

дієслова: «trow» («believe»), «wrought» («worked»); прислівники: «haply» 

(«perhaps»), «oft» («often»); займенники: «thee», «ye», «aught» («anything»), 

«naught» («nothing»); сполучники: «albeit» («although»), «ere» («before»), 

«o’er» («over») та інші. Функціювання таких архаїзмів, як поетизми, змушує 

перекладача робити вибір, відтворюючи в перекладі часову прикмету чи 

поетичну функцію архаїзму, або вишукувати засоби поєднання цих 

властивостей. Це доволі складне завдання через те, що лексика будь-якого 

віршованого твору підпорядкована таким елементам мікростилів, як 

поетична структура, рима, ритм тощо. Зокрема, із творчим наміром відтворити 

часову прикмету поезії П. Б. Шеллі «OdetotheWestWind» створено переклад 

Олени Балери [27]. Поетизми-архаїзми та історизми оригіналу, а отже, і 

часовий маркер твору відтворено, це засвідчує текст. Наприклад, архаїзми 

першої строфи оригіналу: «thou», «enchanter», «chariotest» – відтворено в 

другій строфі перекладного тексту такими архаїзмами: колісниці, вись, із цією 

ж метою введено й низку рідковживаних в українській мові слів. На рівні 

тексту відтворено історизм «Maenad», займенник «thine». У другій строфі 

перекладу зафіксовано: менадам, вись, у п’ятій строфі: ліра, лати вживані 

заради відтворення часового маркера на рівні тексту [27]. 

Ще більших трансформацій зазнають історично марковані елементи 

таких специфічних віршованих форм, як балада, сонет, за умови, що 

перекладач дотримується заданої віршованої форми оригіналу. 
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Переклад ІМЛ може бути ускладнений належністю до книжної лексики, 

її кореляцією з високим стилем та іншими функціями, що потребують уваги. 

Використання прямих лексичних відповідників для створення вишуканого, 

піднесеного стилю непродуктивне через розбіжності в мовах. Для 

англомовних оригіналів частотним є використання книжних слів 

термінологічного характеру, що трапляються в юридичних документах, 

ділових листах, угодах та ін.: «aforesaid», «hereby», «therover», 

«hereinafternamed». Частотність використання подібної лексики в українській 

мові нижча, що змушує перекладача знаходити інші ресурси для її 

відтворення. 

До англомовних архаїзмів книжної лексики зараховують історичні 

терміни: «yeoman», «goblet», «baldric», «mace», що, наприклад, в історичному 

романі створюють національний, місцевий культурний чи історичний 

колорит, а в спеціальній науковій літературі їх використання обтяжене 

пізнавальною або інформаційною функцією, це знаходить відображення й у 

перекладі. 

У словникових системах англійської та української мов історично 

маркована лексика за вживаністю належить до низькочастотних шарів. Але як 

риса авторського стилю чи жанрова характеристика історично маркована 

лексика може стати провідною ознакою мікро- або макросистеми твору. 

Частотність її вживання в такому тексті суттєво зростає. За названих умов 

перекладач має розпізнати її функцію та значущі для загальної структури 

твору риси й виконати завдання з відтворення їх у перекладі. 

На рівні макроструктури історичного роману частотність історично 

маркованої лексики, її самобутність та інформаційна навантаженість 

історичними й культурними реаліями формують самобутність твору, 

потребують дослідження, розуміння та врахування під час перекладу. ІМЛ є 

важливою ознакою лінгвостилістики історичних романів, оповідань: 

В. Скотта «Талісман», «Айвенго», М. Стюарт «Кришталева Печера» (цикл 

романів про Короля Артура), «День гніву», В. Теккерея «Ярмарок суєти», 
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Ч. Діккенса «Повість про двоє міст» та ін. Уживання ІМЛ у прозових творах, 

особливо в історичних романах, історично зумовлене, тому тотожно 

відтворити таку лексику в іншому літературному й історичному контекстах 

неможливо. Інформаційний та емоційний потенціал, активований за 

допомогою ІМЛ, вимагає відтворення засобами мови перекладу. Семантика 

таких лексичних одиниць, невідтворена в перекладі, може призвести до втрати 

значення першотвору як літературної пам’ятки. 

ІМЛ належить до активного словникового складу чи посідає 

периферійну позицію, широко вживані в повсякденному житті або зазнають 

ревіталізації в побутовому мовленні. Це стосується назв предметів побуту, 

грошових ресурсів, історичних реалій: «rada», «governer»; «Cossak». Така 

властивість може живити як сучасні літературні мікростилі, так і розмовне 

мовлення [51–63]. 

ІМЛ – інтерактивний складник текстів різних мовних макро- та 

мікростилістичних форм, що набуває певних властивостей залежно від 

мовного середовища, у якому вжитий. Це об’єктивує завдання з відтворення 

ознак стилю, жанру й вимагає врахування таких відомостей під час перекладу.  

 

1.1.3. Переклад лексики різних часових періодів. Переклад творів, 

віддалених у часі, потребує широких знань з історії мови та літератури. 

Потрібно бути обізнаним у питанні періодизації етапів розвитку мови та 

граматичних особливостей тексту, а також володіти знаннями про історичні 

подїї того часу й традиції народу, якому належить твір. Факти історії 

англійського народу та історії мови допомагають послуговуватися схемою 

періодизації писемної англійської мови, окреслювати особливості, які 

необхідно брати до уваги в перекладі: стародавній період – період, датований 

VI – XI століттями. Це етап формування мови англійської народності. Мові 

зазначеного періоду притаманні характеристики, про які відомо з деяких 

писемних пам’яток, що дійшли до нас. Під час перекладу доцільно зважати, 

що мова стародавнього періоду насичена синонімами, які відрізнялися за 
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використанням у прозових і віршованих творах. Поетична лексика англійської 

мови стародавнього періоду суттєво відмінна від лексики стародавньої прози. 

Наприклад, проблемними щодо перекладу є різноманітні синоніми, які 

використовують у поетичній мові, насамперед для тих понять, що мали 

особливе значення в житті стародавнього англійського суспільства. До таких 

належать численні назви корабля – «flota», «bat», «wunden-stefna»; назви 

моря – «hran-rald», «streamas», «brim»; назви воїнів – «beorn», «rinc», «mec», 

«wer». Для поняття герой у стародавній англійській існувало 37 поетичних 

синонімів, для поняття море – 17, битва – 12.  

Також потребує особливої уваги й неабияких творчих зусиль під час 

перекладу образність більшості назв конкретних предметів, наприклад: «hran-

rad» – море (дослівно – китова дорога), «wunden – stefna» – корабель 

(дослівно – той, що має вигнутий ніс). 

У мові цього періоду дуже багато слів із коренем «up» – війна. 

Наприклад: «up-beorn» – воїн (дослівно – бойова людина), «up – wine» – меч 

(дослівно – бойовий друг). Також трапляється численна кількість запозичень 

із латинської мови. Під час перекладу варто пам’ятати, що мову  

ХІ – ХVIІ століть уважають мовою нації, яка зароджувалася, і зараховують до 

стародавнього періоду англійської мови, граматичний лад та словниковий 

склад якої схарактеризовані в граматичних довідниках і словниках, що 

коментують цей період [114]. 

Інші періоди, до яких належить архаїчна лексика англійської мови, 

також мають свою лексичну специфіку, складну для перекладу. Середній 

період, що тривав із кінця ХІ століття до кінця ХV століття, описують як 

період мови англійської народності, що вже склалася й перебуває на етапі 

формування нації. Натомість період із кінця ХV століття до наших днів 

розподілений на два періоди: ранньоанглійський – період становлення норм 

національної мови, пізньоанглійський – період усталених норм національної 

мови [22]. 
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1.1.4. Відтворення архаїзмів різної функційної обтяженості в 

перекладі. Архаїчна лексика найбільш часто трапляється в історичних 

наукових текстах, поезії, літературі жанру фентезі («Аліса у країні чудес» 

Льюіса Керола, «Хоббіт» Р. Толкієна, «Чарівник країни Оз» Л. Франка Баума), 

юридичній і філософській літературі («heretofore», «thereof», «hereunto»), у 

наукових текстах («wireless» замість «radio»), технічних текстах, географічних 

текстах («Cathay» замість «China»; «Persia» замість «Iran»; «Bombay» замість 

«Mumbay»; «Madras» замість «Chennai»), обрядових записах («Withthisring 

Itheewed»), усних та писемних текстах промов. 

Архаїчна англійська лексика має інтерактивні характеристики, 

маркуючи тексти різного функційного призначення. На текстовому рівні 

інтерактивність цієї лексики виявляється як чинник жанротворення, що в 

художніх прозових творах (історична оповідь, казка, легенда) має реляцію із 

засобами образотворення та експресії, натомість у поетичних жанрах (балада, 

сага, пісня) є складником офіційного стилю мови, властивого юридичним 

документам, науковим текстам, маркує стилістичну виразність промов.   

Інший вияв функціональної варіативності маркованої часом лексики – її 

належність до засобів творення гумористичних ефектів, як у творах Харта 

Крейна, інструментів високого, піднесеного стилетворення, як у поетичних 

творах Волта Вітмена («To Theeoldcause»), мовленнєвого портретування 

персонажів, фразеології, крилатих висловів, атмосфери часу як 

екстралінгвального параметра. 

Функційне обтяження історично маркованих елементів впливає на вибір 

варіантів перекладу й потребує попереднього аналізу походження вихідної 

одиниці, оцінювання загального контексту, у якому вона існує, – як 

історичного, так і власне мовного. Зокрема, під час перекладу назви авіаліній 

«Airline Cathaypacific», з огляду на функцію вживаного архаїзму, що 

об’єктивує традицію, надає назві емоційності та, можливо, умотивований 

бажанням акцентувати надійність, тривалість діяльності й водночас 

самобутність компанії, варто обрати метод транскодування, що 
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найефективніше передає вихідні риси та функції оригіналу, зважаючи на 

походження слова «Cathay»: 

«Support for this position is to be found in the Cathay Pacific incident of 

1954…» [253]. 

Аргументи на підтримку цієї позиції можна знайти в інциденті 

1954 року, що трапився з компанією Катей Песіфік… (переклад наш – Т. Л.). 

Варто зазначити, що «Cathay» – давня назва Китаю, це альтернативна 

назва англійською мовою від «Khitan» – назви кочових племен, які були його 

засновниками [210]. 

На нашу думку, під час перекладу уривку, де цей архаїзм постає 

складником риторичної фігури, необхідно застосувати прийом осучаснення й 

генералізацію, оскільки це акцентує функції художньої спрямованості 

перекладу: 

«Some speak of Chinaand Cathay, the fabled lands of Marco Polo» [253]. 

Говорять і про Китай, казкову країну Марко Поло (переклад наш – 

Т. Л.). 

Функція архаїзму чи історизму може змінюватися в текстах, що не 

тільки належать до різних літературних стилів, а й датовані різним часом. 

Архаїзми нерідко залишаються незрозумілими, оскільки їх значення та 

функція використання зазнають змін. Зокрема, у фразі «the odd man out», що 

походить від «to find the odd man out», дієслово «to find out» асоціювалося з 

«theoddman», яке використовували на позначення предмета, що не підходить 

для чогось. З огляду на лінгвостильове функційне обтяження цього архаїчного 

сполучення (бути частиною віддаленого в часі твору, утілювати первинну 

функцію чи бути архаїчним елементом сучасного твору), його варто 

перекласти як «знайти щось зайве» або «третій зайвий», натомість у літературі 

з юридичного права та її перекладах сполучення «oddman» виявляє значення 

«вирішальний голос». 

Для обсолетизованої лексики, що трапляється у творах несучасних 

текстів, характерна функція збереження мовної та літературної специфіки 
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епохи віддаленого в часі твору. Наприклад, форми займенників і відмінків, 

особові форми дієслів («Бачення про Петра Орачі» У. Ленгленда) слугують 

маркерами інформаційної репрезентації часу написання твору. Цей твір 

унікальний з огляду на його алегоричну поетику, біблійну образність, жанрову 

побудову. 

У ході перекладу необхідно брати до уваги численні нюанси вживання 

часової лексики як важливого складника «будівельного матеріалу» твору. 

Наприклад, це стосується архаїчних займенників. Зокрема, займенник «thou» 

колись уживали у функції звертання до однієї особи, тоді як «you» і «ye» 

використовували стосовно групи осіб, щоб засвідчити поважливе ставлення до 

однієї особи. 

Отже, переклад історично маркованої лексики регламентований 

лінгвостилістичними, жанротвірними функціями, власне мовною 

прагматикою використання архаїзмів та історизмів в оригінальному тексті.  

 

1.1.5. Відтворення історизмів різних лексико-семантичних груп у 

перекладі. Проблемна аспектологія відтворення історизмів та архаїзмів у 

перекладеному тексті стосується й питання про принципову перекладність чи 

неперекладність лексеми. У ході пошуку відповідей на це запитання та 

перекладу ІМЛ традиційно використовують засоби транскодування, переклад 

за допомогою еквівалента чи аналога. Універсальним рішенням у разі 

перекладу історизмів та архаїзмів може бути також пояснення їх у тексті чи в 

покликаннях. Для цього важливо розуміти семантичну структуру такої 

лексики. Розподіл лексики на тематичні групи застосовують у 

перекладознавстві також для відтворення на рівні тексту. У тому випадку, 

коли аналог у мові перекладу не знайдений, можливо відтворити архаїзм чи 

історизм іншим із низки тематичної групи, до якої він належить. Розуміння 

тематичної класифікації архаїзму або історизму може вмотивувати 

застосування методу семантичної генералізації чи конкретизації в перекладі, 
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якщо інформація є надлишковою для мови перекладу або перекладач вирішує 

вдатися до докладного відтворення оригіналу. 

Сучасні дослідження по-різному описують і класифікують тематичний 

склад історично маркованої лексики. Беручи за основу сучасні класифікації 

О. Коваленко та В. Шевчука [59; 60; 155; 156], уважаємо за необхідне 

акцентувати такі основні тематичні групи історично маркованої лексики: 

– назви одягу: «cardinal» – короткий жіночий плащ (часто з капюшоном 

червоного кольору); «cravat» – шарф, tabard – плащ, що його носили лицарі 

поверх одягу; «doublet» – вид камзолу, дублет; trunk-hose – короткі штани [212; 

213; 214; 198]; 

– назви їжі та напоїв: «mathiglin» – метеглін (мед, приправлений 

спеціями, напій); «morat» [212; 213; 214; 198]; 

– етноніми: «Saxon» – сакс; «Anglo-Saxon» – англосакс; «Nazarine» –

назарянин; «Nazarite» – назорей; «Saracen» – сарацин; «Viking» – вікінг; 

«Samaritan» – самаритянин [212; 213; 214]; 

– назви предметів побуту: «vial» – пляшечка; «goblet» – келих, бокал; 

«pouncet-box» – підставка [212; 213; 214]; 

– назви транспорту: «caroche» – кароч; «chariot» – колісниця; «palfrey» 

– палфрей (верховий кінь) [212;198; 199]; 

– назви роду занять: «chamberlain» – скарбник, камергер; «clerk» – 

писар; «servant» – служник, прислужник; «bard» – співець, бард; «troubadour» 

– трубадур; «chambermaid» – покоївка; «tire-woman» – камеристка; «castellan» 

– доглядач замку, кастелян [212; 213; 214; 198]; 

– назви вимірів та грошових одиниць: «ducat» – дукат (старовинна золота 

монета); «moidore» – мідоре «byzant» – візантин; «zecchin» – цехін; «Kreutzer» 

– крейцер [212; 198]; 

– на позначення адміністративно-територіальних одиниць: 

«Seigniority» – сейгентство; «barony» – володіння барона; «feudatory» – 

васальний; «feud» – феодальний маєток [212; 198]; 
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– для опису політичної чи релігійної діяльності та діячів: «Jacobist» – 

якобист; «puritan» – пуританин, святенник; «Tory» – торі, консерватор [212; 

213; 214]; 

– на позначення представників влади: «vassal» – васал; «alderman» – 

олдермен, старійшина [212; 214]; 

– назви звань, титулів, звертання: «Chevalier» – лицар; «Marshal» – 

маршал, розпорядник на турнірі лицарів; «Paladin» – паладин; «herald» – 

герольд, вісник [212; 214]; 

– на позначення соціального статусу: «yeoman» – йомен, дрібний 

землевласник, «villain» – вілан, кріпак, «knight-templar» – лицар тамплієрів, 

«bondsman» – кріпак, невільник, раб, «baron» – барон, вельможа, «burgher» – 

бюргер, міщанин [212; 213; 214; 198]; 

– назви зброї: «pellet» – дробинка, шротинка; «pole-axe» – бойова сокира, 

алебарда; «bullet» – ядро; «cannon-ball» – гарматне ядро; «cross-bow» – 

самостріл; «harquebuss» – аркебуза (рушниця на тринозі); «musket» – мушкет; 

«missal» – молитовник; «horse-pistol» – пістоль; «huckbut» – аркебуза; «target» 

– ціль, мішень; «truncheon» – кийок, жезл; «roundel» – кругель; «linstock» – 

линсток, пальник (для запалу гармати); «pike» – кирка, спик, шип; «pike-stuff» 

– спис, ратище [212; 213; 214; 198]; 

– назви споряджень: «helm» – шолом; «morion» – шолом без забрала; 

«hauberk» – хауберк, кольчуга; «gorget» – панцерний комір; «habergeon» – 

хабергін, лати; «corslet» – лати [212; 213; 198; 193]; 

– позначення військових осіб: «cross-bowman» – лучник; «esquire» – 

есквайр, зброєносець; «halberdier» – алебардник; «henchman» – зброєносець, 

паж; «red-coat» – британський солдат; «officer-at-arms» – розпорядник турніру; 

«squire» – сквайр, зброєносець; «seneschal» – управлінець [212; 213; 214]; 

– назви кораблів, шхун: «galey» – галера, вельбот; «galleon» – галеон, 

іспанський бойовий корабель; «dromond» – велика галера з вітрилами; 

«carrack» – каракал, купецький корабель; «sloop» – сторожовий корабель [212; 

213; 214; 198]; 
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– та інші: «tournament» – турнір; «Counceror» – радник; «crusade» – 

хрестовий похід; «the Conqueror» – завойовник [199; 198; 212]. 

Особливістю історизмів й архаїзмів є те, що в носіїв національної 

(етнічної, народної) культури та мови з ними пов’язані фонові знання й 

асоціації. Водночас на певному етапі контактування з іншими мовами та 

культурами ці знання можуть залишатися не активованими в перекладах. 

Класифікація ІМЛ дає змогу перекладачам свідомо обирати принципи 

перекладу, ефективні для лексики схожих груп, не тільки керуватися 

традиціями відтворення історизмів та архаїзмів, а й знаходити нові рішення 

для перекладу.  

 

1.2. Основні прийоми та стратегії перекладу ІМЛ лексики 

У теорії перекладу окреслено чотири основні тенденції перекладу 

історично маркованої лексики та стратегії перекладу текстів, серед яких – 

діахронічний аспект: архаїзація, вилучення, нівелювання, модернізація.  

Підхід Дж. Голмса до цього питання засвідчує різновекторність осі 

стратегій і прийомів перекладу – від історизації до модернізації, корелює їх із 

процесами збереження («retention») та перетворення («re-creation»). На його 

думку, кожен перекладач свідомо чи несвідомо постійно працює в різних 

вимірах та напрямах, обираючи також і на вісі історизація – модернізація [172, 

с. 48]. 

Згідно з твердженням Дж. Голмса, перекладач для збереження й 

історизації екзотизує та історизує текст («retentive translation»), тоді як заради 

перетворення («re-creative translation») – натуралізує й модернізує текст. 

Водночас він обстоює той факт, що переклад ніколи не буває тільки 

збережувальним («retentive») чи перетворювальним («re-creative») і що ці 

властивості можуть поєднуватися в одному тексті [172, с. 49]. Це твердження 

перегукується з теорією А. А. Поповича про уподібнення та відхід від 

оригіналу, коли відтворюється текст, позначений часовими особливостями 

[113, с. 51]. 
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За висловом В. Н. Комісарова, перекладач виконує роботу у два етапи – 

вивчає вихідний текст, інформацію про час створення, мовні й культурні 

особливості, потім відтворює текст, обираючи влучні, на його погляд, мовні 

засоби [66]. 

Варто зазначити, що текст оригіналу може бути сучасним або 

віддаленим у часі. При цьому віддалений у часі твір може містити застарілу 

лексику, що в ході перекладу об’єктивує завдання віднайти адекватні мовні 

засоби її відтворення. Для подолання мовного та історичного бар’єрів у 

перекладі, на нашу думку, доцільно використовувати стратегії архаїзації, 

модернізації, вилучення й нівелювання.  

Архаїзація. Стратегія архаїзації як сукупність прийомів, спрямованих 

на відтворення часових прикмет тексту, передбачає збережувальний принцип 

перекладу, а отже, історизацію й екзотизацію тексту на різних мовних рівнях. 

Засобами історизації на рівні лексики можуть бути архаїзми мови перекладу, 

інші архаїчні (граматичні, стилістичні) елементи мови перекладу, інверсивні 

конструкції, штучні архаїзми, експресивні засоби тощо. 

О. М. Анурова трактує архаїзацію в перекладі як мовне оброблення 

тексту для увиразнення дистанції часу та наближення «сприйняття читача 

перекладу до того, яке притаманне сучасному читачу оригіналу» [4]. 

Важливим, згідно з міркуваннями Б. Хохела, є відтворення в перекладі 

загального стилю тексту з історичною специфікою, а отже, його архаїзація, 

оскільки, «зістарюючи» текст, перекладач зберігає самобутність його 

історичного колориту [147]. 

В. Н. Комісарова вбачає архаїзацію тексту в уникненні використання 

слів і словосполучень, які містять відбиток сучасного етапу розвитку мови та 

є несумісними з епохою, коли був створений оригінал. У такий спосіб теж 

досягають архаїзації тексту. На думку науковця, персонаж Англії 

XIV сторіччя не може «їздити у відрядження», «розв’язувати проблемні 

питання», «добирати кадри» [66]. 
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Архаїзація як загальна стратегія для перекладу передбачає також 

уникнення надмірної модернізації й застосування певної кількості сучасних 

лексичних одиниць, інакше текст буде перевантажений архаїзмами. Основною 

рисою архаїзації є її суміжність з осучасненням. 

В. К. Ланчиков диференціює архаїзацію на цілісну й умовну [80]. 

Є. М. Мешалкіна пояснює умовну історичну стилізацію як таку, що є 

поверховою й вибірковою, оскільки вона базована на врахуванні лише 

типових рис на загальному нейтральному тлі, на відміну від цілісної, для якої 

характерне більше охоплення й вища точність у відборі засобів [95]. 

На наш погляд, цілісна архаїзація сприяє максимально правильному й 

точному відтворенню часового маркування оригіналу загалом на рівні тексту, 

зокрема на лексичному рівні, та дає змогу зберегти лексико-семантичні, 

граматичні й стилістичні особливості першотвору. 

Перекладачі відтворюють історичну лексику оригіналу за допомогою 

історизмів рідної мови, це допомагає їм передати читачеві відчуття колориту 

певної доби. Нижче подано приклади лексичної архаїзації одиниць у 

перекладах: 

«There was an old manservant at Merripit House, whose name was Anthony» 

[246]. 

«У Мерипіт-Хавсі був старий лакей, на ім’я Ентоні» [226, c. 107]. 

Лакей українською означає слуга в домі господаря, шинку, готелі чи в 

іншому публічному закладі [205]. У перекладі  М. Дмитренка запропоновано 

інший варіант: 

«В Мерріпіт-хауз був старий слуга, на ім’я Ентоні» [225, c. 418]. 

В українській мові це слово побутує у значенні «людина для особистих 

доручень у домі» [125]. 

Прикладом вдалої архаїзації й відтворення атмосфери оригіналу є 

переклад у виконанні А. Вовченко: 

«Anne had been a fortnight at Green Gables before Mrs. Lynde arrived to 

inspect her. Mrs. Rachel, to do her justice, was not to blame for this. A severe and 
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unseason – able attack of grippe had confined that good lady to her house ever since 

the occasion of her last visit to Green Gables» [252, c. 80].  

«Цілих два тижні прожила Енн у Зелених Дахах, і ось нарешті пані Лінд 

завітала, щоб як слід її роздивитися. Втім, виправдаймо пані Рейчел – вона 

була в цьому не винна. Тяжкий грип, незвичний у цю пору року, замкнув 

поважну пані-добродійку вдома ще після її останнього візиту до Зелених 

Дахів» [230, c. 67]. 

Перекладач застосовує лексему добродійка / добродій, що в українській 

мові функціює як форма ввічливого звертання та має архаїчний складник 

[125]. Також застосовують форму звертання «пані» – шанобливу форму 

звертання до жінки в усній народній формі, увічливу форму звертання в давній 

Польщі, Литві, Україні, Білорусі [125]. Такий архаїзм є звичним і зрозумілим 

для українського читача. 

Умовна архаїзація, за словами В. К. Ланчикова, допускає створення 

історичного колориту, але не скерована на відтворення мовної структури 

оригіналу, тому завдання перекладача полягає в архаїзації тексту такою мірою, 

щоб читач відчув дистонію в часі. У такому випадку не існує вимог щодо 

обов’язкової належності архаїзмів до якоїсь певної епохи [80]. 

На думку Є. М. Мешалкіної, для виконання адекватного перекладу 

необхідно оптимально поєднати стратегії архаїзації та модернізації [95]. На 

наш погляд, модернізація – необхідна й невід’ємна умова архаїзації. 

Отже, архаїзація як стратегія перекладу спрямована на максимальне 

збереження й відтворення мовних і культурних особливостей оригіналу, її 

досягають завдяки використанню в мові перекладу маркованих часом 

лінгвостилістичних засобів. Архаїзація закорінена в консервативний принцип 

перекладу. 

Вилучення. Перекладачі вдаються до лексико-граматичної 

трансформації вилучення в разі відсутності прямих лексичних відповідників у 

мові перекладу та недоцільності або неконгруентності їх функціювання в 

перекладному тексті.  
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На думку А. О. Борисової, вилучення – перекладацька трансформація, 

унаслідок якої лексичну одиницю оригіналу вилучають із тексту перекладу [13]. 

Вилучення – ще один інструмент, яким перекладач керується для 

пошуку еквівалента, відтворюючи значення оригіналу. Перекладачі 

застосовують вилучення в разі надлишкової інформації у вихідному тексті, 

зважаючи на сполучуваність її з культурним, інформаційним середовищем 

перекладу. І. М. Клименко описує випадки, коли вилучення використовують у 

разі дублювання елементів оригіналу [57, с. 6].  

Продемонструємо це прикладом:  

«After that there gallop from Temple Bar, old lady, I won’t trust your fore-

legs till I get you onthe level», said this hoarse messenger, glancing at his mare 

[247].  

«Після такої скачки від самого Темплу (в давнину на головних вулицях, 

які вели до Сіті, були облаштовані застави)» [223, с. 5].  

Перекладач вилучив лексему «Bar», для якої існує еквівалент – застава, 

щоб уникнути повтору, до того ж ця лексема використана далі в реченні, що 

компенсує вилучення. 

Отже, вилучення слугує засобом перекладу, який у разі перекладу ІМЛ 

застосовують досить часто, що допомагає уникати повторів, надлишкової 

інформації та інших недоречностей у перекладі. 

Нівелювання. Нівелювання – контроверсивне явище, проте в процесі 

перекладу ІМЛ можна часто натрапити на його зразки. Нівелювання історично 

маркованих лексичних і граматичних одиниць є перекладацькою стратегією, 

протилежною до збережувального принципу, оскільки не сприяє відтворенню 

історичного маркеру оригіналу. На думку науковців Ю. А. Найда [100], 

Л. П. Яцевич [162], у ході відтворення історизмів й архаїзмів перекладацькі 

рішення варто ухвалювати на користь архаїзації та модернізації.  

Наголосимо, що нівелювання в ході відтворення ІМЛ призводить до 

втрати різної історичної інформації, відповідно до втрати й нівелювання 

авторських задумів, позбавляє читача можливості пізнати справжнє 
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темпоральне враження від оригіналу. Як зауважує Ю. А. Найда, архаїзми й 

історизми відображають комунікативний намір автора. На його думку, їх 

нівелювання в перекладі призвело б до втрати змісту оригіналу [100]. 

Перекладачі спрощують текст перекладу не тільки через його повне 

осучаснення, вони вдаються до нівелювання значень історичних реалій. Варто 

навести один із прикладів відтворення у виконанні Н. Ткаченко-Ходкевич: 

«My lord», said the Scott, «thus conjured, I will speak the truth; for I well 

believe that your purposes towards the principal objects of our expedition are 

single-hearted and honest, and it is more than I dare warrant for others of the Holy 

League» [256]. 

- О! – озвався шотляндець, – ви переконали мене. Я скажу вам правду. 

Бо певен цілком, що ви так само рішуче підете до мети, як і раніше йшли. А 

цього не можна сказати тепер за інших членів нашої спілки [239]. 

Історизм «The Holy League» позначає військовий союз, створений 

католицькими християнськими державами в боротьбі проти Оттоманської 

імперії. Проте перекладач використовує стилістично й семантично нейтральне 

в плані історичної інформативності словосполучення. Унаслідок цього читач 

втрачає цілий пласт історичної інформації оригіналу. 

Використання нівелювання в тексті заперечують такі перекладознавці, 

як Т. І. Комарова [64], Р. Нір [180], О. В. Юдіна [158]. Дослідники обстоюють 

солідарну позицію стосовно того, що, ігноруючи темпоральне, культурне, 

стилістичне значення історизму чи архаїзму в оригіналі, ми втрачаємо 

загальний колорит твору, його літературну та історичну цінність. Водночас 

науковці зауважують, що трапляються випадки, коли іншим способом 

відтворити лексичну одиницю неможливо. Часте застосування нівелювання 

для відтворення історично маркованих елементів умотивоване складністю 

розуміння та вибору еквівалентів. 

Явище нівелювання в перекладі зараховують до стратегій відходу від 

збережувального принципу разом із модернізацією й вилученням. 
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Ефективність такого прийому відтворення ІМЛ є дискусійним явищем і 

потребує подальшого опису. 

Модернізація. За визначенням Ю. П. Солодуба, процес перекладу – це 

творча інтелектуальна діяльність, що охоплює передання деякої інформації з 

мови-джерела мовою перекладу [127]. Текст перекладу завжди заснований на 

оригіналі, але допускає творчість автора перекладу. Одним із випадків 

втручання перекладача в структуру оригіналу вважають модернізацію. До 

модернізації особливо чутливим є текст, архаїзми якого обслуговують 

стилістичну домінанту. 

Існують різні види модернізації для перекладу архаїчної лексики чи 

архаїчного твору в цілому, а саме: заміна архаїзму нейтральним за часовою 

ознакою словом; заміна архаїчного поняття сучасним еквівалентом; заміна 

архаїзму модернізмом – крайній вияв модернізації.  

Інколи надмірна тенденція до втручання перекладача в текст, що 

виявлена в модернізації, призводить до низького рівня еквівалентності 

модернізованого тексту оригіналу, у такому разі переклад не можна вважати 

виконаним. Призвести до цього може перенесення дій у більш пізню епоху, 

зміна архаїчної чи історично значущої назви країни на іншу, зміна історично 

відомого імені героя на інше та сукупність таких явищ у перекладному тексті. 

Промовистим прикладом слугує переклад Андрія Кононенка «Аліси в країні 

чудес» російською мовою: 

«…I daresay it’s a French Mouse, come over with William the Conqueror» 

[227, с. 52]. 

«Тогда, скорее всего, она англичанка, наверное приплыла вместе с 

Колумбом» [228]. 

У перекладі зафіксовано заміну власного імені персонажа на ім’я більш 

відомої сучасному читачеві історичної постаті та ближчої за часом. 

Такі заміни спровоковані складністю й багатовимірним простором 

оригіналу, але не варто забувати, що казки Л. Керрола є ілюстрацією 

вікторіанських традицій і цінностей, насичені латинізмами-історизмами, 
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власне історизмами, що корелюють із різними історичними фактами, 

наприклад, взаємини англійців та французів, і можуть бути втрачені в 

перекладі. 

Отже, творче переосмислення оригіналу – обов’язкова умова якісного 

перекладу творів із часовими маркерами, попри те, що модернізація в 

перекладі ІМЛ утілює інтенції перекладача, взоровані на перетворення, а не на 

збереження. Така умова конструктивна щодо можливостей розширення меж 

інтелектуалізації твору й нових творчих здобутків, але потребує зваженого 

ставлення, з огляду на можливість значних втрат історичної інформації 

оригіналу. 

 

1.3. Проблематика та традиції відтворення архаїзмів й історизмів  

Відтворення лексики з національно-культурним та історичним 

забарвленням є вагомим питанням теорії перекладу. Із погляду відтворення 

семантики лексичних одиниць порушену проблему досліджували 

Т. С. Жукова [47], Р. П. Зорівчак [50], Т. І. Комарова [64], А. В. Пермінова 

[108], Ю. П. Чала [148] та ін. Традиційні комплексні підходи до перекладу 

ІМЛ відображено також у працях А. Андерса [2], А. Поповича [113], 

зарубіжних фахівців перекладу (J. Holmes [172–175], E. Nida [179], 

J. Mulholland [178]). Складність перекладу такої лексики комплексно 

схарактеризована в певних часових зрізах, з огляду на національну специфіку, 

а також як проблема зіставлення й контактування різних лексичних парадигм, 

що існують у мовах.  

 

1.3.1. Проблемна аспектологія вибору мовних засобів під час 

перекладу архаїзмів та історизмів. Проблемна аспектологія застосування 

описаних вище стратегій перекладу архаїчної лексики з англійської мови 

пов’язана насамперед із варіативністю вибору мовних засобів для відтворення 

архаїчних та архаїзованих конструктів і маркерів твору, що існують іноді 

навіть на графічному рівні й, безперечно, на фонетичному, лексичному, 
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морфологічному, синтаксичному, фразеологічному, стилістичному рівнях. 

При цьому більшість із них є безеквівалентними в українській мові. Як 

зазначено раніше, серед основних стратегій відтворення таких елементів 

виокремлюють архаїзацію, модернізацію та нівелювання. 

Класичним рішенням під час перекладу архаїчних елементів твору 

вважають історичну стилізацію, тобто навмисну архаїзацію тексту перекладу, 

прийоми та приклади якої описані А. Андерсом у статті «Дистанція часу та 

переклад» [2]. Раціональним у підходах А. Андерса, на наш погляд, є те, що 

дистанція часу подана не лише як проблематичний аспект перекладу, а як 

ситуація, де можна віднайти певний художній засіб, який виконуватиме 

естетичну функцію. Таке можливо за умови, коли «лексичне тло залишається 

нейтральним – в ньому немає ані яскраво виражених модернізмів, ані 

нав’язливих архаїзмів, – але на цьому тлі чітко виокремлюються дві-три 

прикмети «старовини» [2, с. 119–122]. Бажаність перекладного твору 

А. Андерс пояснює «асоціативністю», тобто використанням сильних, 

експресивних стилістичних засобів, що є такими завдяки здатності викликати 

в читача різні аналогії, ремінісценції, пов’язані з рідною культурою, історією, 

літературою. 

А. Андерс порівнює передання колориту епохи в перекладі зі сценічною 

дією. За його словами, «щоб передати дух епохи в спектаклі «Юлій Цезар», 

раніше, століття тому, одягали справжні римські тоги, тоді як зараз, щоб 

створити атмосферу далекої історичної епохи, достатньо кількох елементів, 

штрихів, декорацій, що для глядача слугують символом того часу». Такі 

аналогії пояснюють, чому іноді «синхронічний переклад» менш вдалий, а 

діахронічний стилістично достовірніший, ближчий читачеві, довше «живе» та 

має більшу популярність, ніж віддалений у часі. Крім цього пояснення, 

А. Андерс зауважує: «Література пізнішого періоду (хоча не завжди, як 

показують інші приклади) володіє більш широким спектром стилістичних 

засобів, що з’являються в процесі її розвитку, в ній накопичений досвід 

більшої кількості літературних шкіл, традицій, що дає перекладачеві дуже 
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багатий вибір прийомів перекладу. Зокрема, використовувати асоціативні 

образи, запозичені в авторів різного часу, притаманну їм лексику» [2, с. 119–

122]. А. Андерс також застерігає від надмірної архаїзації. Уважають, що таких 

правил треба дотримуватися під час перекладу, оскільки їхня ефективність 

підтверджена практикою. У процесі перекладацької творчості можуть 

з’являтися інші тенденції та авторські підходи. 

 

1.3.2. Труднощі передання національного й історичного  

колориту. Поняття «історизація» і «модернізація» можуть бути порівняно 

глибше диференційовані, оскільки, як зазначає А. Попович, крім часу 

календарного, існує ще «час культури». Ідеться про реляцію «культури» 

оригіналу й «культури» перекладу. А. Попович наводить приклади зі 

словацької літератури, де, порівняно з німецькою літературою, класицизм 

запізнюється на кілька десятків років. «Типологічно розрізняють такі ситуації: 

1) час «культури» оригіналу відповідає часу «культури» перекладу; 2) час 

культури в перекладі відстає від часу оригіналу; 3) час «культури» оригіналу 

(чи певний сегмент) у перекладі відсутній» [113; с.43]. 

Переклад віддаленого в часі твору покликаний подолати часову й 

культурну дистанцію, може стати історичним внеском у літературу [41; 130]. 

Взаємодія систем перекладацької діяльності з середовищем може бути 

схарактеризована у двох аспектах: як вплив середовища на планування й 

виконання перекладу та як вплив перекладу на хід міжкультурного обміну, 

мову, літературу тощо, тобто чинники зовнішні щодо нього [3, с. 39]. Суттєва 

роль в окресленні стратегії перекладу належить лінгвокультурним чинникам, 

а саме: «дистантності культур», які контактують у перекладі, відмінностям у 

способах концептуалізації й категоризації дійсності, стереотипах поведінки, 

лакунарності [3, с. 40]. 

«Через те що формування ментальності все-таки відбувається на рівні 

групи, національні (етнічні) особливості виходять при цьому на перший план, 

релігійний компонент має також велике значення, проте не вирішальне, оскільки 
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на рівні нації часто спостерігається занадто велике релігійне розмаїття 

(наприклад, функціонування декількох релігійних напрямів, конфесій у межах 

однієї країни, нації); історичний компонент теж не варто недооцінювати, проте 

суто національні (етнічні) ментальні риси все ж достатньою мірою 

«перемагають» соціально-історичні корелятиви» [56, с. 22–23]. 

«Переклад – це своєрідний діалог двох культур, що передбачає вміння 

перекладача відрізняти своє від чужого. При цьому не повинна виникати й 

реалізовуватись якась «змішана культура», що негативно позначилося б на 

якості перекладу» [56, с. 22]. 

  

1.3.3. Фахові компетентності перекладача та переклад ІМЛ. Не варто 

заперечувати, що інколи трапляється суб’єктивність перекладацьких рішень 

під час вибору стратегії перекладу історично маркованої лексики. 

Т. Р. Кияк зазначає: «У процесі перекладу сам перекладач повинен 

володіти «культурною компетенцією», тобто знанням чужої культури, аби 

виявити в тексті специфіку культури. Розуміння між людьми передбачає не 

лише знання граматики, але й наявність спільних культурних передумов» 

[56, с. 22]. 

Оскільки відмінності в мовах зумовлені різними історичними, 

географічними, культурними, економічними й іншими причинами, то 

перекладач стає, по суті, посередником не лише між мовами, але й між 

культурами. Тому для перекладача важливим є обов’язкове знання історії, 

культури, географії, побуту народу, який представлений мовою оригіналу. 

Крім цього, Т. Р. Кияк наголошує, що перекладач у процесі практичної 

роботи має справу також із культурою автора вихідного тексту, «він повинен 

бути апріорі готовим до присутності в цьому тексті суто національного 

забарвлення, яке не піддається дослівному перекладу» [56, с. 21]. 

Під час перекладу ІМЛ перекладач повинен бути готовим до наявності 

в тексті національного забарвлення разом з історичним забарвленням, що 

засвідчує архаїчна чи архаїзована лексика. 



46 
 

Згідно з теорією А. Д. Швейцера, обираючи й утілюючи 

перекладацьку стратегію, фахівець зважає на цілу низку чинників, зокрема: 

мовні норми, норми перекладу, літературна традиція, національний 

колорит, дистанція часу, первинна й вторинна комунікативні ситуації, що є 

значущими в аспекті художнього перекладу [152]. 

Як зазначає Є. М. Мешалкіна, існують внутрішні чинники, що 

зумовлюють обрання й реалізацію стратегії, серед яких варто 

виокремлювати тип мислення, особисте ставлення до тексту, метод 

перекладу, яким послуговується перекладач, досвід й обдарованість фахівця 

[95].  

Перекладач ухвалює рішення стосовно еквівалентно переданої 

архаїчної лексики, що має бути найбільш конструктивною на тлі 

перекладеного твору. Перекладач має право архаїзувати, модернізувати 

лексему оригіналу чи цілу лексичну групу, як-от архаїзми-поетизми, або, 

навпаки, уникнути їх. Фахівець демонструє принцип суб’єктивності вибору 

між модерним чи класичним стилем. 

Суб’єктивність пов’язана з внутрішньою взаємодією у творчості 

автора й перекладача, який перекладає архаїчну та архаїзовану лексику, 

дотримуючись авторських традицій чи відмовляючись від них. Принцип 

суб’єктивності виявляється в збережувальному підході до перекладу 

архаїчних одиниць або в їх заміні. 

У контексті дослідження постає запитання про те, чи виграє переклад, 

якщо перекладач уподібнюється до автора, чи буде текст ефективнішим за 

переклад, що вирізняється оригінальністю. Крім того, важливо з’ясувати, чи 

існують випадки, коли переклад набуває ефективної форми саме завдяки 

дистанціюванню від авторського стилю, а також дослідити, що може 

слугувати критерієм міри, до якої автор уподібнює переклад твору з 

архаїчними елементами оригіналу, мірою відступу від нього, коли фахівець 

ігнорує ознаки архаїзації так, щоб переклад став якнайбільш вдалим. 
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У теоретичному вимірі актуальним уважають запитання про межу, до 

якої «співавторство йде на користь автору, а після якої воно «підрівнює» 

особистість автора під особистість перекладача» [120, с. 409]. Дослідники 

перекладу стверджують, що зіткнення двох творчих особистостей – це 

співпраця або конфлікт [120, с. 409]. 

Дискусійною називають проблему самобутності фахівця, який 

виконує переклад, як фактору конфліктогенності під час перекладу 

архаїчних, темпоральних елементів. Не існує однозначної відповіді на 

запитання про те, чи завжди дотримання авторської естетики призводить до 

позитивних результатів. Науковці доводять, що «відтворення в перекладі 

образу автора у всій його індивідуальності можливе лише в тому випадку, 

якщо перекладач являє собою творчу особистість із багатим особистим 

досвідом та високим ступенем адаптивності та якщо свій переклад він 

створює на основі щонайглибшого проникнення в систему світоглядних, 

етичних, естетичних поглядів та художнього методу автора» [120, с. 411]. 

Очевидно, що відповідь на порушені запитання пов’язана з 

перекладацькою компетенцією та майстерністю фахівця-перекладача. 

Насамперед варто з’ясувати, що становить мовну компетенцію перекладача. 

До фахових якостей перекладача належать такі: рівень варіативності мови 

автора, креативний досвід, характер творчого підходу (рівень творчості), 

широкий словниковий запас (для лексики), культурний рівень, що маркує 

соціальне й освітнє оточення фахівця (наприклад, інноваційність мислення), 

наявність енциклопедичних знань (ступінь володіння мовою оригіналу, 

оперування відомостями з історії, із діахронного та синхронного 

становлення мови). 

У річищі дослідження доцільно схарактеризувати ситуації, у яких 

автор і перекладач взаємодіють, працюючи з твором, що має темпоральний 

компонент. Для таких ситуацій характерна низка чинників, що описані 

нижче.  
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1. Перекладач володіє мовною компетенцією, що тотожна до 

авторської майстерності, узгоджена зі ступенем художньої цінності тексту-

оригіналу. 

2. Мовна компетенція перекладача поступається мовній компетенції 

автора й художній цінності твору-оригіналу. Як промовистий приклад варто 

назвати творчу взаємодію: Шекспір – невідомий перекладач, нефахівець із 

творчості письменника. Контрастність взаємодії можлива не така чітка й 

запропонована для порівняно зрозумілішого сприйняття. 

3. На відміну від манери автора вдаватися до численної архаїзованої 

лексики, не завжди доцільної та зрозумілої, яка обтяжує мову тексту, робить 

його монотонним, засвідчує неконструктивні тенденції, поступається за 

художньою цінністю проголошуваній ідеї, мовна компетенція перекладача 

має більший потенціал, оскільки фахівець із перекладу послуговується  

іншими стильовими інструментами.  

Перекладач високохудожніх класичних творів, незалежно від свого 

професійного рівня, має реалізувати перекладацьку стратегію, 

дотримуючись охоронного принципу. За таких умов перекладач наслідує 

автора настільки, наскільки це вможливлюють мовні засоби. Наслідком 

такого підходу стає максимально можлива архаїзація тексту, вияв 

перекладачем власних адаптивних ресурсів.  

У разі, коли перекладач репрезентує рівень творчості, потужніший за 

авторський (це наслідок перебування майстра в певному середовищі), 

взаємодія креативних особистостей призводить до вільного вияву ознак 

особистості перекладача, що може опосередковано об’єктивуватися в 

тенденції до модернізації. Перекладач нерідко вдається до нівелювання, 

вилучення й інших прийомів, демонструючи власний стиль. Висловимо 

припущення, що за таких умов модернізація слугуватиме більш ефективним 

прийомом, оскільки наповнить текст інноваційними тенденціями, 

наблизить до читача, допоможе уникнути надлишкових чи незрозумілих 
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відомостей. Текст матиме іншу тональність, збільшить свою художню 

цінність. 

У ході аналізу такого підходу до перекладу творів, що містять архаїчні 

елементи, зазнає актуалізації проблема оцінювання твору. До критеріїв 

оцінювання вихідного й перекладного твору зараховують такі: когнітивна 

значущість тексту та перекладу, самобутність мови твору й перекладу, 

ступінь експресивності у творчості автора та фахівця з перекладу, рівень 

версифікації мови перекладача й автора, ступінь самобутності стилю, а 

також результати опитування, що проводять серед читачів стосовно 

естетичної вартості перекладених й оригінальних творів. 

Зокрема, перекладач надає перевагу архаїзації, якщо це сприяє 

збагаченню мови, слугує естетично довершеним прийомом для виконання 

перекладу. Осучаснення також стимулює динаміку мови, літератури, 

перекладу, спонукає до творчого вияву самобутності фахівця.  

У контексті перекладу високохудожніх творів, дистанційованих у 

часі, влучними називають переклади, що демонструють тенденцію до 

архаїзації. У таких випадках перевагу варто надавати саме архаїзації. 

Доцільність такого підходу аргументована тим, що за цієї умови можливо 

більш ефективно передати функції архаїзмів, доречно дібрати лінгвальні 

засоби архаїзації мови перекладу, відтворити дух епохи й національний 

колорит. 

За взаємодії, описаної в третій ситуації, більш дієвим стане 

осучаснення, чи модернізація, як спосіб перекладу та як тенденція. Це дасть 

змогу уникнути неконструктивних функцій архаїзмів, наповнити текст 

інноваційними тенденціями й перекладацькими прийомами, новою 

тональністю. Фахівці роблять усе можливе для того, щоб маловідомі або 

забуті твори набули нового звучання, здобули іншу художню цінність.  

Отже, перекладач, працюючи з твором, має проаналізувати 

перекладацькі трансформації, за допомогою яких можна досягнути 
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архаїзації, нівелювання й модернізації, утілити власний задум, скерувати 

свої творчі зусилля в правильному руслі.  

 

Висновки до першого розділу 

 

До ІМЛ належать мовні одиниці, що містять інформацію про зовнішні 

та внутрішні зміни, пов’язані з часом. ІМЛ охоплює історизми, архаїзми 

сучасного періоду й періодів, віддалених у часі. Поняття історизму та 

архаїзму базовані на часовій ознаці. Архаїзми й історизми сучасного 

періоду належать до архаїзованої лексики. ІМЛ є поліфункційною та має 

здатність надавати текстові різного стилістичного забарвлення. 

Серед завдань перекладу ІМЛ варто виокремлювати відтворення 

культурної, функціональної та психологічної специфіки оригіналу зі 

збереженням часової належності як атрибутивної риси оригіналу, реального 

чи уявного часу, для передання його читачеві перекладу. 

Важливим чинником процесу відтворення архаїзмів є аналіз впливу 

вихідних мовних і позамовних обставин на формування семантичного, 

граматичного, функціонального значення слова оригіналу. Подолання 

історичної дистанційності в перекладі вмотивовує потребу в аналізі та 

відборі мовних засобів. 

Відбір мовних засобів має бути ґрунтований на таких стратегіях 

перекладу ІМЛ: архаїзація, вилучення, нівелювання та модернізація. 

Цілісна архаїзація – це прагнення максимально точно відтворити 

варіативність мовної специфіки оригіналу в перекладі. Констатовано, що 

таку практику рідко застосовують перекладачі. На відміну від цілісної 

архаїзації, умовна архаїзація спрямована на відтворення історичного 

колориту. 

Вилучення слугує ефективним способом перекладу ІМЛ за наявності 

надлишкової інформації в оригіналі чи в перекладі, воно дає змогу віднайти 

еквівалент у мові перекладу. 



51 
 

Нівелювання стає об’єктивованим, коли перекладач ігнорує елементи 

тексту-оригіналу, що містять важливу смислову інформацію. Нівелювання 

призводить до втрати національно-культурного та історичного колориту. 

Результатом модернізації є заміна архаїчних найменувань на 

еквівалентні сучасні в мові перекладу. Стратегія модернізації ототожнена з 

підходом, протилежним до збережувального принципу в перекладі, має на 

меті полегшити сприйняття оригіналу читачем іншої історичної культури, 

зробити його більш зрозумілим. 

Для виконання адекватного перекладу можливо поєднувати описані 

стратегії, це сприятиме збереженню національно-культурного та 

історичного колориту в перекладі. 

Переклад тексту, віддаленого в часі, створює необхідність 

синхронізувати текст із законами сучасної мови або адаптувати до мовних 

обставин віддаленого історичного періоду. 

Відтворення ІМЛ варто базувати на семантиці вихідної лексичної 

одиниці та конотаціях й асоціативних зв’язках лексеми . 

Властивості архаїзмів та історизмів дають змогу класифікувати їх за 

спільними ознаками. Традиційно переклад історизмів виконують за 

допомогою транскрипції, транслітерації, еквівалента або аналога. 

Суперечності відбору мовних засобів, із якими завжди працює 

перекладач, виникають як наслідок культурних та історичних розбіжностей , 

при цьому семантична специфіка слова може бути вкоріненою в дуже давні 

часові періоди, що ускладнює відтворення ІМЛ. 

Увага до історичних і культурних маркерів у тексті перекладу дає 

змогу відтворити авторський стиль та атмосферу зображуваної епохи. 

Причиною виникнення комунікативних втрат під час перекладу ІМЛ 

є розбіжності між часом створення вихідного тексту й тексту перекладу, а 

також розбіжності між культурами та неадекватний добір лексичних 

одиниць. 
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Переклад історизмів та архаїзмів пов’язаний також із чинником 

розуміння й відтворення перекладачем мовної картини світу автора, що 

реалізоване в системі обраних у процесі перекладу лексичних і граматичних 

засобів. 

Під час перекладу ІМЛ необхідно зважати на чинники наявності чи 

відсутності мовних засобів у мові перекладу й на мовну компетенцію 

перекладача, що корелює з суб’єктивною мотивацією вибору стратегії 

архаїзації, модернізації, вилучення або нівелювання на практиці.   
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РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙНОГО ТА 

ІНФОРМАТИВНОГО РЕСУРСУ АРХАЇЗМІВ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ 

 

 

Архаїзми виявляють своє справжнє значення в структурі тексту лише 

тоді, коли взято до уваги іманентно наявну в них специфічну часову 

інформацію, через яку всі текстові значення набувають більш інтенсивних 

властивостей, відчутних для сприйняття носієм мови. З огляду на це окремим 

об’єктом дослідження постають чинники перекладу, що формують враження 

читача. За визначенням Л. Л. Нелюбіна, «інформація про структуру – один із 

видів інформації, що може призначатися адресату» [197, с. 71]. 

Наприклад, інформація про структуру тексту, передана архаїзмами, 

здатна створювати додатковий естетичний ефект. У такому підході, зокрема, 

об’єктиваний критерій оцінювання перекладу, що відповідає на запитання 

про те, чи відчує читач естетичний ефект, закладений у першоджерело. 

Також перекладач постає перед необхідністю розмежувати ключову та 

другорядну, додаткову інформацію, передану архаїзмом. За словами 

Л. Л. Нелюбіна, «ключова інформація – це абсолютно нова інформація, що 

ані контекстом, ані ситуацією не може бути підказана. Інформація, що у 

перекладі має бути обов’язково відтворена» [197, с. 77]. 

Перекладач має відтворити ту або ту архаїчну стилістичну фігуру чи 

стилістичний відтінок, узяти до уваги семантику архаїзму (першо- або 

другорядність, значущість для переміщення до перекладеного тексту) та його 

функції в художньому творі, що названі автором та які прагне репрезентувати 

перекладач. 

Передання всіх особливостей і тонкощів архаїзованих компонентів 

твору, що виникли внаслідок реалізації стилістичних ресурсів архаїчної 

лексики мови оригіналу, потребує найбільш широкого спектру засобів 

відтворення відтінків у мові перекладу. 



54 
 

Варто зважати й на те, що іноземець – носій мови – не завжди розуміє 

значення архаїчного елемента або розуміє його не повністю, не завжди 

замислюється над його походженням, але завжди відчуває ефекти контрасту 

до сучасного, створені архаїзмом, та сприймає загальний стиль твору. Тому 

в перекладах часто відтворюють контраст і загальний стиль на рівні тексту. 

Українець також не завжди розуміє архаїзми власної мови. Передати 

відчуття, загальну атмосферу твору на кожній сторінці – домінантне завдання 

перекладу архаїчної лексики у творах. 

 

2.1. Кореляція часових лексичних кванторів під час перекладу 

архаїзмів 

Теоретики та практики перекладу виокремлюють групу стилістичних 

архаїзмів [26, с. 139], маючи на увазі слова, що належать до сучасного 

словникового запасу. «Це загальновідомі слова, що вживаються перш за все 

в книжній мові, слова, що є синонімами, а точніше, лексичними дублетами 

інших слів і сприймаються носіями мови як ті лексичні одиниці, що 

залишилися від минулих епох, наділені відтінком урочистості, стилістичної 

піднесеності, «високої тональності» [26, с. 139]. 

Дослідники перекладу довели, що в мовній палітрі письменників 

архаїзми багатофункційні. Їх використання залежить від жанру твору й 

наміру автора. В історичних романах та оповідях архаїзми відтворюють 

колорит часу й місця. В інших творах вони потрібні для стилістичних цілей: 

за їхньою допомогою мова може стати урочистою, піднесеною, іронічною, 

сатиричною. Вони беруть участь у стилізації церковного й офіційно-ділового 

мовлення різних епох. У них багатий набір стилістичних функцій [26, с. 139]. 

У межах перекладацької специфіки архаїзмам, що в оригіналі слугують 

для передання емоційно-експресивних відтінків, у перекладі зазвичай 

відповідають архаїзми або книжні слова [26, с.139–140]. У сучасній 

лінгвістиці такі явища набувають нового пояснення. 
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Функція архаїзму у творі – відтворювати мовну картину часу –

реалізована в лексичному кванторі. Під лексичним квантором розуміють 

лексичу одиницю (слово, словосполучення), яка корелює з часово-

просторовою віссю мовного континууму. Мовний континуум при цьому є 

величиною сталою, тоді як лексичний квантор – величина змінна [19]. 

Динаміку становлення лексичного квантора можна спрощено уявити як 

утворення нової лексичної одиниці, її входження до лексичної системи мови 

й можливе подальше «старіння», тобто зарахування її до історизмів чи до 

архаїзмів у мові. Лексичний квантор являє собою сталу структурну одиницю 

мовної картини світу, що характеризує певний відрізок часово-просторової 

вісі мовного й соціального розвитку [19]. 

Лексичний квантор слугує орієнтиром для носіїв мови як 

лінгвокультурний, етномовний і часовий код. У зв’язку з цим особливого 

значення набуває відстеження кореляцій лексичних кванторів різних мов у 

процесі перекладу. 

Такий підхід до аналізу й вивчення перекладу російської архаїчної 

лексики англійською мовою застосовує В. Д. Бялик, аналізуючи переклади 

твору О. С. Пушкіна «Капитанская дочка», виконані Марією Зелінською та 

Наталією Дудінг [19]. 

На нашу думку, лексичні квантори архаїзмів – це утворення сполучень 

часової тривалості з різними мовностилістичними польовими структурами, 

такими як сфера поетичної лексики, книжної лексики, релігійної лексики, 

лексики високого стилю; із різними граматичними полями, як семантично-

функціональне поле персональності займенника – «thee», «thy», «you», чи 

номінативне поле іменника – «troth sooth», «yesternihgt», кількісні ознаки 

числівника – «too», «twain», граматичне поле дієслова – «was», «wast», «go», 

«goeth», «dare», «darest». Такі квантори важко віднайти в мові перекладу, це 

змушує перекладачів шукати відповідники.  

Відтворення архаїзму в перекладі вмотивовує застосування лексичних 

кванторів мови перекладу, для яких характерна належність до суміжних 
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стилістичних, граматичних чи значеннєвих лексичних полів мови оригіналу, 

наприклад: 

«I saw thee smile…» [249]. 

«Я видел глаз твоих улыбку...» [220]. 

«Я бачив посмішку твою...» (переклад наш – Т. Л.). 

Тут архаїзм оригіналу відтворений інверсивними фразами в обох 

перекладах. Такий вибір перекладача можна пояснити тим, що це інверсивне 

сполучення слів належить до польової структури високого стилю поезії, 

використовуване в поетичному мовленні, як і архаїзм оригіналу.  

У разі перекладу архаїзмів має значення те, із якого лексичного шару 

мови це обсолетизоване слово утворює часовий квантор. Архаїзована 

лексика має більшу здатність до такого виду сполучуваності, тому в 

перекладах вона частіше відтворена лексикою, що належить до 

периферійних, рідковживаних слів. Лексика її відтворення часто перебуває в 

синонімічних, стилістичних рядах якнайдалі від сучасного відповідника. 

У разі відтворення архаїчної лексики давніших періодів також може 

бути застосоване слово, що утворює певний часовий квантор у суміжній чи в 

максимально наближеній до лексеми оригіналу площині: 

«Не лъпо ли ны бяшеть, братие…» [240]. 

«Woud it not befit us, my brethren…» [240]. 

Архаїзм перекладу «brethren» належить до сфери архаїчної та книжної 

лексики англійської мови. Кореляція лексичних кванторів оригіналу й 

перекладу – доволі рідкісне явище в перекладі, попри високу здатність 

архаїзмів до дифузії з різними значеннєвими прошарками мови. 

 

2.2. Граматичний принцип під час перекладу архаїзмів та історизмів  

Переклад будь-якої лексичної одиниці або тексту вимагає зіставлення 

мов, що контактуть і відрізняються за граматичною будовою. Відтворення 

вихідного тексту об’єктивує перед перекладачем завдання, по’язане з 

пошуком таких граматичних форм і синтаксичних конструкцій, які б 
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узгоджувалися зі змістом тексту-оригіналу. Різниця в граматиці мов, що 

контактують, реалізована в перекладацькій практиці у вигляді відмінностей 

у формі й порядку слів, нормах утворення словосполучень і речень тощо. 

Однак у граматиці англійської та української мов існують і спільні риси, 

зокрема наявність категорій роду, числа, часу. Водночас урахування 

граматичного принципу в перекладі дає змогу чітко відстежити належність 

тексту до тієї чи до тієї мови.  

Потреба в граматичному принципі перекладу аргументована 

контекстом уживання ІМЛ. У цьому випадку фахівці найчастіше 

використовують еквівалент або роблять рівноцінну заміну під час перекладу, 

що впливає на різні види трансформацій історично 

маркованих / архаїзованих слів або словосполучень, наприклад:  

«This woman hada way of tyrannizing over Major Dobbin (for the weakest of 

all people will domineerover somebody), and she ordered him about, and patted him, 

and made him fetch and carry just as if he was a great Newfoundland dog» [260].  

«Ця жінка мала свій спосіб тиранити Доббіна (бо й найслабшій людині 

хочеться над кимось володарювати); вона командувала ним, заохочувала 

його, змушувала бігати по її речі й носити їх, наче він був великим 

ньюфаундлендом» [241].  

У наведеному прикладі історизм «Newfoundland dog», маючи в основі 

іменник і прикметник зі смисловими відношеннями, утворює взаємозалежне 

словосполучення з номінативною видоформою, що засвідчує заміну типу 

словосполучення під час перекладу. 

«Граматичні категорії важливі в перекладі у зв’язку з питанням 

наявності – відсутності роду в мові, а також часу і числа» [138]. 

Д. Крістал зазначає, що архаїчні граматичні форми слів представлені 

дієсловами із закінченнями – -est, -eth, як наприклад, «goest», «goeth»; 

формами на зразок «‘tis та spake» [169, с. 23]. 

Під час перекладу ІМЛ завжди необхідно брати до уваги граматичні 

структрури мови-оригіналу й мови-реципієнта для узгодження змісту 
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першоджерела, що реалізують за допомогою заміни полідовності слів, їхніх 

форм тощо та дають змогу з’ясувати мовну належність тексту.  

 

2.2.1. Передання часового сегмента архаїчного займенника. Однією з 

найбільш уживаних і найчисельніших груп архаїзмів, із якими працюють 

перекладачі поезії чи прозових творів, є архаїчні форми особових 

займенників [178, с. 61]. Частота їх уживання пов’язана з тим, що особові 

займенники – ядро функціонально-семантичного поля персональності, яке 

трактують як систему різнорівневих засобів мови, що слугують для 

вираження різних варіантів ставлення до особи чи предмета висловлювання 

[178, с. 62]. 

Відсутність прямих еквівалентів архаїчних займенників в українській 

мові, з огляду на їхню функційність, породжує низку проблем. Зокрема, 

архаїчні займенники мають функцію характеризувати особу та 

відтворювати загальну атмосферу твору. Вони втілюють ставлення автора 

до будь-чого чи ставлення певної особи (позначене експресивністю) до 

іншої особи або до події, доносять особливості мови персонажів, 

повідомляють про належність персонажа до певної соціальної групи в 

суспільстві. У разі перекладу архаїчного займенника звичайним 

займенником української мови ця семантика втрачається або передається 

частково.  

Якщо характеризувальна чи інформаційна функції архаїчного 

займенника чітко виражені, важливо знайти засоби, які б відтворили її й у 

перекладі. Коли займенник передає загальну атмосферу твору як 

стилістичний чи інформаційний засіб, втрату часової ознаки можливо 

компенсувати на рівні тексту. 

Чинником, на який варто звернути увагу в перекладі архаїчних 

займенників, є інваріантне граматичне значення архаїчних особових 

займенників. Воно виявляється в тому, що займенники вказують на особу 

чи на предмет, не називаючи їх, але при цьому повідомляють додаткову 
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інформацію про мовця чи про обставини. Крім того, їм властивий високий 

ступінь абстрактності значення (на відміну від прикметників та іменників), 

що поєднаний із часовим інформативним навантаженням. Тому частотне 

використання архаїчних займенників із лінгвостилістичною метою надає 

тексту особливої виразності й водночас пояснює рідкісне застосування їх як 

художнього прийому в літературі.  

У художніх творах архаїчні займенники виконують особливі 

прагматичні та стилістичні функції. У поезії вони слугують засобом 

образотворення. Займенник «thee» – постійний атрибут творчості Волта 

Вітмена та Едгара По, що зберігає свою морфологічну парадигму в цих 

поетичних творах. Займенники в поезії формують атрибуцію основного 

сюжетного персонажа й у такий спосіб створюють певний образ.  

Наприклад, звертаючись до своєї душі, поет називає її займенником  

2-ї особи однини в поезії «Gods» («To break the stagnant tie–thee, thee to free, 

O Soul, /» [262, с. 296]) та вживає такий самий займенник, ведучи розмову 

про музу в «Song of the Exposition»:  

«I say, I bring thee Muse to-day and here, /» [262, с. 231]. 

«Прошу, побачити б Ту Музу біля себе» (переклад наш – Т. Л.).  

Автор історичного роману також постає перед вибором нейтрального 

«you» та стилістично забарвленого «thee», його морфологічних варіантів 

«thou» і «thy», що зумовлене загальною структурою твору, його жанром або 

потребою показати ставлення персонажів один до одного, особливості 

мовлення персонажа в діалозі, ставлення автора до чогось, акцентувати 

загальний пафос твору. 

Варто уявити й порівняти стилістично нейтральну модель «To you Old 

Cause» та авторське «To Thee Old Cause» [262, с. 39] або штучно створену, 

позбавлену архаїзації мовну модель «These songs for you, the eternal march 

of you» та стилізовану завдяки архаїчним елементам строфу «These chants 

for thee, the eternal march of thee» [262, с. 40]. Такий підхід дає змогу 

з’ясувати комунікативний намір автора та засвідчує завдання, які 
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виявляються невиконаними для перекладу. Зокрема, в оригінальних творах 

наявні варіанти займенника, що узгоджені з сучасними й архаїчними 

одиницями, ужиті з певним наміром: «Failing of which, we do pronounce to 

you, that we hold ye as robbers and traitors…» [257]. 

Така стилістична опозиція архаїзм – сучасне слово не відображена в 

перекладах: «У разі невиконання оголошуємо вам, що вважатимемо вас 

зрадниками і розбійниками» [234, с. 244]. Негативне ставлення персонажа, 

зневажливе розмежування, що відчутне в оригіналі, у цьому перекладі 

втрачається. В англійському варіанті історичного роману вжито архаїчні 

форми займенника «Ye», що передають емоційне напруження події або 

характеризують мову персонажа, приміром, його зневажливе ставлення , чи 

маркують його належність до певного соціального стану або групи. 

Наприклад, маркують говірку особи, яка належить до знатного саксонського 

роду: «What, then, would you have of me? Or in what can this violence serve 

ye?» [257]. 

Найближчими до англійських історично маркованих займенників за 

своїми стилістичними й функційними характеристиками є українські Ви, 

Вас. Можна висловити припущення, що такі відповідники в перекладах 

здатні зберегти стилістичне навантаження, хоч і буде наявна часткова 

втрата стилістичного значення, а саме – втрата історичного колориту. Як 

наслідок, простежувана відсутність будь-якого типологічного 

стилістичного відповідника, що передавав би відтінки архаїчних звертань у 

множині. Вони стають очевидними в текстовій функціональності 

граматичних інваріантів «you – thee – ye», для яких немає відповідників в 

українській мові. З огляду на це в перекладах втрачаються різні стилістичні 

й прагматичні ознаки англійських архаїчних займенників. За таких умов 

читачеві важко помітити якусь різницю в перекладі поданої вище 

оригінальної фрази: «То чого ж вам від мене треба? І яка вам користь із 

цього ґвалту?» [233, с. 207]. В українських перекладах маємо аналогічні 

граматичні варіанти Ти – Ви, позбавлені архаїзації. Отже, пошук 
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відповідника, спроможного передати весь спектр значень англомовних 

архаїчних займенників, стає творчим завданням перекладача. 

На практиці займенникове маркування особливостей мови персонажів 

у перекладах ігнорують, змістове наповнення передають звичайними, 

позбавленими архаїзації варіантами Ви або Вас: 

«for this very day will yebe called to answer at a higher tribunal» [257]. 

«бо сьогодні ж таки вас покличуть до вищого суду» [233, с. 252]. 

У наведеному прикладі спостерігаємо втрату стилістичної ознаки 

займенника, що передає у творі зневажливе ставлення персонажа та 

водночас маркує саксонську говірку:  

«the best man-at-arms among yeout of saddle and out of service» [257].  

«щоб вибити з сідла й потурити зі служби найкращого вояка» [233, 

с. 231]. 

Подібні втрати в перекладі прийнятні, оскільки такі вилучення 

трапляються в ході передання прагматичних значень, як-от: відтворення 

говірки, інформація про особу, зокрема про її стан, походження, особливо у 

звертаннях й репліках. Хоч фрази, що є емоційно насиченими завдяки 

вживанню архаїчного займенника «ye», не втрачають цієї емоційності в 

перекладах, у перекладацькій практиці можуть слугувати прикладами 

часткового відтворення цього займенника, що не має відповідника в 

українській мові:  

«Ill omens dog yeboth!» [257]. 

«А бий вас сила Божа, … !» [233, с. 231]. 

«Побий їх святий Вітольд!» [233, с. 30]. 

Перекладач не уникнув звичайного займенника в перекладі, вияв 

ставлення компенсований насиченим звертанням, однак читач і не 

здогадується, що ця фраза в оригіналі промовлена особливим саксонським 

діалектом, який засвідчує належність мовця до певної групи суспільства. 
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У наведеному нижче перекладі емоційно маркованої фрази також 

втрачено стилістичні ознаки архаїчного займенника та мовленнєві 

особливості:  

«Ye are worse than brute beasts in your actions…» [257]. 

«Ви ж учинили гірше, ніж дикі звірі…» [233, с. 207]. 

Можливо, перекладач сприйняв цю фразу як спокійнішу, менш 

емоційно насичену, порівняно з попередньою, що натомість 

об’єктивувалося в перекладі втратою емоційності та мовленнєвих конотацій 

у портретуванні персонажа. 

Щоб зробити наголос на особливій урочистості фрази, перекладач має 

застосувати такий прийом, як переосмислення:  

«be upon ye and about ye» [257]. 

«Нехай буде над вами благословення» [233, с. 252]. 

Проте питання про передання особливостей мови персонажа не 

розв’язане. 

Спроби передати особливості мови наявні в разі, коли, здавалося б, 

найлегше вжити звичайний займенник:  

«I tell ye, yeomen, that even those among ye» [257]. 

«Чуєте, йомени: адже навіть ті…» [233, с. 207]. 

Засобами передання стилістичних характеристик архаїчного 

займенника слугують дієслово та вказівний займенник, що набувають у 

реченні відтінку зневаги й просторіччя. Цікаво, що внаслідок такої спроби 

відтворити займенники та зберегти особливості мовлення персонажа, 

вдається частково компенсувати іншу функцію архаїзму – емотивну. 

Посиливши емоційний складник фрази в перекладі завдяки поєднанню 

різних варіантів відтворення займенника (цілісне перетворення плюс заміна 

сучасним відповідником), фахівець добирає кращий варіант, ніж повне 

ігнорування особливостей мови. 
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З огляду на те, що в оригіналі основною функцією архаїзму «ye» було 

маркування мови особи саксонського роду, доречним є пояснення у вигляді 

слів автора:  

«Розмовляли ці двоє по-англосаксонському – тією мовою, що нею, як 

ми вже згадували, говорили в Англії всі нижчі верстви людності, опріч 

воїнів-норманів…» [233]. 

Вдалим, на нашу думку, можна вважати рішення перекладача 

використовувати звертання до читача від свого імені, коментуючи переклад 

безпосередньо в тексті:  

«Сьогоднішній читач небагато зрозумів би з їхньої розмови, якби ми 

відтворили її тут, а тому подаємо її в перекладі» [233, с. 30]. 

Найпоширеніший, але не найбільш вдалий прийом передання 

архаїчних займенників – це заміна їх стилістично нейтральним 

відповідником Ти та його формами: тобі, тебе: «Тобі, праве діло» [243, 

с. 19], «Для тебе оці пісні, марш цей вічний тобі». 

Такі ж прийоми перекладач уживає й у перекладах інших строф:  

«These recitatives for thee» [262].  

«Це співи для тебе» [243, с. 19]. 

Далі в цьому ж творі зафіксовано повторення перекладацького 

рішення:  

«After a strange sad war, great war for thee, /» [262]. 

«По дивовижній печальній війні, війні великій заради тебе /» [243, 

с. 19]. 

«…this book unwitting to itself,/ Around the idea of thee» [262] 

«…Книга ця обертається навколо тебе,/» [243, с. 19]. 

Такий переклад цілком виправданий за змістом, але втрачає історичне 

забарвлення. Подібне простежуване й у перекладах інших творів, де 

архаїчна форма авторського займенника обрана невипадково. Часто вибір 

автора зумовлений бажанням надати урочистості твору та наголосити на 

небуденному значенні події чи явища, їхніх особливостях, поважному 



64 
 

ставленні до них, захопленні. Архаїчні займенники в наступному прикладі 

виражають поважне авторське ставлення до основного персонажа. У 

перекладах звичайні займенники не передають таку особливість 

авторського стилю:  

«Then I chant it for thee, 

I glorify thee above all, /» [262, c. 145]. 

У перекладі Віктора Коптілова:  

«Хай же я заспіваю тобі, 

Я прославлю тебе над усе, /» [див. 242, с. 139]. 

Уживання архаїчного займенника в цьому творі додатково виконує ще 

одну функцію: він слугує засобом персоніфікації, що також має передати 

читачеві певне ставлення до ключового образу: 

«I float his carol with joy, with joy to thee O death. /» [262, c. 145]. 

При цьому перекладацький прийом використано той самий:  

«Пливе славослів’я до тебе, і я радію, радію тобі ... /» [242, с. 143].  

Таке використання наявне в перекладах В. Коптілова й надалі:  

«Loved in the flood of thy bliss.../» [262, c. 46] 

«Омитих течією твоїх розкошів .../» [242, с. 143]. 

Англійські письменники використовують архаїчні займенники як 

засіб персоніфікації. У такий спосіб вони увиразнюють ставлення до 

предмета чи до особи, утілюють захоплення або повагу, тому стилістичне 

навантаження займенників посилене:  

«Thou sea that pickest and cullest the race in time, and/ unitest nations,/» 

[262, c. 145]. 

Проте цей займенник переданий знову ж таки стилістично 

нейтральним українським займенником:  

«Це ж бо ти, море, відбираєш породу завбачно, єднаєш народи,/» [242, 

с. 109].  

Ужитий переклад зумовлює втрату часової інформації, тому 

атмосфера події й авторське ставлення розкриті неповно:  
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«…who gives thee the opportunity of exercising thy charity and hospitality» 

[257]. 

«…і даю тобі нагоду виявити милосердя й гостинність» [233, с. 171]. 

Емоційне посилення в наступному перекладі у вигляді заміни 

розповідного речення на питальне є спробою компенсувати втрату часової 

ознаки:  

«Betray thee» answered the Jester…» [257]. 

«Викажу тебе?– перепитав блазень» [233, с. 32]. 

Іноді перекладачеві вдається трохи відійти від такої традиції й 

урізноманітнити переклад архаїчного займенника. Навіть часткове 

розв’язання проблеми, хоч і з певними стилістичними втратами, усе таки 

стає доволі позитивним моментом під час перекладу. Воно дає змогу 

наблизитися до передання творчого задуму, не порушуючи структури 

оригіналу, а тому позитивно відображається в перекладі. Зокрема, таким 

рішенням є неповна лексична заміна – український присвійний займенник 

свій.  

«With thy undaunted armies, engineering, /» [262, c. 145].  

«Виводь свої безстрашні армії, Техніко!» [243, с. 87]. 

Використання присвійного займенника дає змогу трохи яскравіше 

відтворити експресивну насиченість архаїчного займенника, який має 

відтінок винятковості, зображує риси, притаманні саме цьому предметові. 

«Thy bugles sounding loud and clear./» [262, c. 145].  

«Сурми в свої горни голосно й дзвінко!» [243, с. 87]. 

«Thy pennants labor, loosen’d to the breeze,/» [262, c. 145]. 

«Свої вимпели, Праце, випускай на вітер!/» [243, с. 87]. 

Варто зазначити, що звукова подібність у вимові початкових звуків 

українського присвійного займенника свій та англійського займенника «thy» 

допомагають перекладати їх, з огляду на їхню властивість бути 

просодичним засобом. Це дещо сприяє відтворенню загальної тональності 

оригіналу. 
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Неповною лексичною заміною з подібними властивостями можна 

також уважати зворотний займенник, що існує в українській мові, хоч він 

позбавлений архаїчної семи:  

«Fill thyself another goblet of wine» [257].  

«Налий собі ще келих» [233, с. 122]. 

Поєднання різних способів перекладу дає змогу уникнути повтору, 

якщо це потрібно:  

«…thou mayst drive them before thee as gently as so many innocent lambs» 

[257]. 

«За вітром ти їх поженеш поперед себе, як ягняток» [233, с. 31]. 

Вказівний займенник є додатковим варіантом перекладу архаїзму –

англійського займенника, що акцентує увагу читача на винятковості 

зображуваної персони чи об’єкта:  

«…leaving the lady in the hands of thy worthy confederate» [257].  

«Зоставити свою даму в руках такого достойного спільника» [233, 

с. 167]. 

«Gramercy for thy courtesy» [257]. 

«Дуже дякую за таку ґречність» [233, с. 103]. 

Архаїчний займенник переданий також за допомогою родо-видової 

заміни займенника вигуком, словом, що може в певному контексті 

виконувати подібну стилістичну функцію або відтворює загальну 

тональність оригіналу та слугує ще одним способом передати авторське 

ставлення до об’єкта:  

«Thou orb of many orbs!/» [262, c. 78].  

«О орбіто з орбіт!/» [242, c. 19].  

Прийнятним варіантом перекладу архаїчних займенників, що, крім 

загальної тональності оригіналу, відтворюють і характеристики ставлення 

до предмета чи особи, уважаємо такий:  

«Thou peerless, passionate, good cause» [262, c. 78]. 

«Незрівнянне, жагуче, прекрасне/» [242, с. 19]. 
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Тут відтінок архаїчної семантики ввічливої форми звертання частково 

компенсований у перекладі завдяки генералізації. 

Іноді в перекладі внаслідок подібної генералізації зовсім зникає 

архаїчне забарвлення, проте відбувається заміна, що не порушує стилю 

вихідного тексту, і функціональне обтяження займенника знаходить у 

перекладі прийнятну компенсацію. Цей прийом яскраво демонструють 

переклади, у яких перекладач використовує емоційну насиченість 

прикметників:  

«Thou well-kept, latent germ! /» [262, c. 78]. 

«Виплеканий заснулий пуп’янку! /» [242, с. 19]. 

У такий спосіб вдається відтворити ставлення автора до об’єкта як 

частину авторського задуму.  

«Thou stern, remorseless, sweet idea,/» [262, c. 78]. 

«Непідкупне, безжальне, любе, /» [242, с. 19]. 

Звичайно, дуже важко відшукати прямий український відповідник 

англійського архаїчного займенника, оскільки структура вірша зумовлює 

вибір слова, за цих умов зручним виявляється прийом переосмислення 

значення:  

«thou centre! /» [262, с. 78]. 

«горіхове зерня!» [242, с. 19]. 

Цілісне переосмислення можливе й у разі передання негативних 

емоцій, закладених у текст автором оригіналу:  

«Thou must up and away» [257]. 

«Геть звідси» [233, с. 231]. 

У подібних перекладах, на нашу думку, залучено порівняно більше 

творчих зусиль і вони є вдалішими з огляду на відтворення авторського 

задуму:  

«Thou seething principle!» [262, с. 78]. 

«Нуртуюча сило!» [242, с. 19]. 
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Доцільно навести ще один доречний приклад подібного 

переосмислення:  

«Fare thee well» [257]. 

«Прощавайте!» [233, с. 83]. 

Як бачимо, в оригіналі вжито ввічливу форму звертання, форму 

множини дієслова. У перекладі цілком відтворене ставлення до особи.  

Цілісне переосмислення відбувається там, де в оригіналі займенник 

ужитий разом із дієсловом-присудком, а в перекладі використано дієслово-

присудок:  

«I will aks thee no more» [257]. 

«Що більш не докучатиму» [233, с. 178]. 

«I do promise thee…» [257]. 

«Признаюсь по щирості…» [233, с. 178]. 

Специфічним для перекладу архаїчних займенників є застосування 

способу архаїзації лексичних одиниць. 

У перекладах поезії подекуди наявні спроби вживання в цільовому 

тексті іншого українського архаїчного елемента, щоб відтворити архаїчний 

займенник, який містить інформацію про особу:  

«Tell me what thy lordy name is on the Night’s Plutonian shore» [254]. 

«Як Вельможність Вашу звали там, де Стікс хова пітьма?» [219]. 

Архаїзація простежувана в разі відтворення звертань, за цих умов 

можливо використовувати прийом конкретизації. 

Архаїчний займенник «thee» належить до єдиної групи архаїчної 

лексики, що має архаїчні відповідники в українській мові: сей, се, сього. 

Свідомі втрати архаїчної семантики часто зумовлені потребами структури 

художнього твору. Феномен перекладу архаїчних займенників полягає в 

тому, що навіть до використання в українському перекладі архаїчних 

відповідників вдаються не завжди, оскільки це недоцільно, рідко дає змогу 

відтворити стилістичні відтінки оригіналу. 
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У перекладі строф оригіналу, що містять архаїчну лексику, дуже часто 

помітна не лише втрата архаїчної забарвленості твору, а й узагалі повне 

вилучення архаїчного займенника:  

«I would more gladly prove my skill with thee, than at the sword and 

buckler» [257]. 

«Я куди з більшою охотою показав би свою вправність, ніж мечем та 

щитом» [233, с. 178]. 

У разі, коли займенник не є ключовим елементом діалогу чи 

фрагмента тексту або коли він не обтяжений яскравою стилістичною 

функцією, втрати в перекладі не позначаються на загальній тональності 

тексту перекладу, завдяки іншим відтвореним елементам не впливають на 

сприйняття тексту читачем. Такі втрати можна вважати суттєвою мірою 

виправданими, переклади не втрачають інформації «персональності», 

важливої для висловлювання або для твору в цілому:  

«Forth from thy hovel door thou Ethiopia com’st to me, /» [262, с. 79]. 

«І ось ти вийшла, чорна, з похиленої хати, /» [243, с. 19]. 

У цьому прикладі загальна атмосфера оригіналу відтворена з 

найменшими втратами. Перекладач акцентував на цілісному звучанні 

фрази, що невіддільне від функцій займенника й реалізоване як художній 

прийом. Зазначимо, що властивість архаїчного займенника характеризувати 

об’єкт у таких випадках другорядна:  

«And come to the front door mother, here’s a letter from thy/ dear son/» 

[262, с. 79]. 

«Вийдіть на ганок, ненько, любий синочок листа надіслав/» [243, 

с. 19].  

Отже, найбільших втрат текст зазнає через вилучення архаїзму як 

окремого експресивного елемента, стилістичного засобу. До втрат 

стилістичної та прагматичної інформації в перекладі додаються й утрати 

суттєвої історичної інформації, що є цікавою та пізнавальною для читача. 
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Практичні рішення, які можна запропонувати для передання 

стилістичної опозиції «англійський архаїчний займенник – український 

сучасний займенник», репрезентовано в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Таблиця відтворення стилістичної парадигми архаїзм – сучасне слово 

В 

оригіналі  

Сучасний 

відповід-ник у 

перекладі  

Стилістично 

нейтральні 

відповідники 

Емоційно 

забарвлені 

відповідники 

Архаїзація 

в перекладі 

Lo 

(В. Вітмен) 

Ось 

(В. Коптілов) 

Цей, той 

(І. Давиденко) 

Оце, оцей 

О! 

(В. Коптілов) 

Сей, се, сього 

(В. Коптілов) 

Thee/thy/Ye/ 

thou/ 

(В. Вітмен, 

В. Скотт) 

Ти, Ви 

(В. Коптілов) 

Ти, Ви, Свій, 

Такий 

(Л. Герасимчук) 

Незрівнянний! 

Виплеканий! 

(В. Коптілов, 

Л. Герасимчук) 

Ваша 

Світлість,  

Ваша 

Вельможність 

(Ю. Лісняк, 

І. Давиденко) 

You 

(В. Вітмен, 

В. Скотт) 

Ти, Ви 

(В. Коптілов, 

Л. Герасимчук) 

Ти, Ви 

(В. Коптілов, 

Л. Герасимчук) 

Ви, Вас. 

(А. Білецький) 
– 

 

Попри належність до низькочастотних шарів лексики й обмежену сферу 

стилістичного використання, архаїчні займенники є носіями часової, 

історичної інформації, виконують низку стилістичних і прагматичних 

функцій, вирізняються здатністю бути сильним експресивним елементом. 

Через функціональну здатність архаїчної лексики бути засобом творення 

піднесеного стилю, її лінгвостильові конотації, зокрема й емфатичне 

забарвлення, необхідно перевіряти на рівні стилістики.  

На практиці перекладачі вдаються до таких прийомів, як заміна 

стилістично нейтральним чи стилістично схожим лексичним відповідником; 

передання через генералізацію для компенсації стилістичного забарвлення 

першотвору. Також перекладачі використовують, як зазначено вище, повне 

вилучення архаїчного елемента.  
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У перекладі архаїчних займенників, що трапляється в англійських 

художніх творах, застосовують такі основні перекладацькі прийоми: неповна 

лексична заміна; повне вилучення архаїчного елемента; прийом генералізації, 

цілісне переосмислення, компенсація на рівні фрази або фрагмента тексту. 

Порівняно вищу ефективність виявляє перекладацький прийом, що передбачає 

відмову від традиційного відтворення архаїчної лексики стилістично 

нейтральними елементами й вилучення їх із перекладу, коли натомість 

використані їхні стилістично забарвлені заміни. Це дає змогу компенсувати 

стилістичну значущість архаїчної лексики. У перекладі важливо відтворити 

наявну в оригіналі стилістичну парадигму «стилістично забарвлений архаїзм – 

нейтральне слово», узяти до уваги поєднання різновидів архаїчних 

займенників, ужитих для відтворення певних відтінків на мікростилістичному 

рівні. 

 

2.2.2. Відтворення інформативно-номінативної функції архаїчних 

іменників. Як засвідчують дослідження, архаїчні іменники надають твору 

численних конотацій із минувшиною, що зумовлює необхідність у 

якнайменшій їх втраті. Крім того, архаїчні іменники марковані 

експресивністю й ставленням до людини. Перекладачі акцентують увагу на 

іменниках, що номінують конкретних осіб або предмети, є узагальненими 

назвами осіб чи предметів та які не передають у текстах перекладів. 

Архаїчній лексиці, що функціює для називання осіб, речей, 

характеристик особи, абстрактних понять, властиве виконання інформативної 

функції, за допомогою якої читач дізнається про специфіку ознак, що 

стосуються часових обставин, у яких проходить дія, а також рис, якими 

володіють особи та які забарвлені темпоральними маркерами. Описана 

лексична специфіка органічно пов’язана зі здатністю до стилетворення й 

образотворення. 

Завдяки використанню архаїчних номенів осіб, предметів, абстрактних 

понять, характеристик перекладач має змогу інкорпорувати до твору конотації 
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минулого, які з огляду на свою місткість маркують загальне звучання тексту. 

У зв’язку з домінуванням безеквівалентності описаних лексичних одиниць 

постають проблеми, що не завжди отримують розв’язання в перекладі.  

Архаїзовані іменники, що функціюють як засіб стилізації тексту, 

диференціюють за кількома групами, які вимагають зосередження уваги під 

час перекладу: іменники для називання фаху чи роду занять особи («leech», 

«scullion», «apothecary», «seamstress», «espial», «warlock»); називання 

характеристик людини («villain», «a losel», «runagate»); іменники для 

номінування родинних взаємин і вікових ознак («consort», «spouse», «gossip»); 

соціального статусу особи («Demoiselle», «damsel», «Sire», «Dame»); іменники 

для називання абстрактних предметів («morrow», «troth», «burthen», 

«yesternight», «yore», «doom»); іменники для номінування побутових 

предметів («pallet»), назв одягу («hood», «brogues», «cravat»), приміщень 

(«bedchamber», «bower»). В англійських художніх творах трапляються й давні 

географічні назви («Albion», «Caledonia», «Cathay»). 

Найбільший потенціал у виконанні в художніх текстах інформаційної 

функції мають іменники, марковані архаїчними рисами, що слугують для 

номінування осіб загалом і конкретних дійових осіб. Перед перекладачем 

постає завдання – репрезентувати в тексті темпоральні відомості дійових осіб, 

що містить описувана лексика, представити обставини минулого, подати 

зображену картину за допомогою нових прийомів і фарб. Для перекладацької 

практики значущим є те, що аналізовані лексичні одиниці здатні реалізувати 

суміжну експресивну й прагматичну функції: надавати певних характеристик, 

демонструвати архаїчність мови, об’єктивувати особливості дійової особи. 

Описувана лексика слугує для називання конкретного предмета чи особи, а 

також засвідчує належність предмета чи особи до певного ряду. 

В оригінальних творах («Квентін Дорвард») зафіксовано вияв 

стилістичної парадигми «архаїзм – сучасне слово», як-от: «Leech – physician». 

Лексему «leech» використано для називання особи, яка майстерно володіє 

своїм фахом, натомість іменник «physician» – для номінування негативного 
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героя з метою передання емоційного ставлення або для позначення 

неосновного персонажа, узагальненого називання фаху. Відтворення цих 

стилістичних контрастів іноді породжує низку проблемних питань. 

Аналізовані архаїзми передають переважно єдиним сучасним відповідником: 

«hath sent this leech» [258, с. 57] – прислав цього лікаря з цілою сторожею [235, 

с. 46]; «the leeches say that cold water» [258, с. 75] – лікарі казали, що холодна 

вода вам завадить [235, с. 62]. У текстах перекладів наявні однакові варіанти 

передання архаїчного й сучасного слів. Це призводить до втрат стилістичної 

інформації, що акцентувала протиставлення нейтрального й архаїчного 

варіантів і була репрезентована в оригіналі за допомогою архаїчної 

характеристики слова.  

Промовистим прикладом передання згаданого значеннєвого відтінку є 

російські варіанти перекладу, у яких застосовано архаїзацію для відтворення 

архаїчних назв професій. Натомість в українськомовних текстах фахівці 

вдаються до осучаснення:  

«…no leech shall approach the sick-bed of Richard of England» [258, с. 57]. 

«…никакой лекарь не приблизится к постели короля Ричарда 

Английского» [234, с. 40]. 

«…жодного лікаря не пустять до ліжка Річарда Англійського…» [235, 

с. 47]. 

Варто зазначити, що в українських варіантах перекладу не зафіксовано 

протиставлення «архаїзм – сучасне слово», що призводить до втрати 

інформації, поданої в оригіналі. Такий підхід аргументований розбіжностями 

в мовних засобах. Водночас випадки повного вилучення чи нівелювання в 

українському перекладі цитованого уривку не можна вмотивувати 

лінгвальними розбіжностями:  

«knowledge of leech-craft» [258, с. 134]. 

«знание лекарского искусства» [234, с. 191]. 

У російському варіанті потенційною є дихотомія «лекарь – врач», що 

акцентована наявністю в тексті інших архаїчних одиниць:  
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«…hath sent this leech hither with» [258, с. 57]. 

«…прислал своего лекаря с почетной свитой» [234, с. 39]. 

«…прислав цього лікаря з цілою сторожею» [235, с. 46]. 

У варіанті українського перекладу зроблено спробу компенсувати цю 

втрату завдяки використанню рідковживаного слова «сторожа» на рівні 

речення. 

Нерідко автори українських перекладів вдаються до компенсації через 

застосування штучного архаїзму на рівні речення. Натомість російські 

перекладачі архаїзують слово через прямий лексичний еквівалент. Крім того, 

до українського варіанта залучено граматичну структуру, яку не можна 

вважати звичною для літературного варіанта мови:  

«Thou art no leech, I think, Sir Scot…» [258, с. 56]. 

«Ви не є лікар на мою думку,шотляндцю...» [235, с. 46]. 

«Но ведь ты же не лекарь, шотландец…» [234, с. 39]. 

Для відтворення антитези «архаїзм – сучасне слово» й уникнення втрати 

інформаційного значення архаїчної одиниці як потенційний прийом 

пропонують лексичну заміну:  

«bestow it all on this learned leech» [258, с. 56]. 

«віддай усі Ель-Гакімові» [235, с. 46]. 

«The base sordid scullion!» [258, с. 121]. 

«Підлий брудний мерзотнику!» [235, с. 205]. 

В аналізованому уривку фахівець із перекладу зміг передати відомості 

про ставлення персонажа до іншої особи. Водночас варто зауважити, що за 

такого підходу втрачено конотації, притаманні сприйняттю носіями 

англійської мови слова «scullion», як і в російському варіанті:  

«Негодный, презренный скряга!» [235, с. 173]. 

Автори російських перекладів акцентують увагу здебільшого на 

переданні однієї з характерних ознак названого об’єкта. Це сприяє 

відтворенню архаїчної забарвленості, а саме тих рис, що властиві архаїчній 
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семантиці оригіналу. В українських перекладах наголошено на переданні 

експресивної семантики лексеми та на ставленні до об’єкта. 

Архаїчні іменники для називання фаху або роду занять використовують 

із метою позначення дійових осіб твору за допомогою сучасних термінів. 

Унаслідок такого підходу стає можливим передання відомостей про 

експресивний складник архаїчного елемента, втрата семантики, що утримує 

цілу низку конотацій минулого. Крім того, це сприяє переданню значення, що 

в оригіналі інкорпороване в архаїзм. Суттєвою мірою це вмотивоване 

необхідністю передавати інформаційну функцію тексту. 

До повного вилучення архаїчних назв особи за фахом чи за родом занять 

автори перекладів вдаються в тому випадку, якщо ці слова функціюють у 

загальній семантиці, а не для називання конкретної людини. 

Переклад може бути ґрунтований на переданні тільки архаїчного 

значення:  

«I have no objection that leeches should wrap their words in mist…» [256, 

с. 132].  

«Я сперечатися з тобою не буду про ліки, ніби їхній вплив залежить від 

знання небесних плянет» [239, с. 117]. 

У разі вилучення лексичного архаїзму в перекладі на рівні речення через 

компенсацію – переосмислення фрази – досягають збереження ментальної 

архаїчності, що відображає особливості мислення, притаманні часу, в умовах 

якого перебуває персонаж. 

Однак архаїзм, використаний у загальній семантиці, здебільшого 

повністю вилучають:  

«This leech, this El Hakim, hath ministered remedies to him not two hours 

since…» [258, с. 58]. 

«Дві години тому випробував Ель-Гакім свої ліки на ньому…» [235, с. 47]. 

Констатовано тенденцію до непередання назв професій, категорій осіб, 

якщо вони функціюють у загальному значенні. Натомість існує тенденція до 

передавання їх у тексті перекладу, якщо такі одиниці номінують конкретну 
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людину. Зважаючи на складні випадки відтворення семантичної місткості 

архаїчних лексем, фахівці вдаються до використання лексики, яка має 

конкретну номінативну семантику й називає певний предмет або особу.  

Пріоритетне відтворення когнітивних відомостей у семантиці архаїзму 

зафіксовано на прикладі передання іменників для називання родинних 

зв’язків стану або вікових ознак. Такі іменники транслітеровані чи 

транскрибовані. 

Архаїзми для номінування соціального стану людини або певних її рис 

нерідко передають за допомогою сучасних термінів, наприклад, 

прикметників, тощо. 

Іменники для номінування предметів побуту, начиння, одягу, 

приміщень менш частотні, з огляду на те, що не є ключовими  й називають 

деталі та компенсовані в контексті речення. Потужну функцію зображення 

через конотативні зв’язки певних цілісних картин виконують іменники для 

називання побуту, національного колориту, зовнішності.  

Перекладачі прагнуть передати загальну атмосферу, що відтворюють 

українські архаїзми-іменники на рівні тексту: зіниця, уста, сторожа. 

На противагу іменникам для позначення предметів, іменники, які 

називають абстрактні поняття, здатні передавати загальний когнітивний 

зміст. Крім того, такі іменники реалізують порівняно вужчу, інформаційну 

функцію, оскільки описують персонаж, принагідно повідомляють про 

специфіку мови, властиву часу, який вони представляють. Аналізовані 

одиниці мають здатність відтворювати елементи, деталі, а не цілісні картини. 

Не є поодинокими й тексти перекладу, де акцентоване бажання 

передати насамперед основний зміст. У таких випадках архаїчні іменники 

передані через сучасний лексичний еквівалент:  

«…surly «Good morrow, comrade» [258]. 

«Здорово, приятель!» [238]. 

«…упевненим голосом: «Доброго ранку, товаришу» [235].  
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Зміст відтворюють і через використання прийому цілісного 

переосмислення:  

«It belonged of yore to that terror of France…» [258]. 

«Колись, за старих часів, він належав грозі Франції…» [235]. 

«…in the days of yore…» [258]. 

«…в дитинстві…» [235]. 

Для виконання перекладу вдаються до прийому лексичної заміни:  

«A laughing good-morrow» [258]. 

«Он обменивался таким веселым поклоном» [238]. 

Варто зазначити, що в українських перекладах наявна тенденція до 

вилучення архаїчної лексики, яка має абстрактну семантику [235; 239]. 

Водночас теоретики перекладу обстоюють думку про те, що названий 

спосіб передання архаїчних іменників не можна вважати беззаперечним. 

Нерідко це зумовлене прагненням уникнути надлишкових, несуттєвих для 

формування загальної картини відомостей. Головне, щоб обрання цих 

одиниць стало свідомим прийомом, а не вмотивованим елементарним 

нерозумінням семантики слова. 

Архаїчні звертання сприяють найбільш яскравому переданню засобів 

відтворення архаїчного складника іменника: 

«Let me endure the extremity of your anger, my lord…» [257].  

«Хай упаде на мене ваш гнів, мілорде…» [233, с. 269]. 

Вилучення звертання зафіксовано в текстах перекладів, виконаних 

І. Давиденком [231, с. 251]. 

Отже, перекладаючи архаїчні одиниці, фахівець повинен зважати на 

стилетворчу функцію, що пов’язана з їхньою спроможністю утворювати 

стилістичну парадигму «архаїзм – сучасне слово». Це притаманне як 

художнім текстам, так і лексичному складу мови в цілому. Із-поміж прийомів 

їх відтворення варто виокремлювати такі: сучасні еквіваленти, вилучення, 

лексичні заміни, компенсація, прийом цілісного переосмислення. 
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Використання архаїзації для перекладу архаїчних іменників сприяє найбільш 

повній реалізації їхнього функційного призначення як архаїзмів. 

 

2.2.3. Переклад архаїчних дієслів залежно від їхньої функції.  

Із проблемною аспектологією перекладу архаїчних форм дієслів пов’язане 

насамперед питання про збереження їхніх особливостей, зумовлених 

темпоральною ознакою дієслівної словоформи, зокрема експресивних 

характеристик і ключової ролі як елементів діалогу й загалом активаторів 

динаміки подій, розвитку сюжетної колізії художнього твору. 

У руслі дослідження варто проаналізувати переклад поширених 

архаїчних дієслівних форм. Це, зокрема, архаїчні форми дійсного способу в 

другій і третій особах однини, утворені за допомогою флексій -st і -th: «seest» 

(«to see»), «hearest» («to hear»), «wast» («to be»), «sittest» («to sit»), «lookest» 

(«to look»), «knowest» («to know»), «dost» («to do»), «canst» («can»), «tellest» («to 

tell»), «woudst» («would»), «wert», «art» («to be»), «didst» («to do»), «shalt» 

(«shell»), «darest» («to dare»), «couldst» («could»), «mournest» («to mourn») 

тощо.  

Переклад архаїчних дієслівних форм становить зацікавлення для 

перекладача з огляду на потенційне відтворення їхньої часової ознаки, що 

важлива для передання архаїзованого тла твору, акцентування належності 

дійової особи до певного часового періоду або збагачення тексту перекладу 

стилістично забарвленими відтінками оригіналу.  

Необхідно зважати на те, що специфіка мовлення дійових осіб у 

прозових творах нерідко реалізована в експресивних і семантично вагомих 

висловлюваннях за участі архаїчних дієслівних словоформ, у запитаннях про 

думку інших, проханнях про допомогу, звернених до інших персонажів або 

спрямованих на розв’язання якоїсь проблеми тощо:  

«Richard arise from his bed, sayest thou?» [256, с. 236]. 

«Про що ти мовиш? – сказав Річард, підводячись із ліжка» (переклад 

наш – Т. Л.). 
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Перекладаючи вірш з архаїчними дієслівними формами, фахівець має 

акцентувати увагу на експресивності слів автора, що зумовлена бажанням 

висловити власне ставлення до персонажів твору, наприклад, повагу, описати 

основний персонаж. У поезії архаїчні дієслівні форми застосовують як засіб 

творення риторичних звертань до читача: 

«Thou knowest the prayers and vigils of my youth» [262]. 

«Ти ж знаєш молитви і жадання моєї юності» (переклад наш – Т. Л.). 

Архаїчні дієслівні форми виконують функцію передання перебігу подій, 

епізоду або думки. Крім того, вони можуть спонукати чи закликати до дії в 

промові або в діалогічному мовленні, відтворювати душевний стан чи відчуття 

особи, слугують потужним експресивним засобом і представляють значущі 

відомості про мету висловлювання [5; 6; 60]. 

Ефективність передання темпоральної інформації архаїчних дієслівних 

форм у перекладі вивчають, використовуючи схематичну шкалу, у якій 

ієрархізовано специфіку відтворення таких одиниць: архаїзація лексичного 

елемента в перекладі – осучаснення й передання основних функцій – 

нівелювання, втрата архаїчного елемента. Модернізацію трактують як 

передання архаїчного елемента за допомогою сучасного лексичного 

еквівалента та як втрату часової інформації в ході перекладу лексичної 

конструкції будь-яким іншим способом. 

Варіативність й ефективність передання експресивних функцій 

архаїзмів у перекладі можуть бути репрезентовані у вигляді такої схеми: 

відтворення емфатичної ролі – акцентування емфатичної функції в перекладі – 

заміна емфатичної функції – послаблення емфатичної функції.  

У руслі дослідження необхідно проаналізувати приклади та прийоми 

перекладу архаїзованих дієслів, що мають різні наслідки передання часових й 

експресивних властивостей архаїчних дієслівних форм. Вони можуть бути 

перекладені сучасними відповідниками зі збереженням лексичного значення 

та втратою архаїчної ознаки:  

«Thou sayest well», said king Richard…» [257]. 
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«Добре кажеш, – мовив Річард…» [233]. 

«which is, as thou well sayest…» [257]. 

«як кажеш…» [233].  

У поданих прикладах зафіксовано переклад архаїзму за допомогою 

функціонального аналога, а також невідтворення архаїчного елемента. 

Через застосування сучасного лексичного еквівалента нерідко 

перекладають дієслівну форму «knowest»:  

«Ah from a little child, Thou knowest soul how to me all sounds became 

music» [262]. 

«Ах іще змалу... Ти знаєш, душе, звуки музикою стали для мене» [243]. 

«And thou knowest, and hast thyself seen,..» [258]. 

«Але ж ви знаєте також і самі...» [235]. 

Тут варто констатувати вилучення архаїчної ознаки через використання 

сучасного функціонального аналога. 

У поетичних і прозових творах трапляються архаїчні форми другої 

особи однини в поєднанні із займенниками «thou», «thee», «thine», «thyself» 

тощо, які утворюють особливі архаїчні конструкції, де дієслівна форма майже 

завжди передує підметові, на зразок «quoth he». Аналізовану архаїчну частину 

запитання нерідко передають за допомогою:  

1) сучасного функціонального лексичного еквівалента із займенником:  

«What sayest thou?» exclaimed the king, in a tone which might have waked 

the dead» [258]. 

«Що ти кажеш? – закричав Ричард страшним голосом з подиву та 

гніву» [235]; 

2) сучасного лексичного еквівалента із вилученням займенника:  

«What sayest thou – ha?» [258]. 

«Що кажеш?» [235]. 

У разі використання цього прийому відбувається часткова втрата 

експресивної значущості англійської архаїчної словоформи, а також 

осучаснення. 
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Для перекладу характерна й трансформація, унаслідок якої 

зосереджують увагу на відтворенні експресивної функції архаїчних 

словоформ із певною компенсацією в наступному окличному реченні. 

Наслідком передання емотивного компонента стає і втрата архаїчної ознаки:  

«…and take heed what thou sayest for this is no subject for buffoonery» [256]. 

«Будь обережний, знай, що мені це дуже важливо. Жодних жартів!» 

[239]. 

У перекладі архаїчної дієслівної форми «thinkest» за допомогою 

трансформації семантичного розвитку також помітна втрата її архаїчної 

ознаки:  

«Thinkest thou I tell thee an untruth when I say that I, ..?» [256]. 

«Кажу знову, я та п’ятсот моїх...» [239]. 

Емфатична функція, що виконує архаїзм у цьому варіанті, збережена 

завдяки прислівникові «знову». 

Функціональний аналог і, отже, осучаснення архаїзованого дієслова 

зафіксовано в перекладі архаїчної синтаксичної конструкції з дієсловом перед 

підметом. Це можливе завдяки стилістичному посиленню через окличне 

речення:  

««Ha! sayest thou?»said the proud Baron de Vaux…» [258]. 

«Он як? Так ти кажеш таке! – закричав гордий Мілтон» [235]. 

У межах групи архаїчних дієслівних форм, які зазнають найсуттєвіших 

втрат у ході перекладу з огляду на брак українських еквівалентів, варто 

виокремлювати «Woudst», «coudst»:  

«What wouldst thou tell me?» [258]. 

«Та що ти розповідаєш!» [235]. 

Такий переклад уважають найменш прийнятним, оскільки значуща 

експресивна функція архаїзованого компонента загалом передана там, де 

реалізована стилістична функція експресивного елемента та наявна 

компенсація на рівні окличного речення.  
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Якщо перекладач вдається до лексичної заміни сучасним українським 

дієсловом з іншим значенням, тобто використовує прийом семантичного 

розвитку, але не відтворює архаїчної ознаки, то можливе стилістичне 

послаблення експресивної функції в перекладі:  

«Richard arise from his bed, sayest thou?» [258]. 

«Ти думаєш, Річард видужає?» [235].  

У наведеному прикладі описаний прийом перекладу варто вважати 

доцільним і дієвим. 

У разі осучаснення експресивність може бути компенсована за 

допомогою окличного речення в перекладі. Для компаративного аналізу варто 

навести такі приклади:  

«…bright eyes behold your deeds!» [257]. 

Експресивно нейтральний порівняно з оригіналом переклад:  

«…прекрасні очі спостерігають за вашими подвигами» [231]. 

Відтворення експресивності оригіналу окличним реченням у перекладі:  

«...Ясні очі стежать за вашими подвигами!» [233]. 

Непрямий порядок слів у перекладі сприяє переданню основних функцій 

архаїчного лексичного компонента:  

«Verily, Sir Knight, you have spoken well – your genealogy may be dreaded 

and hated, but it cannot be contemned» [258]. 

«Верно ты говоришь, мой рыцарь: твоя родословная может внушать 

ужас и ненависть, но ее нельзя презирать» [238]. 

Найбільш доцільними є такі прийоми перекладу, що потенційно 

зберігають архаїчну ознаку, попри можливу заміну значення слова в 

перекладі: «thou speakest in ignorance...» [258] – «бо таємний єси» [235]. 

У цьому прикладі зафіксовано архаїзацію через трансформацію 

цілісного перетворення. Це поодинокі випадки, однак ними повинен 

оперувати перекладач, оскільки вони найкраще відтворюють часову ознаку 

архаїчного слова. 
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У низці випадків перекладу виявляється аналогічна закономірність. 

Доцільно навести варіант перекладу архаїчних форм дієслова бути. Форма 

«art» існує як допоміжне дієслово для побудови архаїчної форми доконаного 

виду з дієсловами руху та стану, а також як особова форма дієслова «бути»:  

«Centuries after thou art laid in thy grave…» [262]. 

«Вже століття минули, як ліг ти в могилу...» [243, c. 21]. 

У перекладі застосовано компенсацію втрати архаїчної ознаки завдяки 

емфатичності українського речення.  

У межах архаїчних засобів, доречних для використання в українських 

перекладах, окрему групу становить лексика різної етимології: граматичні 

варіанти дієслова бути (я єсмь, ти єси, вони суть), що функціюють у 

поетичній урочистій мові; стилістично забарвлені лексеми (йняти, ректи, 

одкрию); давні форми на -іте (бережіте, скажіте, принесіте, возложіте); 

скорочені форми дієслів (колихать, знать), а також інші групи архаїчної 

лексики (глаголити, возвістити). Названа лексика має здатність відтворювати 

архаїчні елементи англійського оригіналу. Водночас фахівець повинен 

обережно послуговуватися нею, беручи до уваги старослов’янські конотації й 

часте застосування для додавання іронії. 

Архаїчні дієслова – експресивно наповнені складники твору, але в 

перекладі їхнє стилістичне забарвлення й часові ознаки, що є невід’ємним 

інструментом реалізації емфатичної функції, часто зазнають втрат. Дієвими й 

водночас рідкісними вважають випадки, коли в перекладі відтворено архаїчну 

ознаку, хоч змінено значення оригінальної лексеми. За цих умов вдаються до 

прийому цілісного перетворення й відтворення архаїчної семантики за 

допомогою незвичного архаїчного порядку слів.  

Варіанти перекладу, у яких наявна втрата архаїчної ознаки, але 

збережений експресивний компонент, можуть бути кваліфіковані як менш 

ефективні, порівняно з проаналізованими вище. Вони узгоджені з 

трансформаціями через пошук функціонального відповідника, цілісне 

перетворення, антонімічний переклад, компенсацію, смисловий розвиток. Із 
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погляду ефективності аналогічними називають варіанти вилучення архаїчної 

ознаки, за умови збереження експресивного елемента архаїчного слова.  

Повна втрата архаїчної ознаки разом із послабленням експресивної 

функції в перекладі архаїчних дієслів – найменш прийнятний варіант 

перекладу. Водночас варто зауважити, що повна втрата архаїчного елемента 

зрідка може бути конструктивною для перекладу. 

 

2.2.4. Переклад архаїчних прикметників з огляду на їхні функції. 

Характерним для використання цієї лексичної групи є слововживання 

архаїчного прикметника «trusty». Найчастіше він функціює з іменниками 

«кінь» та «слуга» у прозових творах для позначення позитивних якостей: 

«trusty war-horse», «trusty Gurt»: 

«Not to mention the aid of two trusty dogs» [257]. 

У перекладі прикметник відтворений сучасною лексемою «вірні» та 

посилений атрибутивом «таких оборонців». Унаслідок цього досягнуто 

компенсації експресії архаїзму на рівні речення в перекладі: 

«Не кажучи про двох таких оборонців, як оці два вірні пси» [233].  

У перекладі іншого автора відтворено архаїчний прикметник також 

двома лексемами: «ваші» і «дужі»:  

«До того ж ваші собаки такі дужі» [231].  

Це вмотивоване тим, що автори намагаються кількісно компенсувати 

експресивність архаїзму й посилено реалізувати його означальні функції.  

У творах потрібно відтворювати й архаїчні прикметники на позначення 

негативних якостей: «malapert», «irksome», «fey», «felon». Наприклад, «the 

felon knight»: у перекладі – підступний лицар [233]. 

Такі прикметники можуть бути відтворені сучасними відповідниками, 

що передають їхнє значення: 

«That was a felon stroke!» [257]. 

«Це підступний удар!» [233, с. 426]. 

«Malapert» [257] – «Проклятущий» [231, с. 300]. 
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У ході відтворення архаїчних прикметників можливо застосовувати 

прийом цілісного переосмислення: «malapert thou» [257], як у перекладі 

Лісняка: «яке зухвальство!» [233, с. 351]. 

Отже, архаїчні прикметники можуть бути передані посилено в перекладі 

кількома іншими лексемами, сучасними відповідниками, прийомом цілісного 

переосмислення. У процесі відтворення архаїчних прикметників варто брати 

до уваги їхню означальну функцію, посилену архаїчною прикметою, та їх 

використання в ролі яскравих епітетів, а також здатність через оцінні значення 

характеризувати особу чи предмет.  

 

2.2.5. Переклад архаїчних прийменників залежно від їхньої функції. 

Найбільш уживаним архаїчним прийменником у прозових і поетичних творах 

є лексема «betwixt». Вона функціює в описах пейзажів, інтер’єрів або для 

поетизації мови, у перекладах може бути відтворена розгорнутим описом: 

«Several domestics, whose dress held various proportions betwixt the 

richness of their master’s, and the coarse and simple attire of Gurth the swine-herd» 

[257]. 

«Кілька челядників, чий одяг являв ніби різні проміжні ступені між 

розкішшю їхнього господаря-сакса й грубою простою одежиною свинопаса 

Гурта» [233]. 

Необхідно зауважити, що архаїчне значення прийменника відрізняється 

від семантики сучасного відповідника й може засвідчувати взаємодію або 

функціювати в значенні «спільними зусиллями»:  

«They broke betwixt the thin broad-piece of gold which Alice had refused to 

receive from Ravenswood» [257]. 

«Вони воднораз поділили величезний шматок золота, добутий 

Рейвенсвудом, від якого відмовилась Еліс» (переклад наш – Т. Л.). 

У цьому прикладі архаїзм слугує допоміжним словом для зображення 

дії. У перекладі він відтворений словом із доволі низькою частотністю 

вживання. Отже, під час перекладу архаїчних прийменників необхідно брати 
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до уваги відмінне від сучасного значення архаїзму й відтворювати його 

архаїчну основу. 

 

2.2.6. Переклад архаїчних числівників відповідно до їхньої функції. 

У прозових творах архаїчні числівники виконують функцію архаїзації мови 

персонажів: 

«That last part of thy speech, Dennet», said the Minstrel, «has saved thee a 

rib or twain» [257]. 

У перекладах вони можуть бути відтворені за принципом родо-видової 

заміни, що осучаснює мову: 

«Денете, твої останні слова врятували тобі кілька ребер, – мовив 

менестрель» [233]. 

Часто архаїчні числівники вилучають з українських перекладів, оскільки 

вони не мають аналогів в українській мові. 

В англійських поетичних творах також можна натрапити на архаїчні 

числівники, наприклад, у вірші В. Вітмена: «On, on the Same, Ye Jocund 

Twain!». Словники подають інформацію про цей числівник як про поетизм, 

застаріле слово [262]. Переклад таких архаїзмів виявляється складним навіть 

для прозових творів, де вони можуть бути вжиті в складі фрази: 

«The night – its silence, was rent in twain by a savage, a sharp, a shrilly sound 

that ran from end to end of Tornfield Hall» [244]. 

«Ніч, її тишу, неначе розірвали несамовитим, пронизливим, диким 

криком, що пронісся з одного кінця будинку в інший» [138]. 

Тут простежувана граматична трансформація, оскільки числівник 

переданий дієсловом. У такий спосіб вдається відтворити значення лексеми 

«in twain». 

У відтворенні безеквівалентної лексики, якою є архаїчні числівники, 

необхідно зважати на їхнє словникове значення та мовну роль у тексті; 

кількісні характеристики в цьому разі другорядні. 
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2.2.7. Передання експресивної функції архаїзму в перекладі. Серед 

архаїчних елементів, темпоральний складник яких використовують для 

надання експресивного забарвлення, можна назвати вигуки, прикметники, 

іменники та дієслова в діалогічному мовленні. Так виражають емоції 

негативного чи позитивного спектру в ставленні персонажів один до одного 

чи до певного явища. 

О. В. Коваленко стверджує: «Архаїзація – це процес розвитку здатності 

обсолетизованого слова разом із когнітивною інформацією фіксувати й 

передавати знання про власні мовні якості та насамперед про часову 

маркованість як елемент попередніх етапів розвитку лексики. Ця здатність 

закладена в основу використання такого слова в мовленні як характерний 

експресивно-стилістичний складник» [59; с.78] (переклад наш – Т. Л.). 

Інформація часового характеру, яку містить архаїчна лексика, порушує 

перед перекладачем завдання відтворити кореляцію архаїчної семантики 

разом із її експресивністю. 

Таке завдання об’єктивоване в перекладі всіх досліджуваних 

стилістичних різновидів архаїчної лексики. Варто кваліфікувати рівень 

експресивності художнього архаїзованого прийому та рівень відтворення його 

експресивності в перекладі, проаналізувавши гіпотетичну лінгвістичну модель 

оригінал – переклад такого зразка: архаїзм – переклад архаїзму, реалізований 

експресивним елементом – відтворення нейтральним елементом, наприклад: 

«Quotha! – indeed» [258]; Нічого сказати! – дійсно [235]. Така модель слугує 

ідеальним зразком для відтворення експресивного складника архаїчного 

елемента, що водночас вирізняється повною втратою архаїчного елемента. 

Постає низка запитань про те, чи існує конфлікт між переданням емоційного 

компонента й історичної інформації, якою мірою в перекладах можливо 

поєднати архаїчний компонент лексики та її експресивний складник, що варто 

передавати насамперед.  

Практичні рішення в перекладі елементів із яскраво виявленою 

експресією можуть бути такими: перекладач орієнтується на збереження 
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архаїчного елемента, акцентує на переданні змісту (сучасним відповідником) 

або все ж таки надає перевагу збереженню емоційного компонента.  

У перекладах експресивного елемента помітні експресивно еквівалентні 

варіанти, експресивно занижені варіанти (що є такими порівняно з 

нейтральними) та експресивне посилення. Зокрема, переклад експресивно 

забарвленого компонента можна реалізувати, відтворивши його нейтральним 

часовим еквівалентом в експресивному авторському задумі як в 

макроконтексті. Переклад сучасним еквівалентом завжди виявляється в 

стилістичному заниженні експресії порівняно з оригіналом, що невиграшно 

позначається на сприйнятті такого тексту читачем і потребує додаткових 

рішень. Випадки ж архаїзації є поодинокими. 

Найяскравіше репрезентують поєднання експресивного забарвлення й 

архаїчного складника архаїчні вигуки, що так само слугують функціональним 

засобом експресії. Емоційні звертання з функцією акцентуації уваги на 

дійових особах твору, вигуки у функції закликів, пафосні висловлювання – усе 

це ресурси архаїзації, проблемні для відтворення в перекладі.  

Наукове зацікавлення становлять випадки архаїзації у відтворенні 

архаїчних вигуків. Більшість архаїчних вигуків англійської мови 

безеквівалентні в українській мові («Marry», «Well-a-day», «Aweel», «Alack», 

«‘sdeath», «God-a-mercy», «La», «Via», «Verily», «Avaunt», «Gramercy», 

«Quotha», «Soh», «Lack-a-day», «‘blood», «Out on thee», «Egad», «heyday», 

«Lo»), проте існують приклади, коли найкраще вдається відтворити вигуки, 

використавши прямий еквівалент у мові перекладу:  

«Marry and amen, and in a most happy hour!», said the matrial Dunois» 

[257]. 

«Згода й амінь, на добрий час! – вигукнув войовничий Дюнуа» [233]. 

Ідеться про вигуки клерикального походження. За такої архаїзації в 

перекладі паралельно відбувається посилення емоційного компонента, як і в 

оригіналі. Це аргумент на користь надання пріоритету архаїчним варіантам у 
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перекладах. Необхідно зауважити, що факт наявності архаїчного еквівалента 

в мові не завжди регламентує вибір перекладача. 

Варто також мати на увазі, що «архаїчні елементи мови – лише один із 

засобів, до якого вдається перекладач і відносно якого більшої виразності 

набувають протилежні риси – то запальний, то трагічно суворий, то ліричний 

пафос, а іноді щирі людські ноти» [1]. 

Водночас потенційним уважають прийом осучаснення щодо 

відтворення експресивного елемента архаїзмів. Для перекладу вигуку часто 

обирають один із кількох варіантів сучасних відповідників слова, які можуть 

передавати те чи те його контекстуальне значення. Відбувається лексична 

заміна слова сучасним відповідником, якому властиве вужча семантика. Як 

найбільш уживаний прийом перекладу зафіксовано модернізацію в таких 

прикладах:  

«Amen, amen!», was answered on all sides» [257]. 

«Гаразд, гаразд, – пролунали з усіх сторін голоси» [233]. 

Тут помітне експресивне заниження: втрачене значення архаїчного 

елемента для мовця. 

Доцільно порівняти з перекладом, акцентованим на передання 

експресивного значення архаїзму:  

«Both warriors replied «Amen!» [257]. 

«Хай буде так! – водночас обидва сказали» [233]. 

Тут експресивність оригіналу рівноцінна експресивності перекладу. 

Такий підхід у перекладі цілком обґрунтований, а прийом переосмислення 

конкретизує значення фрази, його застосування має логічне пояснення. У 

цьому випадку застосовано прийом переосмислення, унаслідок якого зазнає 

звуження значення архаїзму, порівняно з його семантикою в оригіналі в 

розумінні перекладача. Цей англійський архаїзм в оригінальному втіленні 

означав і благословення, і згоду, а в сучасному перекладі це лише згода. 

Архаїчний складник у перекладі втрачено, але досягнуто кращого передання 

експресивного складника, що є виграшним і пріоритетним з огляду на 
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можливість варіативності для відтворення структури тексту, а також 

результатом перекладацького вибору, який сприяє посиленню контрасту. 

Конфліктність вибору між переданням експресивного елемента та 

архаїзацією можна подолати, застосувавши компенсацію відповідником 

піднесеного стилю, що зберігає експресивний складник оригіналу на рівні 

речення:  

«Gramercy, my lord!», said Crèvecoeur» [257]. 

«Благодарю, государь, – ответил Кревкер» [237].  

В українському перекладі ефект використання прийому компенсації 

стосується лише архаїчного елемента й виявляється дещо послабленим:  

«Дякую, государю, – сказав Креквер» [233].  

Звернемося до вже наведеного оригіналу й запропонуємо інший 

переклад:  

«Marry and amen, and in a most happy hour!», said the matrial Dunois» 

[257].  

«В добрый час, государь, слава Богу! – воскликнул воинственный Дюнуа» 

[237]. 

Такий переклад передає експресивний та архаїчний елементи окремими 

словами, компенсуючи архаїчний маркер іншим архаїзмом у реченні. Цей 

варіант також бере до уваги обидва важливі елементи оригіналу – 

експресивність й архаїчність, але окремо один від одного. Отже, конфлікт 

нівелюється. 

Варто навести приклад, коли в російському варіанті перекладач 

відтворює архаїчний елемент на рівні речення й акцентує увагу читача на 

ньому, а основою українського перекладу слугує акцентуація на 

експресивному складникові архаїзму:  

«Soh! Sweet Princess…» [257].  

«Я не можу повірити, невже це ви?» [233].  

«Наконец-то вы явились, сударыня! Да полно, вы ли это?» [237].  
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Архаїчний складник, як і експресивний компонент, надає забарвлення 

реченню в цілому або ж він слугує засобом створення певного настрою на рівні 

мікростилістики. Оскільки архаїзм – жанрово-стилістична домінанта 

історичного роману, то відтворення саме прагматичного архаїчного складника 

слова й має бути пріоритетним завданням перекладача.  

У перекладі англійського архаїзму українським архаїзмом передання 

емоційного компонента обов’язково відбувається, тому можна говорити про 

переклад, орієнтований на архаїзацію як на спосіб найвдалішого перекладу 

(теоретично) за умови, що це не суперечить логічному розгортанню змісту та 

зрозуміле читачеві. 

Особливим способом, найбільш близьким до збережувального 

принципу перекладу архаїчних вигуків й інших експресивних висловів, є 

транскрипція. 

Бойовий клич французів, що в англійському тексті звучить як «Dennis 

Montjoye!» [258], французькою переданий як «Святий Денис, радість наша з 

нами!». Водночас для сучасного носія англійської мови він є лише вигуком, 

словом, емоційний складник якого витіснив основне значення. Як наслідок 

маємо цей архаїчний вигук, перекладений українською як «Дені Монжуа!» 

[235], а російською – як «Дени Монжуа!» [238].  

Подібні варіанти найбільш прийнятні, тому що дають змогу відтворити 

й експресивний складник, і часову ознаку, хоч адресовані підготовленому 

читачеві або ж передбачають додаткові пояснення. У сучасному розумінні 

одна з основних функцій перекладу полягає в «передаванні знань» [3], тому 

серед здобутків у такому перекладі можна назвати його інформаційність, що 

поширюється й на прагматичний та історичний її вияви. 

У разі неможливості відтворити безеквівалентну архаїчну лексику 

першоджерела зазнає актуалізації завдання зберегти експресивний складник, 

посилений специфікою архаїзмів в оригіналі. Це важливо для перекладу як 

поетичних, так і прозових творів. У наведених нижче прикладах перекладачам 
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вдалося передати експресивний компонент дуже вдало. Наприклад, передано 

експресивність архаїчного вигуку роздратування:  

«Why, God-a-mercy, I knew what he desired…» [257]. 

«Так, але що ж це таке? Я справді вгадав твоє бажання…» [233]. 

«Lo, he writes again» [257]. 

«Що таке? Він знову щось пише!» [233]. 

Тут заміна розповідного речення на питальне зумовлює посилення 

експресивного впливу в перекладеному творі порівняно з оригіналом. 

Зміна комунікативного типу речення – варіант перекладацького 

прийому, характерного для відтворення експресивних архаїчних елементів. 

Влучним також є передання експресивної стилістичної функції архаїзму, 

переосмисленого на рівні фрази:  

«Why, lo you there!», said the King» [257]. 

«От тобі маєш! – скрикнув Ричард» [233]. 

В одних випадках констатовано посилення, а в інших – заниження 

емотивності. Це залежить від значущості конотацій архаїзму в сприйнятті 

носія мови, проте завжди у вдалих варіантах перекладу, з огляду на 

відтворення архаїчного складника лексеми, помітний ефект контрастування – 

чи то архаїзму з сучасним тлом тексту, чи то іншого елемента на відтворення 

архаїзму із загальним мовностильовим контекстом. 

Еквівалентний за експресивним рівнем варіант перекладу фіксуємо за 

умови передання експресивно насиченого архаїзму сучасним відповідником:  

«Lo you, here comes our valiant adversary, the Duke of Austria» [257]. 

«А, ось підходить Леопольд Австрійський» [233]. 

У разі використання прийому цілісного переосмислення можна 

досягнути ефекту посилення експресивності в перекладі:  

«Lo you! Let me have a blue robe…» [257]. 

«Мерщій давайте синє…» [233]. 

Вигук втрачено, однак збережено експресивність оригіналу в перекладі 

завдяки використанню наказового способу дієслова й прислівника. 
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Варто зазначити, що таке посилення дещо компенсує відсутність часової 

ознаки архаїзму. Аналогічним є прийом смислового розвитку, у разі 

застосування якого емоційний план українського речення уподібнюється до 

оригіналу:  

«Verily, Sir Knight, you have spoken ...» [258]. 

«Верно ты говоришь, мой рыцарь …» [238].  

У перекладі наявне заниження експресивного значення вигуку «verily», 

посиленого в оригіналі прийомом архаїзації. 

У перекладах Н. Ткаченко-Ходкевич цього самого прикладу 

запропоноване повне вилучення фрази з архаїчним елементом [239, с. 21], що 

не виправдане за наявності можливих варіативних перекладацьких рішень. 

Російські переклади вирізняються більшою експресивністю:  

«…when lo! the French herald Mont-joire rode into our camp» [257]. 

«…коли – дивимося – французький герольд Монжуа в’їжджає в наш 

табір» [233]. 

«…как вдруг – что же мы видим! – к нам в лагерь въезжает 

французский герольд Монжуа» [237]. 

Окрім використання окличної форми висловлювання, російський 

варіант відрізняється використанням синоніма, що виражає почуття 

персонажа, на відміну від синоніма, що передає процес в українському 

перекладі. Перший наближає читача до подій тексту та є дуже близьким до 

відтворення основної контекстуальної властивості архаїзму – переносити 

читача в певну епоху. Український синонімічний варіант переносить читача 

до певної епохи й показує її, «екранізуючи», що також узгоджене з основною 

функцією архаїзму. Щоб створити її, достатньо кількох штрихів, тобто кількох 

архаїзмів, але читач також відчуває близькість до епохи, свою в ній 

присутність.  

У перекладах, де помітна втрата часової інформації архаїзму, його 

експресивний складник можна посилити, наприклад, завдяки прийому 

експресивної конкретизації чи відтворення на рівні речення. Це дає змогу 
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компенсувати емоційність за відсутності архаїчного відповідника або ж 

еквівалентно перекласти на рівні фрази. 

У перекладі поезії дуже рідко трапляється архаїзація – чи то як 

компенсація на рівні фрази, чи як лексичний відповідник, навіть за його 

наявності. Але способи передання експресивного складника, укоріненого в 

марковану архаїчність, є більш варіативними. 

У перекладах поезії, як і в прозових перекладах, архаїзми відтворені 

сенсорними дієсловами:  

«Lo soul for thee of tableaus twain...» [262]. 

«Дивись, Душе, для тебе ці картини...» [242]. 

«Lo, where the trees, deeper green, yellower and redder» [262]. 

«Гляньте, дерева не тільки зелені, а й жовті, й червоні» [242]. 

У перекладах прозових творів більше вдається передати часовий 

елемент архаїзму, однак експресивний складник архаїчних елементів поезії 

відтворений більш різноманітно – як різні лексичні заміни:  

1) вигуком: «Lo, the darting bowling orb!» [262] – «Агей, планета рідна 

крушеля!» [242]; 

2) дієсловом: «Lo, soul, seest thou not God’s purpose from the first?» [262] – 

«Слухай-но, Душе, чи, не божий замір ти бачиш усюди?» [242]; 

3) сполучником або словом з іншою граматичною функцією: «Lo, ‘tis 

autumn...» [257] – «Що то за осінь…» [242]; 

4) протиставним сполучником: «Lo, the brother orb around, all the 

clustering suns and planets...» [241] – «А навкіл брати – світила, і планет і сонць 

намисто...» [242]. 

Серед такого різноманіття прийомів перекладу англійських архаїчних 

вигуків констатовано також вилучення експресивного елемента, яке не є 

виправданим:  

«Above all, lo, the sky so calm, so transparent after the rain...» [241]. 

«А вгорі небо таке спокійне і чисте, вмите грозою...» [242]. 
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Передання часового складника архаїзму для прозового твору, що має 

високу художню якість, постає першорядним завданням. 

Експресивність вигуків може бути передана через їх відтворення 

іноземною мовою:  

«Laissez aller!» [257]. 

У перекладах Ю. Лісняка: «Laissez aller!» [233]. Тут додано пояснення: 

«Уперед»; у перекладі І. Давиденка: «Laissez aller» – «Рушайте» [231]. 

Архаїчні, наголошено експресивні бойові вигуки можуть потребувати 

водночас відтворення їхнього історичного значення:  

«Beau-seant! Beau-seant! For the Temple, For the Temple!» [257]. 

«Босеан, Босеан! За Храм, за Храм!». Окрім цього, запропоноване 

пояснення: «Beau-seant» – назва прапора тамплієрів [231]. 

Аналогічний прийом зафіксовано в Ю. Лісняка: «Босеан! Босеан! За 

храм! За Храм!». Текст також супроводжуваний поясненням: «Босеан – назва 

прапора храмовників: з одного боку білого, а з другого – чорного, нібито як 

натяк, що вони чисті й справедливі з християнами, але чорні й жахливі з 

недовірками» [233]. 

З огляду на описані спостереження, можна окреслити певний алгоритм 

відтворення експресивно насиченої архаїчної лексики:  

1) за можливості потрібно спробувати віднайти певний архаїчний 

відповідник у цільовій мові, що буває дуже складно, однак це ефективний 

прийом; 

2) спробувати компенсувати архаїчний складник вигуку на рівні речення 

чи тексту, проаналізувавши специфіку сприйняття читачем такого елемента;  

3) зважено обрати елемент цільової мови, який передавав би 

експресивну насиченість, можливо, навіть сильнішого експресивного 

забарвлення порівняно з оригіналом (особливо за умови, коли часова ознака 

архаїзму не відтворена). 

Отже, оперування відомостями про те, що архаїчна лексика є 

експресивним елементом тексту й необхідно звертати увагу насамперед на 
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відтворення часової ознаки архаїзму як найточнішого засобу передання його 

експресії, об’єктивує висновок про пріоритетне відтворення архаїчного 

елемента під час перекладу. Для перекладу архаїзмів важливим є принцип 

варіативності добору засобів перекладу та їх синтез, це дає змогу відтворити 

всі відтінки, функції, експресивне та смислове наповнення, що утворює 

архаїчна лексика внаслідок вияву своєї інтертекстуальності. 

 

2.3. Переклад архаїчних власних назв 

Відтворюючи архаїчні власні назви, які часто трапляються серед 

топонімів, перекладач має пам’ятати, що лінгвостилістична функція 

застосування власних назв – це відтворення атмосфери часу й посилення 

певного часового бар’єру, необхідного для стилізації тексту. Архаїчні власні 

назви відрізняються від сучасних відповідників не лише зовнішньою формою. 

Крім того, у перекладі цих назв об’єктивуються ще й інші смислові та 

стилістичні нюанси, що не повинні залишатися поза увагою перекладача. 

Зокрема, давні назви, що функціюють у текстах, позначають країни, які 

існують і сьогодні: «Сaledonia», «Сathay». «Cathay – літературна або архаїчна 

назва Китаю (від середньовічного латинського «Cataya»), турецького 

походження» [185]. У перекладах вони відтворені архаїзмами (Каледонія 

[235]) або осучаснені (Китай [219]). Доцільно давати пояснення: Каледонія – 

давня назва Шотландії [233]. Н. Ткаченко-Ходкевич використовує 

рідковживану форму на відтворення архаїзму «Caledonia» – Шотляндія, що 

передає незвичність слова [239]. 

Для перекладу архаїчних власних назв традиційно використовують 

прийоми транскодування, але навіть у межах такого підходу можливі різні 

варіанти. Наведемо такі приклади:  

«That’swhat we call him in Cathay…» [253]. 

«Ось так ми називаємо його в Катеї» (переклад наш – Т. Л.). 
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Можливий розбіжний варіант із літерою «с», що потенційно передає 

неординарність чи іншу специфіку мовлення й може характеризувати мовця, 

а отже, слугувати засобом образотворення: 

«I will not leave you stand in Cathay, just as I did not let you die on the 

mountain…» [253]. 

«Я не залишу вас у Касеї, помирати з горя…» (переклад наш – Т. Л.). 

Автор може вдатися до ще одного відмінного варіанта, із літерою «а» в 

основі, який передає інше смислове наповнення архаїзму в такому контексті: 

«The route takes us to the ancient cities of Su-Chow and Kanchow, where the 

Great Wall of Cathay begins» [253]. 

«Маршрут веде нас до древніх міст Су-чау і Кан-чау, де починається 

велика стіна Катай» (переклад наш – Т. Л.). 

Осучаснення також можливе, якщо є потреба не перевантажувати зміст 

речення акцентуванням уваги на архаїчній формі слова: 

«Why not Marco Polo and his uncle on router to Cahtay?» [253]. 

«А чому б не Марко Поло та його дядько по дорозі до Китаю» (переклад 

наш – Т. Л.). 

У наступному прикладі, на нашу думку, архаїзація зайва, оскільки 

зміщує акцент із загального змісту сказаного. В оригіналі архаїзм звучить 

поетично, однак у перекладі архаїчний відповідник не здатний відтворити 

такого ефекту, тому що в українського читача асоціюється лише з чимось дуже 

давнім і незвичним. Через це, на наше переконання, для перекладу доцільний 

такий варіант: 

«All the silks of Cathay on you … and you’d still be what you are» [253]. 

«На тобі все шовки Китаю, а ти все залишаєшся такою, як є» (переклад 

наш – Т. Л.). 

Ознаки інтерференції в перекладі виявляє такий варіант: 

«I had a wonderful deal with Cathay Pacific airlines for many years» [253]. 

«У мене уже багато років була домовленість із авіалініями «Cathay 

Pacific» (переклад наш – Т. Л.). 
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На наш погляд, він має право на існування, оскільки для обізнаного в 

певній сфері реципієнта втілює інформацію порівняно краще.  

Отже, відтворення архаїчних власних назв потребує від перекладача 

обізнаності щодо їхнього походження й достатньої компетентності щодо 

їхньої графічної форми відтворення, змісту, історичної інформації, 

стилістичної функції, традиції перекладу.  

 

2.4. Переклад архаїзмів у звертаннях та в складі заголовків  

У поетичних творах архаїчна лексика доволі часто репрезентована в 

заголовках: «Thou reader», «With all thy gifts»,«To thee old cause» [262]. Як 

зауважує Д. Крістал, архаїчне написання запропоноване в назвах: «Ye olde tea 

shoppe» [169, с. 23]. Заголовки сучасних англійських газет також іноді 

рясніють архаїзмами. У такий спосіб відбувається передконтакт читача або 

перекладача з твором. Передконтакт – важливий момент у роботі перекладача, 

оскільки може впливати на рішення про переклад твору й побіжно позначатися 

на перших враженнях від тексту.  

У сучасній науці існує думка, що «цикл контакту представлений у формі 

колової діаграми або у формі кривої, до якої можуть бути прив’язані різні 

форми психологічного спротиву» [118]. 

Незвичайні та незвичні слова, якими є архаїзми в заголовку, здатні як 

зацікавити, так і відштовхнути майбутнього читача чи недосвідченого 

перекладача художнього твору. 

Архаїчна лексика в складі заголовків обтяжена функцією привернути 

увагу, зацікавити реципієнта, «втягнути» у контакт.  

У перекладі важко відтворити архаїчний елемент заголовка. М. Тупайло 

перекладає заголовок вірша «To Thee Old Cause», як «Тобі, Праве діло!» [див. 

242, с. 19], відтворюючи експресивність окличним реченням та передаючи 

особливість зовнішньої форми архаїзму графічно – великими буквами, що 

зацікавлює читача.  
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Чинник передконтакту теж впливає на результат перекладу такої 

мікроформи тексту, як архаїчне звертання, оскільки важливо відтворити 

враження, яке справляє певний персонаж, що промовляє такі слова, як «My 

Lord», «Your Majesty» та інші. 

Отже, для перекладу архаїзмів у складі заголовків і звертань варто брати 

до уваги ефекти передконтакту читача з твором та кореляцію зі специфікою 

мови персонажів, що зображена засобами архаїзації. 

 

2.5. Потенціал відтворення архаїзмів та історизмів українською  

мовою 

Мовний потенціал: ресурси української мови, обґрунтовані наукові 

теоретичні положення з перекладознавства, практичний досвід передання 

архаїзмів – дає змогу репрезентувати будь-які деталі, особливості й тонкощі, 

властиві історично маркованій лексиці. У теорії перекладу наголошено, що 

серед етапів роботи над перекладом варто виокремлювати добір у мові 

перекладу й у літературних традиціях еквівалентних засобів для передання 

найважливіших рис оригіналу. «Основне на цьому етапі – визначення шляху, 

що ним піде перекладач, вибір засобів, які він використає на завершальному 

етапі своєї роботи» [135]. 

На наш погляд, автор перекладу може апелювати до різних джерел, що 

сприяють адекватному відтворенню історично маркованих слів: 

лексикографічні праці різного характеру й довідники; глосарії лексики, 

властивої еволюційним етапам; лексичний склад творів відомих українських 

письменників, що містять архаїчні й рідкісні слова. Саме наявність численної 

кількості різнотипних словників, потужних наукових мовознавчих 

напрацювань оптимізує практико-теоретичну дослідницьку діяльність у галузі 

перекладознавства.  

У лексикографічних працях англійською та українською мовами 

запропоновано трактування архаїчної семантики, представлено довідкові 

відомості, ознайомлення з якими допомагає відтворити лексичне значення й 
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специфіку використання архаїчних слів в обох мовах. Опрацювання джерел, 

значеннєвої і структурної природи архаїзмів та історизмів формує ґрунтовну 

теоретичну основу для з’ясування особливостей діалектних сталих висловів.  

В окресленому напрямі значущими є студії таких учених, як 

Л. Г. Авксентьєв, А. С. Аксамитов, М. Ф. Алефіренко, В. Л. Архангельський, 

Н. Д. Бабич, А. М. Бабкін, Л. А. Булаховський, Ф. П. Медведєв, 

В. М. Мокієнко, Г. М. Удовиченко, В. Д. Ужченко та ін. Попри існування 

низки труднощів, упродовж останніх десятиліть зафіксовано інтенсивне 

вивчення архаїзмів та історизмів вивчаються досить інтенсивно. Наукове 

зацікавлення становлять архаїзми, подані в лексикографічних працях за 

редакцією М. М. Корзонюк, М. М. Онишкевич, ?. С. Панцьо, А. Т. Сизько, 

В. А. Чабаненко; у матеріалах до тлумачних словників і словників фразем 

Н. Д. Бабич, А. П. Грищенка, М. Т. Доленко, А. О. Івченко, В. С. Калашника, 

Л. І. Ройзензон, С. І. Ройзензон, О. С. Юрченко. 

Історично марковану лексику запропоновано також у регіональних 

фразеологічних лексикографічних працях Н. Вархол, А. О. Івченко, 

О. С. Юрченко, В. Д. Ужченка. Формуючи базу сучасних записів, що 

відтворюють зразки функціювання архаїзмів, дослідники перевіряють дієвість 

цілого арсеналу підходів і методів вивчення їхньої семантики. Для 

студіювання архаїзмів посутнє значення мають розвідки Б. Грінченка, що 

присвячені проблемам унормування української літературної мови, зокрема в 

аспекті фонетики, лексики, граматики, стилістики. 

Аналізована лексика має різні за етимологією джерела, її основу 

становлять власне слов’янські слова, окремі з яких датовані періодом 

спільнослов’янської мовної єдності, інші мають старослов’янське 

походження: во дни они, возвысили, глас, отверзнутся уста, ввергнуть. Існує й 

ресурсна лексика, що з’явилася на спільному східнослов’янському мовному 

тлі ще за часів Київської Русі, а також ті слова, що мають більш пізню (власне 

українську) етимологію. У межах ресурсних слів виокремлюють групу 

запозиченої лексики з російської, польської й тюркських мов, що зумовлене 
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геополітичними взаємозв’язками українців із народами-сусідами, а також 

латинізми: урядники, становий, барон, граф, князь, цар, боярин, холоп, 

поміщик, кріпак, феодал, шляхтич. 

Попри свою специфічність, у перекладі архаїчної лексики функціюють 

слова з релігійної літератури: рече, глаголе, воїнство, гласи, печалій тощо.  

В арсеналі перекладача – численні слова-старослов’янізми: древо, глас, 

власть, рече, утроба, блажен муж, рече Господь, глаголючи, благословенна, 

рече, рци, аз. 

Творчому доборові одиниць для передання історично маркованої 

лексики слугують слова, що активно функціювали в добу козаччини. Ідеться 

про назви чинів військової ієрархії (гетьман, отаман, кошовий, есаул, старшина, 

козак лейстровий, капітан); різні військові угруповання (військо, табір, кіш, 

товариство, обоз, компанійці); атрибути влади (клейноди, булава, бунчук, 

знамено, труба); зброї, військового спорядження (гаківниця, спис, ратище, 

чайка, байдак, панцир, намет, соцький, тисяцький, волосний, писар, гетьман 

(виборний ватажок козацького війська Запорізької Січі)). 

Наукове зацікавлення становить лексика, що характеризує події 

1930 – 1970 років, що зумовили нівеляційний розвиток лексичного складу 

української мови. Унаслідок цього вони стали рідковживаними для 

сучасників, частково обсолетизованими через архаїзацію. Незважаючи на так 

звану штучність, ці одиниці нерідко слугують джерелом передання архаїзмів, 

потенційно вони можуть функціювати в перекладах порівняно частіше: 

горішній, долішній, враз, всенький, достоту, звіхневий (косий), зизий 

(косоокий), напозір, наметень (валун), нараз (раптом), небавом, робітня 

(майстерня), сливе (майже), цебро, цаль (дюйм), чернявець, чудуватися 

(дивуватися), шанець (окоп), спиж (бронза), тамувати (зупиняти), філіжанка 

(чашка), чинш (оброк), чота (рій), щирий (про речовину), виміна (обмін), 

баляда (балада), бережина (лінія берегова), вертепа (ущелина), горбовина 

(височінь) [31]. 
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Уважаємо, що невичерпні літературні ресурси історично маркованої 

лексики містять твори П. Куліша, Л. Українки, Т. Шевченка й інших авторів. 

Зокрема, Т. Шевченко використовує архаїзми, що марковані піднесеністю, 

поєднаною з героїзацією, романтизованою гіперболізацією збіглих подій, 

іронією, зневагою (жупани). Архаїзмам, що номінують реалії періоду 

Київської Русі, у текстах Т. Шевченка властива функція відтворення 

минувшини: русичі, шелом, улуси, злато, отроки, списи, дружина. 

Письменник послуговується особливою низкою слів у прямому й переносному 

значенні: орда, вельможная пані, отаман (як форма звертання до козаків – 

брати-отамани), сатрап, візантійство. 

Для архаїзмів, що трапляються в поезії Т. Шевченка, характерні різні 

художні функції: лексичні архаїзми – вертоград (сад), чертог (палац), ретязь 

(ланцюг), оливо (олівець), лиця (щоки), вої (вояки), ланіти (щоки), живот 

(життя), пря (спір), глаголи (слова, мова); лексико-словотвірні архаїзми – 

возлісся (узлісся), подружіє (подружжя, подруга), правдалюбіє 

(правдолюбність), телець (теля), возвістити (сповістити), возвеселити 

(звеселити), воспівати (оспівувати); лексико-фонетичні архаїзми – врата 

(ворота), враг (ворог), глава (голова), древо (дерево), злото (золото); 

семантичні архаїзми – подлий (незнатний), позорище (видовище), витати, 

вітати (бути присутнім де-небудь). Вагому частку у творах автора становлять 

церковнослов’янізми, зокрема ті, що запропоновані поетом як лексикотвірні 

зразки давньоруської мови. У текстах гармонійними елемента постають 

архаїзми, яким притаманні жанрові риси молитви, гімну. Дбаючи про 

відтворення стилістики першоджерела в переспівах зі «Слова о полку 

Ігоревім», Т. Шевченко вдається до лексичних і лексико-словотвірних 

архаїзмів: «В Путивлі-граді вранці-рано», зигзицею, рукав боборовий, отру, 

ладо, веселіє, незнаємому полі, на пригоду (на допомогу), господине 

(звертання до богів у древніх русичів з дохристиянських часів), огненний 

(Плач Ярославни), єси – функційно навантажує, посилюючи авторську іронію, 
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посланіє. Із різних боків утілена семантика офіційно шанобливого називання 

знаті – ясновельможний [див. 116]. 

Творчий спадок П. Куліша донині слугує цінним джерелом для вивчення 

архаїчної лексики та її ресурсів. За висловом письменника, запозичення з 

давньої української мови та з інших мов мають збагачувати лексичний склад 

мови, збільшувати семантичні межі. Архаїчна лексика – особлива група слів в 

епістолярії письменника. У написаних П. Кулішем листах темперамент і думка 

потребували оновленого стилю. Основним засобом в цьому руслі послугувала 

церковнослов’янська лексика: благий, благодатний, блаженний, вовіки, 

восхвалити, во спасєніє, глаголити, глас, жизнь, збагащати, оглашати, 

празник, рождати, скудельний сосуд, совіт, стезя, сторицею, труждатися.  

До ресурсів, що допомагають відтворити історично марковану лексику, 

належать такі: неологізми; рідко вживані слова; книжна лексика (глас, во дні 

они); слова з відтінком урочистості (воїн, корифей, стражденний) [32, с. 85]; 

застарілі слова, які функціюють у сучасній літературній мові (інквізиція, 

кольчуга, лучник); поетична лексика (блакить, борня, злотокосий, захмарний, 

вітровіння, живодайний) [32, с. 85]; стилістичні архаїзми (вия (шия), ланіти 

(щоки), ликувати (радіти), зріти (бачити), відати (знати)); словотворчі 

(творитель (творець), возвеличувати (звеличувати), словеса (слова)); лексико-

фонетичні (глас (голос), прах (порох), храм (хороми), вольний (вільний)); 

фонетичні (братік (братик), збірати (збирати), зіма (зима), крівавий, кровавий 

(кривавий)) [32, с. 81]; семантичні (застарілі в одному значенні) – живіт 

(життя), братися (одружуватися), староста (голова сільської громади) [32, 

с. 81], а також слова, які реалізують посутню називну функцію, є тривалий час 

поширеними в мові, перебувають в активних семантико-словотворчих 

зв’язках з іншими одиницями, менш схильні до процесів старіння (воістину, 

глагол, боріння, брань (битва), уста, чоло та ін.) [32, с. 80]. 

Лексикографічна система й література, невпинно розвиваючись, 

допомагають перекладачам сприймати та передавати англійські архаїчні слова 

в текстах перекладів. 
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2.6. Стилістичні трансформації під час перекладу архаїзмів  

Дослідниця Л. П. Науменко витлумачує стилістичні трансформації як 

способи перекладу, вдаючись до яких фахівець може зміщувати стилістичні 

акценти, нівелювати або посилювати семантичну конотацію, пристосовувати 

перекладений текст відповідно до стилістичних норм, усталених у мові 

перекладу [56, с.34 ]. Серед стилістичних перекладацьких трансформацій 

варто виокремлювати такі: логізація, експресивація, модернізація, архаїзація, 

що варто удокладнити на прикладах перекладу. 

Логізацію трактують як спосіб перекладу через заміну емоційно-

експресивного або етномаркованого мовного елемента стилістично 

нейтральним еквівалентом у мові перекладу, що дає змогу нівелювати чи 

послабити естетичну функцію першотвору [56, c. 32]. 

Промовистим прикладом логізації, застосованої для перекладу 

архаїчних дієслів, слугує фрагмент речення: 

«Not if thou canst scathe him, replied the Captain…» [257]. 

«Спробуй-но сам провчити його…» – відповів старший» [231]. 

Стилізовану й експресивно забарвлену архаїчну лексику перекладено за 

допомогою стилістично нейтральних дієслів. Попри відтворення основної 

думки висловлювання, естетичний задум оригіналу послаблений. 

Застосування логізації наявне й в іншому прикладі: 

«If thou makest such an attempt, thou wilt come by worse fortune than has 

yet befallen thee» [257]. 

У перекладі запропоновано стилістично нейтральний вислів: 

«Якщо не послухаєшся, нарікай на себе» [231]. 

Експресивація передбачає переклад через заміну нейтральної одиниці 

стилістично забарвленим еквівалентом, що надає мові перекладу емоційно-

експресивної конотації [56, c. 33]. Наприклад: «was in such a passion of tears» 

[56, c. 4] – так розридалася. В українському перекладі речення набуло 

більшого емоційного забарвлення. 
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Отже, у тексті українського перекладу вислів став більш забарвленим. 

На наш погляд, варто вдаватися до заміни історично маркованої лексики 

емоційно-експресивним словом, що продемонстровано в реченні: 

«Bethink thee», man, said the Captain» [257]. 

«Отямся, хлопче! – мовив старший» [231]. 

У перекладі запропоновано експресивну окличну конструкцію. Лексичні 

архаїзми першотвору передані через лексику іншого стилю (експресивним 

реченням) і в такому фрагменті перекладу: 

«I, as a true man, bid thee defiance» [257]. 

«А я чесна людина й викликаю тебе на бій!» [231]. 

Модернізація вможливлює переклад архаїчних та історичних 

конструкцій сучасними еквівалентами, що нейтралізує естетичну функцію 

оригіналу [56, c. 34]. Наприклад: «Drive on, coachman» [56, c. 12] – можна 

рушати. Цей фрагмент мав бути перекладений так: «Жени, ямщику», але, на 

думку фахівця з перекладу, «ямщик» є, очевидно, занадто застарілою 

лексемою. У частині тексту «partiality for the tavern» [56, c. 20] – вчащати до 

пивниць, слово «tavern» потрібно було передати як «таверна», однак 

перекладач надав перевагу порівняно нейтральнішій лексемі «пивниця». 

Промовистим прикладом модернізації слугують подані нижче варіанти 

перекладу мови героїв, що наповнена архаїзмами: 

«Thou mayst go thy ways, my friend, – said the Captain, addressing Gurth» 

[257]. 

«Ну, друже мій, можеш іти своєю дорогою, – сказав Гурту ватажок 

розбійників» [231]. 

«Thou speakest but sad truths» [257]. 

«Ти кажеш правду, хоч вона й гірка» [231]. 

Під поняттям архаїзації розуміють спосіб перекладу загальновживаної 

лексики, що функціює на сучасному етапі, застарілими, архаїчними 

одиницями, а також історизмами для зображення історичних понять, явищ або 

для стилістичного забарвлення перекладеного тексту [61, c. 35]. Такі способи 
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перекладу творів, які містять архаїзми, дають змогу репрезентувати загальний 

стиль творів на рівні тексту:  

«…which was only expressed by a slight approach to a disdainful smile, 

that hardly curled perceptibly the broad, thick moustache which enveloped his 

upper lip» [256]. 

У цитованому фрагменті відсутні архаїзми, однак загалом текст 

насичений архаїчними елементами, що не завжди вдало відтворені. Для 

перекладу згаданого речення, що не є забарвленим, запропоновано архаїзм:   

«І ледве помітна усмішка блискавкою перекривала йому вуста» [239]. 

Архаїзація нейтрального елемента першотвору наявна й у реченні: 

«Each was wrapt for some time in his own reflections» [256]. 

«Опанував їх дивний настрій, жоден ні пари з вуст» [239]. 

Подані речення засвідчують прагнення перекладача дотримуватися 

загального стилістичного забарвлення оригіналу. 

Саме стилістичні ресурси перекладу архаїзмів: логізація, експресивація, 

модернізація, архаїзація – слугують засобами відтворення загального стилю 

перекладеного тексту. Архаїзація допомагає точно передати стилістичну 

конотацію першотвору, у якому використані архаїзми. 

 

2.7. Психолінгвальні параметри сприйняття тексту й переклад  

архаїзмів 

З огляду на свою незвичність, неусталеність уживання, архаїзми 

вимагають читабельного тексту, добору серед низки можливих варіантів 

перекладу тих одиниць, що вможливлюють розуміння оригіналу. Необхідно 

брати до уваги психологічний цикл контакту з реаліями, що значущий для 

контакту «читач – переклад» й охоплює: передконтакт, контакт, кульмінацію 

контакту, вихід із контакту [107]. Зважаючи на схему циклу контакту 

Ф. Перлза як на основу, продемонструємо, який схематичний вигляд матиме 

цикл контакту читача з твором, що містить архаїчну лексику.   
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Схема 2.1. Алгоритм урахування циклу контакту під час перекладу 

архаїзмів  

 

2.8. Алгоритм перекладу архаїзмів 

Передання часового складника архаїзму для прозового твору, що має 

високу художню якість, постає першорядним завданням. Відтворення 

експресивних одиниць, що формують загальний стиль твору чи мікрожанру 

(діалогу, опису), – органічна ознака перекладених поетичних і прозових 

текстів із темпоральною маркованістю. 

У межах такого підходу варто окреслити алгоритм відтворення архаїчної 

лексики. За можливості потрібно: 

1) віднайти певний архаїчний відповідник у рідній мові, який передавав 

би всі значення й функції архаїзму МП, тобто архаїзувати мову перекладу, що 

буває складно, з огляду на рідковживаність архаїзмів і відсутність рівноцінних 

еквівалентів у МП; 

Прочитання 
твору, розуміння 
наявних архаїзмів

Цілісне 
сприйняття тексту 

та архаїзмів як 
його складника

Враження від тексту 
та пам’ять про 

історичну 
інформацію, 
закладену в 

архаїзмах тексту

Ознайомлення з 
текстом, 

заголовком твору, 
інформація про 

наявність архаїчної 
лексики
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2) компенсувати архаїчний складник слова на рівні речення чи тексту, 

проаналізувавши можливу специфіку сприйняття читачем архаїчного 

елемента; 

3) зважено обрати елемент, який передав би експресивну насиченість, 

можливо, навіть більш сильне експресивне забарвлення порівняно з 

оригіналом (особливо за умови, коли архаїзовані елементи втрачено). 

Основні етапи процесу перекладу архаїзмів зображено у вигляді такої 

схеми: 

 

Схема 2.2. Алгоритм перекладу архаїзмів  

 

Отже, здатність архаїчної лексики слугувати засобом текстової 

експресії й вимога першорядності відтворення архаїчного елемента як 

інструмента передання експресивних смислів у перекладі вмотивовують 

висновок про пріоритетність відтворення саме часового елемента архаїчної 

лексики оригіналу в перекладі.  

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Переклад архаїзмів базований на варіативності вибору засобів 

перекладу та їхньому поєднанні, що сприяє якнайповнішому відтворенню 

семантичних відтінків, функцій, експресивних і смислових значень, 

властивих архаїчній лексиці як інтертекстуальному феноменові. 

• Спроба знаходження відповідника рідною мовою

• Спроба компенсувати архаїчний складник

• Вибір експресивно насиченого елемента
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Перекладач, відтворюючи ІМЛ, повинен зважати на особливості 

тексту в цілому. ІМЛ формувалася в різні часові періоди, тому доцільно 

окреслити часові межі походження кожного з елементів і чинники, що 

вплинули на появу ІМЛ, лише потім з’ясувати роль кожної лексичної 

одиниці в умовах конкретного тексту.  

Історизми й архаїзми характерні для текстів, різноманітних за 

функціями. Переклад вимагає уваги до того факту, що історизми та архаїзми 

є своєрідними маркерами картини світу автора. Саме сприймаючи 

інформацію про національно-культурний колорит, закладену автором і 

перекладачем у темпорально марковані одиниці, читач ідентифікує текст як 

складник певної національної культури. 

Граматичний принцип перекладу – один із найбільш вагомих 

чинників, що потребує посиленої уваги в перекладі ІМЛ, оскільки 

відмінності в граматиці вихідної та цільової мов аргументують вимогу 

застосовувати граматичні трансформації в перекладі.  

У ході відтворення архаїзмів потрібно акцентувати на їхній жанровій, 

стилістичній і функціональній специфіці. Перекладаючи архаїзми, фахівець 

має зважати на особливості поєднання високого рівня абстрактності 

семантики з часовим інформаційним навантаженням, що наповнює їх 

лінгвостилістичною виразністю.  

Переклад архаїзмів вимагає аналізу їхніх граматичних функцій і 

маркерів текстової стилізації. Об’єктом осмислення також має стати 

здатність архаїзму створювати стилістичну парадигму «архаїзм – сучасне 

слово», що властива всім граматичним групам архаїзмів – як художнім 

текстам, так і словниковому складу мови взагалі. Крім того, завдання 

перекладача полягає в аналізі репрезентованої в оригіналі стилістичної 

парадигми «стилістично забарвлений архаїзм – нейтральне слово». 

Необхідно зосереджувати увагу на поєднанні різновидів архаїзмів, ужитих 

для об’єктивації певних відтінків на мікростилістичному рівні. 

Пріоритетне використання архаїзації в перекладі архаїзмів різних груп 
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дає змогу найповніше відтворити їхні функції як обсолетизованої лексики. 

Найбільш ефективними для використання є варіанти перекладу, у яких 

зберігається архаїчна ознака, хоч і змінюється значення лексеми оригіналу. 

У перекладі необхідно акцентувати на експресивних ознаках 

архаїзмів. У разі неможливості відтворити безеквівалентну архаїчну 

лексику, що обтяжена особливими функціями в лінгвостилістиці 

першоджерела, перекладач має зберегти експресивний складник, наявний в 

архаїзмах оригіналу. Це актуально для перекладу як поетичних, так і 

прозових творів. 

Переклад архаїзмів повинен бути ґрунтований на принципі 

варіативності відбору еквівалентних конструктів тексту, що  сприяє 

ефективному відтворенню інтралінгвальної специфіки використання 

архаїчної лексики, зокрема і як засобу стилізації й текстової експресії.  

Джерелами, до яких звертається автор українського перекладу в ході 

відтворення історично маркованої лексики, можуть бути: лексикографічні 

праці й довідники; слова старослов’янського та східнослов’янського 

походження, доби козаччини; запозичення з інших мов, релігійної літератури; 

глосарії творів відомих українських класиків; рідковживана лексика. 

Для дотримання загальної стилістики оригіналу перекладачі вдаються 

до низки стилістичних ресурсів, що допомагають влучно відтворити архаїзми: 

логізація, експресивація, модернізація, архаїзація. Такі засоби формують 

загальний стиль перекладу. Архаїзація є інструментом, що оптимально сприяє 

відтворенню в перекладі загальної стилістичної тональності першотвору, у 

якому функціюють архаїзми.   
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РОЗДІЛ 3. ПЕРЕКЛАД ІСТОРИЗМІВ І ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТИВНОСТІ 

ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

Питання про відтворення історизмів – одне з найскладніших у теорії 

перекладу, водночас його розв’язання має особливе значення в практиці 

перекладу художнього тексту. З одного боку, перекладений художній текст 

для читачів має якнайточніше відтворювати функційний комплекс 

оригінального твору, а з іншого – переклад є самодостатнім літературним та 

історичним джерелом. Якщо перша умова корелює з різноманітними 

параметрами відповідності оригіналу й вихідної мови, то друга – із нормами 

мови перекладу, вимогами іншої комунікативної культури, певною традицією 

перекладу та оцінними критеріями якості новоствореного тексту. 

Крім цього, у перекладі історизмів вагоме те, що носій мови сприймає 

історизм як незвичне, несинхронне слово та як лексичну одиницю, яка містить 

інформацію про певну добу. Орієнтиром у перекладі архаїчних лексичних 

одиниць також можуть слугувати різноманітні прийоми, спрямовані на 

відтворення відчуття незвичності, певної часової несинхронності та 

якнайповнішого передання історичної інформації оригіналу. Неточності в 

переданні історичної інформації чи суттєві відхилення від неї можуть 

нівелювати стильову домінанту, знецінювати текст і негативно позначатися на 

сприйнятті твору. Очевидно, із можливих варіантів перекладу варто обирати 

той, що зберігає більше часової інформації – чи то історичної, чи то 

прагматичної. Це сприятиме точності відтворення історичних подій і фактів. 

Збіг семантики історизмів в обох мовах засвідчує, що аналізоване 

поняття наявне в обох культурах. У разі виявлення розбіжностей постають 

проблеми через несумісність культурного та історичного тла. За цих умов на 

перекладацькі рішення безпосередньо впливають численні чинники: ступінь 

розуміння тексту, мовна й світоглядна культура перекладача, рівень 

адекватності засобів стилетворення й образотворення мови оригіналу та 
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перекладу, фактор адресата, фонові знання про культуру, історію, добу, а 

також текстова прагматика, реалізована в очікуваних ефектах читацького 

сприйняття тощо. 

 

3.1. Тематичні групи історизмів та переклад 

Історизми можуть як формувати жанрову домінанту твору, так і бути 

основою мікрожанру в діалозі, поетичному тексті, висловлюванні в публічній 

промові чи в науковому тексті. О. В. Коваленко зауважує: «У науково-

історичній оповіді використання історизмів не пов’язане з якоюсь особливою 

стилістичною функцією, а лише з функціюванням термінів певної галузі 

науки» [59] (переклад наш – Т. Л.). За цих умов тематична диференціація 

історизмів дещо ускладнена. Розподіл за тематичними групами беруть до 

уваги й науковці, і лексикографи. Зокрема, О. В. Коваленко, В. Шевчук й інші 

фахівці з лексикології, крім класифікації історизмів за часовою ознакою та 

сферою вживання, використовують диференціацію й за тематичними групами. 

На наше переконання, семантичний складник історизму є найбільш дієвим 

щодо функцій архаїзації, порівняно, скажімо, із морфологічними ознаками, що 

корелюють із формальними, зовнішніми виявами архаїзації [59; 60; 153–156]. 

Болгарські вчені С. Влахов і С. Флорін зараховують історизми до складу 

реалій. На їхню думку, існує дві основні проблеми в ході передання реалій у 

перекладі: «1) відсутність у мові перекладу відповідника (еквівалента, 

аналога) через відсутність у носіїв цієї мови позначуваного реалією об’єкта 

(референта); 2) необхідність разом із предметним значенням (семантикою) 

реалії передати і колорит (конотацію) – її національне та історичне 

забарвлення» [28, с. 80]. 

За висловом Т. Тітової, у відтворенні національно-історичної специфіки 

одним із релевантних підходів до опрацювання історизмів у перекладі є 

польовий підхід, відповідно до якого історична лексика сегментована за 

ознакою належності до певного лексико-семантичного поля. Водночас авторка 

визнає умовність такого поділу [див. 112]. 
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Тематичні групи – та структура, що дає змогу перекладачеві 

якнайповніше зрозуміти специфіку функціювання певного історизму в 

оригіналі. Наприклад, знання про те, що в англійській мові існує велика, 

порівняно з іншими мовами, група слів на позначення предметів, пов’язаних 

із морською тематикою, акцентує увагу перекладача на більш ретельному 

доборі відповідників для таких історизмів. Практика перекладу об’єктивує 

потребу з’ясувати питання про те, чому існує така група історизмів, що це 

означає для читача оригіналу та які очікування існують щодо перекладу таких 

слів. 

Наголосимо, що переклад історизмів неможливий без аналізу їхньої 

семантики, яку потрібно намагатися якнайповніше відтворити, зважаючи на 

тематичну належність, осмислюючи конотації, що постають в уяві носія мови 

й мають бути кваліфіковані через специфіку тематичної групи, до якої вони 

належать.  

Таке переконання дало змогу застосувати в пропонованому дослідженні 

аналітичний підхід, згідно з яким специфіка відтворення історизмів у 

перекладі щодо параметрів точності історичної інформації, зокрема й часового 

складника та пов’язаних із ним асоціацій, корелює з чинником належності до 

певної тематичної групи.  

 

3.1.1. Переклад історизмів на позначення назви особи, роду 

занять, титулу та соціального стану. Практика перекладу засвідчує, що 

відтворення історизмів на позначення назв осіб потребує особливої мовної 

компетенції. Ідеться про найчастотнішу щодо використання групу слів, що 

становить 30 % від загальної кількості історизмів та 55 % від ключових слів 

на позначення персонажів в історичних текстах. 

Через багатозначність лексики, що містить інформацію про те, яку 

діяльність провадила названа в тексті особа, яким було коло її обов’язків, 

може існувати багато варіантів її відтворення. Будь-яка версія перекладу 

аргументована, оскільки зосереджує увагу на одному з аспектів оригіналу.  
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Серед ознак історизмів варто назвати периферійну позицію в 

лексикографічній праці, а також низьку частотність використання в 

мовленні. Історизми навіть для носіїв мови марковані незвичністю 

сприйняття.  

З огляду на невисоку частотність функціювання історизмів, наявні 

особливі умови їх відтворення в перекладі.  

Доцільно проаналізувати варіанти перекладу лексеми-історизму 

«yeoman», що використовують у ролі ключового слова в діалогах та описах 

в історичному тексті. Для лексеми оригіналу «yeoman» [257] І. Давиденко 

пропонує варіант йомен [231], що усталений у перекладах цього автора. За 

допомогою лексеми перекладач зосереджує увагу на відтворенні роду 

заняття через транскрибування. Незвичне для українського читача слово 

породжує відчуття чогось екзотичного й віддаленого в часі, тому потребує 

пояснень. Аналогічний підхід, ґрунтований на здатності історизмів 

спричиняти ефект незвичного звучання, використовує й перекладач 

Ю. Я. Лісняк:  

«…yeomany of the period» [257] / «…такі, які в ті часи носили йомени» 

[233]. 

Такий переклад збуджує зацікавлення й активує пошук додаткової 

інформації в словниках чи в інших джерелах. Водночас деякі перекладачі 

вважають більш доцільним відтворити значення історизму безпосередньо в 

тексті:  

even by an English yeoman [258] / навіть й англійський стрілець. 

За допомогою застосування такого підходу можливо конкретизувати 

семантику історизму, наголосити на одній із функцій, що реалізували особи. 

Фахівець із перекладу повинен передати читачеві відомості про рід 

діяльності персонажа.  

Автори російських перекладів також вдаються до пріоритетного 

відтворення семантики історизму, але з відмінними номінаціями: 

прислужник у С. Писарева [234], що має більш узагальнене значення, та 
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телохранитель у М. Шишмарьової [238], що зосереджує увагу на виді 

діяльності героя та зважає на контекстне слововживання. 

Натомість, із погляду сучасного читача, який компетентний у 

питаннях історичного розвитку Англії та загалом світової історії, 

використана лексема може асоціюватися з гвардією, що охороняє Тауер. У 

сучасній лексикографічній праці запропоновано трактування, згідно з яким 

«Yeoman Warder» – один із тих, що охороняє Лондонський Тауер. Таких осіб 

згадують із часів Вайт Тауер, що був споруджений у II столітті. Ці чоловіки 

мали червону уніформу Тюдорського періоду (I), що була подібна до форми 

«Yeomen of the Guard». Їх теж називали біфітерами (м’ясоїдами). З огляду 

на свою значущість, вони є символом Лондона для жителів і гостей міста  

[див. 215]. 

Для носія мови та зацікавлених історією Англії, лексема «Yeoman» 

може асоціюватися із символічною королівською гвардією. Актуальність 

такої конотації підтверджена й словниковим тлумаченням: «The Yeomen of 

the Guard» – військове об’єднання чоловіків, які традиційно охороняють 

британського короля чи королеву під час певних церемоній. Було створене 

в 1485 для церемонії коронування Генрі VI. Його члени й досі носять 

червону уніформу у стилі Тюдорів (I) того періоду, схожу на ту, яку носять 

«Yeoman Warders», хоча ці дві групи зовсім різні» [215]. Аналіз різних 

варіантів перекладу засвідчує, що всі згадані відтворення історизму 

«yeoman» зрозумілі й правильні, хоч позначені авторським суб’єктивним 

поглядом.  

Отже, історизми перекладають, зважаючи на основну семантику й 

конотативні значення в тексті, що дає змогу сформувати чітке уявлення про 

рід занять персонажа й роль, яку він виконував у суспільстві. У разі, якщо 

перекладач надає перевагу транскрипції чи транслітерації під час 

відтворення історизмів, то це корелює з чинником адресата, специфіка якого 

вмотивована освітнім і мовним досвідом читача. При цьому можна 

доповнювати переклад описом чи довідковою інформацією. 
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За традиційним визначенням, історизм – це слово, якому властива 

семантика поняття, що вийшло з ужитку. У процесі розвитку мов може 

статися так, що лексичні значення кількох слів поглинаються однією 

лексемою, наявна уніфікація, як-от у цільовій мові. На противагу цьому в 

тексті оригіналу подано кілька слів для номінування певного предмета або 

особи. Використовуючи англійські слова-історизми «bowyer» і «bowman», 

називають людей, які майстерно володіють зброєю. «Bowyer» – особа, яка 

виготовляє зброю, натомість «bowman» – людина, яка нею послуговувалася. 

Автори українського словника пропонують варіант лучник, що володіє 

різними значеннями, зокрема й тими, які названі вище: 1) воїн, озброєний 

луком. || Той, хто стріляє з лука. || рідко: Майстер, що виготовляє луки. До 

того додається ще й сучасне значення; 2) спортсмен, що займається 

стрільбою з лука [185]. 

Контекст оригіналу дає змогу чітко сприйняти та зрозуміти семантику 

рідкісного історизму:  

«What most I wonder at, is to see in this place a bow made by Matthew of 

Doncaster, a bowyer who lived at least a hundred years ago, remarkable for the 

great toughness and strength of the weapons which he made, and which are now 

become somewhat unmanageable, even by an English yeoman» [257]. 

У перекладах це виявляється у формі вилучення та суттєвої втрати 

відомостей про вид діяльності героя:  

«Але найбільше мене дивує, що я бачу лук Матвія Донкастра 

(вилучення – Т. Л.), який жив не менше як сто років тому. Він уславився 

своєю зброєю, надто луком, що їх нині ледве може натягнути навіть і 

англійський стрілець» [233]. 

Коли читач ознайомлюється з українським текстом, він, очевидно, 

може сприйняти, що йдеться і про лучника, і про того, хто виготовляв 

зброю, і про особу, яка вміє послуговуватися зброєю, оскільки за 

контекстом складно зрозуміти семантику слова. Це дає підстави говорити 

про певну комунікативну втрату. Вилучення слова в перекладі можна 
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пояснити перекладацьким рішенням уникнути полісемантичного 

тлумачення, оскільки «bowman» теж перекладають як лучник. На наше 

переконання, у наведеному прикладі можна запобігти втраті історичної 

інформації через синонімічну заміну чи описовий переклад, що здатні більш 

точно відтворити такі відомості. Крім того, доцільно вдатися до текстової 

конкретизації семантики слова. Наприклад: «Я бачу лук, виготовлений 

Матвієм Донкастером, вмільцем, що жив менш ніж сто років тому ...» 

(переклад наш – Т. Л.). 

На особливу увагу заслуговує традиція перекладу історизмів, оскільки 

це сприяє коректному інтеркультурному обмінові й адекватному 

відтворенню відомостей. Зокрема, І. Давиденко та Ю. Лісняк у перекладах 

використовують добре відомий термін васал [231; 233], що не потребує 

додаткових пояснень. Транслітерація є виправданою в такому вжитку. У 

разі, коли переклад адресований дітям, варто подавати пояснення, що мають 

освітню мету. Такі додаткові відомості стануть у нагоді читачеві, який 

недосконало володіє азами історії, оскільки представлятимуть корисну й 

розвивальну інформацію. Потрібно розмежовувати історизми, які відомі та 

невідомі читачеві. Для компаративного аналізу варто навести як приклад 

більш відоме середньостатистичному читачеві слово. Для перекладу 

лексеми використано прийом транслітерації: «seneschal» [257] / у 

перекладах І. Давиденка та Ю. Лісняка – сенешалеві [233] / сенешалю [231]. 

Транслітерація дає змогу зберегти маркер французького походження слова, 

породжує звуко-семантичні асоціації з чимось незвичним, невідомим 

читачеві, занурює в атмосферу чужинності й віддаленості тощо. Водночас 

відомості про те, що саме робив персонаж, не були названі. Словник подає 

таке тлумачення: «seneschal» – управитель у розпорядженні середньовічної 

королівської чи знатної особи, який упорядковує домашнє господарство 

[212]. В українській мові не існує прямого еквівалента, тому варто готувати 

спеціальні пояснення.  
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Із-поміж прийомів відтворення значеннєвої інформації історизму 

необхідно назвати осучаснення: «woodsman» [257] – лісничий [231]. У 

наведеному прикладі не передано стилістичного значення слова, з огляду на 

те, що в українській мові немає історизму-еквівалента. Зауважимо, що 

сучасний відповідник не стане гармонійним в тексті, водночас не порушить 

його стильової і структурної природи, тому що основні відомості про 

діяльність збережені. 

Транслітерація теж здатна призводити до втрати інформації 

стильового характеру, як-от у перекладі І. Давиденка: «son of an Alderman» 

[257] – «походив від Олдермена» [231]. 

Втрата семантики може відбутися навіть у разі перекладу історизму 

історизмом, наприклад: «squire» – зброєносець, як у перекладі І. Чернової. 

Зауважимо, що словникове трактування деякою мірою відрізняється:  

«Squire»: 1) сільський джентльмен в Англії, головний землевласник у 

сільській спільноті; 2) в історії феодалізму молодий чоловік знатного 

походження, що супроводжував лицаря; 3) рідко: чоловік, який 

супроводжував жінку; 4) неформальне звертання чоловіків між собою, 

особливо представників вищих соціальних прошарків [215]. 

Перекладацька практика засвідчує, що є потреба у 

внутрішньотекстовому чи в контекстному коментуванні історизмів, 

значення яких не передане повністю. У такий спосіб читач отримує змогу 

дізнатися специфіку епохи або, скажімо, походження героя. 

Промовистим прикладом слугує історизм «sentinel», що функціює в 

текстах оригіналу з різною семантикою: варта, вартовий, охорона короля 

та воїни. У перекладі є потреба пояснювати функцію персонажа в 

конкретній ситуації. Згідно зі словниковою дефініцією, «sentinels» – 

1) особа, що, як і сучасні вартові, покликана нести варту [216].  

У таблиці 3.1 репрезентовано різні підходи, що застосовують 

перекладачі для відтворення чи для нівелювання історичної інформації, яку 

містить лексема, а також низку акцентуацій у перекладі історизмів. 
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Таблиця 3.1 

Таблиця відтворення / ігнорування історичної інформації в перекладі 

Історизм 

Акцент на відтворенні 

семантичного складника 

історичної 

інформації 

Акцент на 

відтворенні 

інформації, що дає 

відчуття 

несинхронності 

часу та 

незвичності 

Втрата 

історичної 

інформації у 

відтворенні 

історизму 

Yeoman 

(В. Скотт) 

Англійський стрілець 

(А. Білецький) 

Телохранитель 

(М. Шишмарьова) 

Прислужник (Ю. Лісняк) 

Йомен 

(А. Білецький) 
 

Bowyer 

(В. Скотт) 

Умілець (Т.Л.)  

Майстер (Т.Л.)  
 

Вилучення 

(І. Давиденко) 

Bowmen 

(В. Скотт) 

Archer 

(В. Скотт) 

Лучник (І. Давиденко) 

Стрелок (Є. Бекетова) 

Лучник, стрілець 

(А. Білецький) 

  

Vassal 

(В. Скотт)  

 

 

Васал 

(І. Давиденко) 

Васал (Ю. Лісняк, 

Г. Лозинська)  

 

Seneschal 

(В. Скотт) 

Авторське пояснення у 

тексті (І. Давиденко) 

Домоурядник (Ю. Лісняк, 

Г. Лозинська) 

Сенешаль 

(Ю. Лісняк, 

Г. Лозинська) 

Сенешаль 

(І. Давиденко) 

 

Woodsman 

(В. Скотт) 
Лісничий (І. Давиденко)   

Son of an 

Alderman 

(В. Скотт) 

Пояснення на стор.: Від 

“ealdorman” – літня 

людина (староангл.) – 

володар графства … 

(Ю. Лісняк) 

Походив від 

олдермена 

(І. Давиденко) 
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Продовження табл. 3.1 

Squire 

(В. Скотт) 

Оруженосец 

(М. Шишмарьова) 

Зброєносець 

(І. Давиденко) 

  

Sentinels  

(В. Скотт) 

Часовые (Є. Бекетова) 

Вартові (І. Давиденко) 
  

 

Відповідно до таблиці, для передання семантичного складника 

історичних відомостей фахівець вдається до таких перекладацьких прийомів, 

як конкретизація, осучаснення, описовий переклад. Намір перекладача 

акцентувати на відтворенні часового відчуття може бути втілений за 

допомогою транслітерації та транскрипції, аналогового еквівалента. Одним 

із варіантів диференціювання лексем слугує вилучення, що дає змогу 

запобігти семантичному збігу в перекладі. 

Нерідко трапляється переклад, що не зважає на лінгвостилістичну 

специфіку речення чи твору, це спричинює руйнування семантичного 

комплексу оригіналу. Для прикладу варто навести частотні історизми для 

називання дійових осіб, які зображені в сценах, що демонструють лицарські 

турніри. Це ключові сцени в історичних романах:  

«The marshals and their attendants appeared next on the field together with 

the heralds» [257]) – «Потім на арені з’явились розпорядники та їхні 

помічники разом з герольдами» [233]. 

У тексті перекладу Ю. Лісняка для передання історичного тла 

транскрибовано лексему «Heralds», тому що попередні слова-історизми 

перекладені за допомогою методу осучаснення. Варіант герольди відтворює 

незвичайну атмосферу, віддаленність і постає на контрасті з сучасністю.  

Відтворюючи історизм «marshals» через метод транслітерації, у 

перекладі цього ж речення І. Давиденко досягає семантичної компресії: 

«Слідом за ними з’явилися маршали зі своїми служниками й герольди» [231]. 

Такий переклад, на нашу думку, містить надмірну кількість лексики, 
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незвичної для читача. На цьому тлі значущим стає коментар, поданий до 

архаїзму «marshal» в іншому реченні. Це запропоноване в перекладі 

І. Давиденка вище в тексті:  

«Others, which involved the rival the rival claims of more elevated persons, 

were determined by the heralds, or by the two marshals of the field…» [257]. 

«Коли ж суперечки через місця зчинялися між поважнішими особами, 

їхні претензії вирішувалися двома маршалами ратного поля (придворними, 

які відповідали за королівські стайні та перебіг турнірів» [231]. 

Крім того, у перекладеному тексті слово «marshals» набуває порівняно 

урочистішого звучання, тому що конструкція ратне поле має додаткові 

історичні конотації в сприйнятті українськомовним читачем. Ідеться про 

прийом компенсації історичної характеристики в тексті перекладу. Це 

означає, що, крім перекладу власне історизму, ужито й нейтральну лексему 

«field» для додаткового відтворення історичного складника речення. Такий 

прийом у відтворенні історизму варто вважати альтернативним щодо 

використання прямого відповідника або аналогового відповідника, як у 

перекладі Ю. Лісняка:  

«Інші, – де за місце сперечались особи поважніші, [231] владнували 

герольди або два церемоніймейстери арени…» [233]. 

Архаїзації досягають через використання історизму української мови зі 

схожою семантикою, водночас зміст фрази допомагає розкрити прийом 

семантичного розгортання. 

У цитованого автора перекладу наявні інші варіанти передання 

історизму: «marshal of the field» [257] – «розпорядники турніру» [233] – повне 

переосмислення з використанням сучасної лексеми – турнір. Зіставляючи 

приклади, наведемо один із варіантів застосування таких лексем: «Marshals» 

[257] – «Розпорядники» [233]. Історична ознака свідомо нівельована, тому що 

читач має змогу дізнатися з тексту, поданого вище, про осіб та про 

зображувані події. 
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У перекладацькому рішенні І. Давиденка, що втілене завдяки методові 

транслітерації – маршали [231], – лише незвичність слова засвідчує 

несинхронність подій із сучасністю, вимагаючи додаткових коментарів. 

Велика частка слів, що потребують пояснень і передані описово, – одна 

з домінантних проблем у відтворенні безеквівалентної лексики, як-от 

історизмів, оскільки через відмінності в різних мовних картинах світу 

складно в повному обсязі репрезентувати їхні ціннісні орієнтири та естетичні 

ідеали. У зв’язку з цим, відтворюючи семантику історизмів, перекладачі 

нерідко послуговуються описовим перекладом, прийомом семантичного 

розгортання, покликаннями в кінці тексту й безпосередньо на сторінках, а 

також осучасненням. Радикальним засобом є вилучення. 

У перекладах зафіксовано відтворення синонімів англійських 

історизмів за допомогою того самого слова. У межах вивчення проблеми 

відтворення історичних фактів у перекладі акцентуємо й на тому, що існує 

складність відтворення різних за значенням лексем оригіналу, якщо вони 

мають схожі чи однакові відповідники в мові перекладу.  

Нижче представлено варіанти відтворення значеннєвих відтінків 

синонімів: «servant» – «menial». У словнику запропоновано таке тлумачення: 

прислужник – лакей. В англійській мові функціює багато історизмів на 

позначення назв різних служників: «menial» – служник, лакей, прислужник; 

«servant» – прислуга; «footman» – ліврейний лакей; «upper servant» – 

прислужник вищого рангу (дворецький, управничий); «general» «servant» – 

прислуга, що виконує всі види робіт; «valet» – камердинер або денщик 

кавалериста. Ці лексеми становлять вагому лексичну групу, слугують для 

називання людей за належністю до кола осіб та за родом діяльності.  

У сучасній мові частину подібних значень нівельовано й уніфіковано, 

тому в перекладах наявна генералізація як перекладацький прийом 

відтворення такої лексики та уніфікація, що резонансно взаємодіє із 

загальною тенденцією до семантичної уніфікації історизмів. Водночас у мові 

перекладу функціює низка аналогових еквівалентів і широкий синонімічний 
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ряд, що дає змогу диференціювати семантику й функцію історизмів 

оригіналу в перекладеному тексті. Труднощі перекладу з’являються тоді, 

коли в тексті оригіналу паралельно використано історизми, що мають 

однакове словникове потрактування, але для розуміння тексту необхідно 

зрозуміти змістову різницю, виявлену в оригіналі.  

Аналізуючи історизми «servant» та «menial», зауважимо, що історизм 

«menial» функціює в дещо презирливому контексті. Це засвідчує словникове 

трактування: «menial» (презирливе) – прислужник [199]. В оригіналі, 

цитованому вище, історизм «menial» використано для відтворення сцени, у 

якій король користується послугами прислуги, а також для передання 

соціального стану, взаємин між дистанційованими особами:  

«The Knight had scarcely finished a hasty meal, ere his menial announced 

to him» [257]. 

Ю. Лісняк пропонує нейтральне відтворення історизму, не зберігаючи 

ефекту оригіналу: «Лицар навіть не встиг квапливо попоїсти, як його слуга 

доповів...» [233]. 

У текстах перекладів І. Давиденка натрапляємо на слово слуга, що 

використане для передання історизму «menial». Натомість Ю. Лісняк 

застосовує слово служник:  

«The conversation was interrupted by the arrival of a menial…» [257].  

«Але тут розмову перервав слуга…» [231]. 

«Та тут їхню розмову перебив служник» [233].  

У цитованих текстах історизм «servant», що відмінний за семантикою 

від «menial», передано способами, які описані нижче. 

В оригінальному тексті:  

«…will give two of her humblest servants, with their train, a 

night's hospitality and refreshment…» [257].  

У варіанті Ю. Лісняка історизм певною мірою компенсований епітетом 

найскромнішим: «…надасть двом її найскромнішим слугам… притулок…» 

[233]. 
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Натомість у І. Чернової відтворення частково компенсоване за 

допомогою прикметника найпокірливішим: «…в ночівлі двом 

найпокірливішим слугам нашої матері-церкви?» [232]. 

Переклад І. Давиденка пропонує перекладацьке рішення, в основі 

якого – відтворення різниці між «servant» і «menial»: «…підкріпила сили двох 

смиренних її служителів…» [231]. 

Здається, відтворення «servant» доречне, бо акцентує зв’язок слова 

«servant» та й фрази загалом із високим стилем, на відміну від стилістично 

зниженого «menial».  

Доречно відтворене слово «menial» завдяки варіантові служебка в 

перекладах Ю. Лісняка передає конотацію побутовості, стильової 

зниженості: 

«…to the efforts of petty malice of a discontented menial…» [257]. 

«…вдаючись до дрібних каверз роздратованої служебки…» [233]. 

Варто зіставити з нейтральним варіантом І. Давиденка:  

«…were heard the voices of the menials…» [257]. 

«…лунали тільки голоси слуг…» [231]. 

На наш погляд, експресивніший і стилістично переконливіший варіант, 

порівняно з попередніми, запропонований у перекладі І. Чернової. Авторка 

влучно передає історизм «menial» через український синонім:  

«Більше не чути було нічого, крім голосів челяді...» [233]. 

Крім того, зосереджує увагу читача на іншому, нейтрально відтворює 

історизм і загалом фразу:  

«Лише зрідка долунав сміх слуг…» [232].  

Переклад відтворює загальну атмосферу, але частка історичної 

інформації в сюжеті зменшилася. 

Порівняно з творчою знахідкою перекладача в разі з «servant», про що 

згадано раніше, у цитованому нижче перекладі І. Давиденка «menial», хоч і 

набуває форми жіночого роду однини завдяки структурі української мови, 
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однак помітно не відрізняється від описаних варіантів (слуга, служник) і не 

відтворює авторського задуму:  

«…compelled to bound the revenge which had once such ample scope, to the 

efforts of petty malice of a discontented menial…» [257].  

«…змушена була обмежити мою помсту дрібними підступами 

роздратованої служниці…» [231]. 

Зафіксовано приклади, що демонструють застосування прийому 

генералізації в перекладі:  

«…servants of inferior condition» [257]. 

«…інші прислужники» [233]. 

У таблиці 3.2 класифіковано перекладацькі рішення, спрямовані на 

об’єктивацію семантики історизмів, що не мають аналогів у перекладі чи для 

них існують рідковживані в мові перекладу відповідники. 

 

Таблиця 3.2 

Таблиця диференційних варіантів у семантиці історизмів у перекладі 

Оригінал 
Збіг у відтворенні 

історизму в перекладі 

Відтворення семантичних 

відмінностей оригіналу в 

перекладі та можливі варіанти 

відтворення 

«Menial» (у 

значенні 

лакей) [257] 

Слуга [231; 233] 

Служник [233] 

Слуги [231] 

Лакей [Т. Л.]. 

Служитель [Т. Л.]. 

«Menial» (у 

значенні 

прислужник) 

[257] 

Слуги [232] 

Служниця [231] 

Служебка [233] 

Челядь [233] 

«Servant» 

[257] 

Слугам [233] 

Слугам [233] 

Інші слуги [231] 

Найскромнішим слугам [233] 

Найпокірливішим слугам [232] 

Служителі [231] 

Служники 

Інші прислужники [233] 
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Перекладаючи історизми, які називають осіб, фахівець повинен 

якнайточніше передати значеннєві відтінки, запропонувати синонімічний 

ряд, невластивий мові перекладу. Це вмотивоване тим, що назви осіб 

використовують з ефектом відтворення історичної належності численних 

складників тексту, які безпосередньо впливають на сприйняття читача та на 

рівень передання правдивих історичних відомостей читачеві. Необхідно 

диференціювати семантику за допомогою засобів перекладу, якими 

потенційно слугують пояснення, з’ясування значення в контексті, 

використання сучасних компонентів синонімічного ряду, конкретизація, 

описовий переклад, вилучення. Також у перекладі історичних номенів осіб 

наявна акцентуація на переданні власне історичних даних і відчуття часової 

асинхронності й незвичності.  

Представлені й варіанти перекладу, що засвідчують збереження 

часової асинхронності лексичної конструкції та водночас втрату її 

інформаційного наповнення через неналежне відтворення назв осіб; 

збереження історичної маркованості тексту та зміщення її в ієрхархічному 

позиціонуванні маркерів архаїзації з тієї самої причини. 

Отже, конкретизація, осучаснення, описовий переклад оптимізують 

передання історичних відомостей. Транскрипція і транслітерація, добір 

аналогового еквівалента – основні перекладацькі прийоми, що допомагають 

репрезентувати відчуття часової асинхронності. 

 

3.1.2. Переклад історизмів на позначення географічних і власних 

назв. Наукове зацікавлення становить переклад давніх назв географічних 

об’єктів, що нині не існують, а отже, є історизмами, та історизмів, які є 

власними назвами. Топоніми як різновид власних назв мають вагоме 

значення для передання колориту місцевості. «Без використання топоніму 

не може обійтися жоден оповідач, оскільки дія завжди розгортається в 

якомусь місці. Опис місця дії відіграє важливу роль у створенні художнього 
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образу. Окрім основної функції – називати географічний об’єкт, – топоніми 

мають ряд додаткових функцій» [224]. 

У художніх текстах герої зображені як історичні особистості, 

міфологічні та біблійні персонажі. Це дає змогу описати характер персонажа 

твору, передати ментальну специфіку, властиву людині одного з історичних 

періодів, окреслити історичні паралелі. Нерідко автор безпосередньо не 

називає історичну подію чи період, однак використовує слова на позначення 

місця цієї події, згадує імена відомих людей. У таких випадках власні назви, 

зокрема топографічні, породжують неточне розуміння тексту та 

ускладнюють його переклад. Це спонукає до думки про те, що перекладач, 

який дбає про адекватне сприйняття тексту читачем і передання історично 

маркованої лексики, повинен володіти  географічними відомостями, 

оперувати історичними фактами, тобто мати фонові знання.  

Наприклад, топонім «Britannia» у сприйнятті англійця має виразну 

специфіку, що з’ясовують за спеціальними словниками. У словнику давніх 

і нових географічних назв запропоноване таке тлумачення: «Btittany 

(Britannia…) – провінція Франції згідно з давнім територіальним поділом, 

що розташована на півострові, який простягається до Атлантики, між Ла-

Маншем та Біскайською затокою. Жителі – окремий за походженням народ. 

На противагу французам, вони розмовляють мовою, що відрізняється лише 

як діалект від уельської та корндильської мов» (переклад наш – Т. Л.). 

Відповідно до сучасних лексикографічних праць, історизм-топонім 

має таку семантику: «Brittania: 1) Британія – історизм, латинська назва 

Британських островів, затверджена після завоювання римлянами в 

І ст. н. ери; 2) втілення Великобританії у вигляді жіночої фігури на монетах; 

3) поетизм на позначення Великобританії; 4) золота монета» [254]. 

Варто відрізняти цей топонім від «Brittany», «геогр., історизм – 

Бретань (історична область Франції)» [185]. 

Згідно зі словником «Collins», «Brittany: 1. Регіон нової Франції, 

півострів між Ла-Маншем та Біскайською затокою: заснований кельтськими 
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біженцями з Уельса та Корнуолла під час англо-сакського вторгнення; 

спірна територія між Англією та Францією з 1364 року» (переклад наш – 

Т. Л.) [185]. 

У перекладах цей історизм відтворений як Бретань. Водночас 

зафіксовано й відтворення топографічних назв варіантами, відмінними від 

сучасних. На цьому важливо наголосити, оскільки історично й 

територіально топоніми-історизми називають місцевість, що існувала в 

минулому або входила до інших країн, на противагу архаїчним топонімам. 

Зокрема, історизми Бретань, Бургундія не збігаються із сучасними 

територіями, порівняно з архаїзмом «Caledonia» – Каледонія (архаїзоване 

називання Шотландії). Перекладачі, використовуючи власні назви, які 

мають топонімічні дані, передають й історичні відомості про географічний 

поділ території, що може еволюційно змінюватися, та пов’язані події. 

Аналогічне можна стверджувати й стосовно власних назв і прізвиськ, що 

передають топографічну інформацію:  

«Arthur Duke ofBrittany…» [257]. 

«Герцог Артур Бретонський» [233]. 

Для репрезентації архаїчних топонімів більш значущим уважаємо 

передання стилістичної функції, утіленої в застарілій зовнішній формі 

слова. 

Наприклад, для розуміння історизму «Heptarchy» є потреба шукати 

додаткову інформацію:  

«…is so proud of his uninterrupted descent from Hereward, a renowned 

champion of the Heptarchy…» [257].  

Згідно із сучасним словником, названий історизм має відповідник 

Гептархія, що зрозумілий не кожному читачеві. В англо-російському 

словнику Г. А. Ніколаєва зазначено: «Heptarchy: 1. Гептархія; 2. Сім англо-

саксонських країн в Англії» [198]. 
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Фахівець із перекладу, що володіє фоновими історичними знаннями, 

має змогу працювати зі словниковими довідками, добирати несловниковий 

варіант перекладу: 

«…й так пишається прямим своїм походженням від Геріварда, одного 

із славетних поборників Семицарства…» [233]. 

У кінці книги зафіксовано докладне й зрозуміле пояснення автором 

згаданого історичного явища: «Семицарство: наприкінці VI – на початку 

VII ст. у центральній та південній частині сучасної Англії утворилося сім 

англосаксонських королівств: Кент, Уессекс, Суссекс, Ессекс, Нортумбрія, 

Східна Англія, Мерсія. У 829 р. всі вони об’єдналися в єдину державу – 

Англію» [233]. 

Можливо, ще повніше інформаційне наповнення історизму 

«Heptarchy» відтворено в перекладі Ю. Лісняка: 

«…й так пишається тим, що є нащадком по прямій лінії від герварда, 

одного зі знаменитих поборників Гептархії, по-нашому семицарства…» 

[233]. 

Крім того, запропоновано доступне, стисле й лаконічне авторське 

пояснення: «Гептархія – спільна назва сімох англосаксонських царств, які 

начебто існували на початку середньовіччя, а у 829 р. об’єдналися в одну 

державу – Англію» [233]. 

В оригінальних текстах функціює численна кількість історизмів-

власних назв: географічних найменувань (міст, місцевостей, графств, 

вулиць тощо), біблійних топонімів, антропонімів (імен біблійних та 

античних героїв, епічних легендарних постатей), теонімів (божеств 

прадавніх вірувань), гідронімів (давніх назв річок), гір тощо. У їх 

відтворенні найчастіше застосовують транслітерацію й переклад. Окрім 

цього, наявні певні тенденції. 

Зазвичай, для перекладу власних назв фахівці обирають традиційні 

способи відтворення історизмів: «Babylon» – Вавилон (давнє місто в 

Месопотамії), «Babylonia» – Вавилонія (давня країна в Месопотамії), 
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«Sodom» – Содом (давнє місто в Долині Йордану), «Byzantine Empire» – 

Візантійська імперія, «Byblos» – Бібл (давнє місто в Лівані) тощо. Для 

перекладу більш відомих географічних назв вдаються до транслітерації: 

«Baalbek» – Баальбек (давньоримське місто в Сирії), «Comana» – Комана 

(давнє місто в Каппадокії), «Danzig» – Данціг (давня німецька назва 

польського міста Гданськ), «Sparta» – Спарта (давнє місто-держава в 

Греції), «Edom» – Єдом (давня країна в Іорданії), «Lothal» – Лотхал (давнє 

місто в Індії). 

Можливе й поєднання транскрипції та транслітерації: «Ateste» – 

Атеста (давнє місто в Італії), «Bithynia» – Віфінія (історична область 

Анатолії), «Byzantium» – Візантія (давньогрецьке місто на березі протоки 

Босфор), «Caesarea» – Кесарія (давнє місто в Палестині), «Knossos» – Кносс 

(давнє місто на Криті), «Phoenicia» – Фінікія (давня країна в Лівані, Ізраїлі, 

Сирії). 

Переклад історизмів-топонімів за допомогою методу транскрипції є 

доволі складним, тому що звукові образи дуже давніх назв не обов’язково 

продубльовані в писемних пам’ятках, специфіка самобутнього відтворення 

таких назв в усному мовленні з часом нівелюється, тому перекладачі 

зважають на традиції відтворення: «Bethel» – Вефіль (давнє місто в 

Палестині), «Uaxactum» – Вашактун (давнє місто майя в Гватемалі), Sumer – 

Шумер (історична область у Месопотамії). 

Варто зазначити, що переклад історично маркованих назв уявних і 

міфічних країн суттєво відрізняється. Перекладацьке рішення може 

апелювати до усталеної традиції перекладу – «Garden of Eden» – Єдем (у 

біблійній міфології – створений Богом сад для життя первісних людей); 

реалізувати описовий переклад – «Feminie» – Країна амазонок; «Ophir» – 

Золотоносна країна (згадана в Старому Завіті); поєднувати транслітерацію 

й описовий переклад – «Vinland» – Вінланд: «Виноградна країна» (назва, 

запропонована вікінгами для частини східного узбережжя Північної 

Америки). 
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Історизми-топоніми також можуть зазнавати афіксальної адаптації, 

зокрема через додавання суфіксів і закінчень родової належності: 

«Panticapeum» – Пантикапей (античне місто в Криму), «Kingdom of the 

Bosporus» – Боспорське царство (у північному Причорномор’ї в 5 ст. до 

Р. Х.– 4 ст. по Р. Х.). 

Прізвиська історичних осіб, що не входять до складу власного імені, 

перекладають так: Карло Сміливий, Річард Левове Серце, Людовік 

Французький, Арденський Вепр, Карл Бургундський, Рудий Вепр [235]. 

У межах перекладу власних імен зазвичай подано пояснення: сер Гай 

або сер Бевіс [231] – (сер Гай Ворикський та сер Бевіс Гештонський – 

романтичні герої англійських балад).  

Отже, обрання способу перекладу власних назв корелює насамперед з 

усталеною традицією, що репрезентована переважно у відтворенні 

історизмів-топонімів. Найбільш уживані способи їх текстового втілення 

такі: транскрипція, транслітерація, поєднання цих методів та описовий 

переклад. Водночас обрання способу відтворення лексем-історизмів, а 

також дотримання традиції не повинні конфліктувати зі збереженням 

історичного тла оригіналу, адекватним відтворенням історичних 

відомостей.  

 

3.1.3. Переклад лексем на позначення архаїчних предметів побуту. 

Слова на позначення предметів побуту належать до лексики, що найбільше 

підлягає процесам обсолетизації та найшвидше зникає з пам’яті народу. 

Деякі назви предметів можуть бути незнайомі навіть носіям мови, оскільки 

йдеться про історизми – слова, що вийшли з ужитку внаслідок того, що 

предмети, які вони позначають, уже невідомі носіям мови як реальна 

частина їхнього щоденного побуту [190]. На цьому акцентує й інше 

визначення історизму: «слово або стійке словосполучення, яке позначає 

зниклі реалії» [187].  
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Відтворення предметів побуту нерозривно пов’язане з відтворенням 

історичного й національного колориту епохи. Читач оригіналу поринає в 

незвичну ситуацію завдяки зображенню побутових подробиць, наїдків та 

напоїв на банкетах, вигадливих інтер’єрів, деталей одягу персонажів тощо:  

«There was a delicate ragout, with just that petit point de l'ail which 

Gascons love…» [258]. 

«Було там і ніжне рагу з особливою часниковою приправою, яке так 

люблять гасконці...» [235]. 

У перекладі побутової інформації вагомим є й відтворення контексту, 

у якому вона репрезентована, оскільки в такий спосіб досягають текстової 

активності історичних конотацій та певної атмосфери:  

«a delicate ham, which had once supported a noble wild boar in the 

neighbouring wood of Mountrichart» [258] – «делікатна шинка, яку колись 

носив на своєму стегні благородний дикий кабан у сусідньому 

Монрішарському лісі» [235]. 

Важливо зберегти інформацію, що є цікавою для сучасного читача, 

наприклад, транскрибуючи назву предмета:  

«There was bread, made into little round loaves called boules, (whence the 

bakers took their French name of boulangers)» [258]. 

«Були також прекрасні білі круглі булочки, що звались буль (через що 

пекарі французькою мовою звуться булане)» [235]. 

Не менш важливою є й інформація про функційність предмета, 

репрезентована в контекстах:  

«…there was a flask of leather called bottrine, which contained about a 

quart of exquisite Vin de Beaulne» [258].  

«Була шкіряна пляшка, звана ботін, тобто чобіток, в якій було з 

кварту добірного бонського вина» [235]. 

Старовинні предмети одягу – це шар лексики, для якої найважче 

дібрати лексичний відповідник у перекладі. Тому часто перекладачі 

вдаються до еквівалентів у рідній мові, що накладають відбиток 



133 
 

національної культури на переклад. Через це в перекладах використано 

слова: суконна кирея [231]; каптур [232]; тулуб [233]. 

Наприклад, у перекладах Ю. Лісняка й І. Давиденка наявне вживання 

історизмів, характерних для рідної мови, що водночас відтворюють 

історичну атмосферу оригіналу, містять інформацію про функційне 

використання предмета. Застосовують також описовий переклад:  

«...exchanged his armor for the long robe» [257]. 

«...перевдягся з обладунку в довгий плащ із каптуром» [233]. 

«…зняв обладунок та накинув довгу мантію з великим каптуром» 

[231]. 

Завдяки влучному відтворенню лексем на позначення предметів 

побуту, у перекладі можливо відтворити загальну атмосферу події й часу 

загалом, досягти ефекту правдивості в сприйнятті історичної інформації та 

переконливості авторського бачення.  

 

3.1.4. Переклад історизмів на позначення військового обладнання. 

Відтворення лексики на позначення військового обладнання спонукає 

перекладача добирати близькі історизми в мові перекладу, оскільки прямих 

відповідників часто не існує. Семантичне наповнення такої лексики більш 

точно розкрито в контексті. 

«…a shirt, namely, oflinked mail, with sleeves and gloves of the same, 

curiously plaited andinterwoven, as flexible to the body as those which are now 

wrought inthe stocking-loom, out of less obdurate materials» [257]. 

«…кольчуга, з рукавами й рукавицями, сплетена з маленьких 

металевих кілець так майстерно, що вона прилягала до тіла щільно, ніби 

наші теплі сорочки, виплетені на панчішному верстаті з м’якої вовняної 

пряжі» [233]. 

Важливо не тільки відтворити контекстуальну інформацію, а за 

потреби навіть розширити її засобами образотворення й експресії. Для 

прикладу наведемо переклад І. Давиденка, де, на нашу думку, переконливо 
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застосовано експресивно акцентований опис способу виготовлення 

кольчуги:  

«…кольчуга з рукавами й рукавичками із дрібних металевих кілець; 

вона була зроблена надзвичайно майстерно й так само щільно й пружно 

прилягала до тіла, як наші светри, сплетені з м’якої вовни» [231]. 

Водночас конотацій із яскраво вираженою національною специфікою 

у відтворенні історизмів на позначення військового обладнання та їхніх 

контекстуальних зображень, як у російському варіанті, варто уникати:  

«…она была сделана чрезвычайно искусно и так же плотно и упруго 

прилегала к телу, как наши фуфайки, связанные из мягкой шерсти» [237]  

Наведений приклад, хоч і яскравий та зрозумілий, однак відволікає 

увагу читача, бо змушує уявно переміститися до іншої, ніж у творі, 

дійсності – російської. 

Значення історизму в представлених нижче прикладах по-різному 

розкривають перекладачі Ю. Лісняк та І. Давиденко:  

«The fore-part of histhighs, where the folds of his mantle permitted them to 

be seen, were also covered with linked mail» [257].  

«Стегна спереду, де їх не прикривав плащ, теж були захищені 

кольчужним плетивом» [233]. 

«Наскільки дозволяли бачити зморшки плаща, його стегна захищала 

така ж кольчуга» [231].  

Переклад Ю. Лісняка більш точний і ближчий до оригіналу, тоді як 

переклад І. Давиденка не акцентований на відтворенні контексту, що 

стосується кольчуги, пояснює спосіб її виготовлення, лише називає цей 

предмет. 

Надалі перекладачі намагаються насамперед відтворити історичну 

атмосферу й у перекладах використовують аналоговий відповідник:  

«The knees and feet were defended bysplints, or thin plates of steel, 

ingeniously jointed upon eachother; and mail hose, reaching from the ankle to 

the knee, effectually protected the legs» [257].  
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«Коліна були покриті тонкими сталевими пластинами, а литки  –

металевими кольчужними панчохами» [231]. 

Аналогічний прийом застосовує Ю. Лісняк і вдається до більш 

докладного опису:  

«Коліна й ступні – тонкими сталевими платівками, майстерно 

скріпленими між собою, а гомілки – знов же кольчужними панчохами» 

[233].  

Описовим способом перекладу послуговуються російські перекладачі:  

«Jazeran or flexible shirt of linked mail» [258]. 

«Гибкая кольчуга» [234] – перекладач акцентує на властивості та 

якості предмета.  

Більш докладний опис представлено в перекладі М. Шишмарьової:  

«Тонкая кольчуга из мелких железных колец» [238]. 

У перекладі назв озброєння, що використовують в описах лицарських 

турнірів, постатей воїнів, обладунку знатних осіб, автори перекладу можуть 

акцентувати на історичній специфіці предметів чи на їхніх функціях. Ці 

тенденції можуть також поєднуватися:  

«double-edged dagger» [257]. 

«двосічний кинджал» [232]. 

«обоюдоострый кинджал» [234]. 

В обох випадках маємо відтворення функції історизму, на відміну від 

такого перекладу: довгий двосічний меч [233]. Слово меч, на противагу 

слову кинджал, спрямоване на відтворення історичного складника 

оригіналу. Натомість слово кинджал у перекладі засвідчує, що це була не 

така велика зброя, і породжує в читача відчуття незвичності. 

Поєднання в перекладі функційності й історичної атрибутивної 

специфіки демонструють такі приклади:  

«…the shafts of their battle-axes, and pummels of their swords» [257]. 

«...руків’я своїх мечів і ратища сокир» [231]. 
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Перекладачем відтворена й історична ознака завдяки архаїзму ратища, 

і функції знаряддя за допомогою історизму – прямого відповідника – мечів, 

аналогового відповідника – сокир. До того ж іменник рідкісного вживання 

руків’я доповнює колорит фрази, створюючи потрібне для відтворення 

історизмів тло незвичності, контрасту до сучасної атмосфери. 

Наведений далі приклад дещо втрачає у відтворенні контекстуального 

історичного фону, але зберігає історизми:  

«…держаки бойових сокир та руків’я мечів» [233]. 

У таблиці 3.3 продемонстровано тенденції, характерні для перекладів 

історизмів на позначення зброї. 

Таблиця 3.3 

Таблиця перекладацьких акцентуацій у перекладі історизмів 

Історизм 

Акцентуація на 

відтворенні 

функції історизму 

в перекладі 

Акцентуація на 

відтворенні 

історичної ознаки 

історизму 

Відтворення 

властивості, 

якості, способу 

виготовлення 

«Linked mail» 

[257] 
 

Кольчуга [233] 

Кольчуга [231] 

Кольчужне 

плетиво [233] 

Гибкая кольчуга 

[234] 

Тонкая кольчуга 

[238] 

«Mail hose» [257] 

Кольчужні 

панчохи [231]; 

[233]  

Кольчужні 

панчохи 

 [231]; [233] 

 

«Double-edged 

dagger» [257] 

Двосічний 

кинджал [231] 

Довгосічний меч 

[233] 

Обоюдоострый 

кинджал [237] 

«Battle-axes» 

[257]  

Держаки бойових 

сокир 

[231; 233]  

Ратища сокир 

[233] 
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Продовження табл. 3.3 

«Sward» [257]  

Руків’я мечів 

[231]; [233]; 

меч [238]; 

сабля [234] 

 

«Lances» [257]   
Списи 

 [231]; [233] 
 

«Dagger» [257]   
Кинджал 

 [231]; [233] 
 

«Armour» [257]  

Обладунок [233] 

Бойовий панцир 

[231] 

Бойовий 

обладунок [233] 

Лати [231],  

Панцер [235] 
 

 

Згідно з таблицею, що в перекладі ІМЛ на позначення зброї основним 

є історичний маркер. Менш вагоме відтворення практичних функцій зброї. 

Натомість найменш значуще відтворення властивостей, якостей і способів 

виготовлення. 

Функційно історизми є найбільш дієвими у відтворенні інформативної 

специфіки часу та колориту епохи:  

«Thus speaking, he opened another hutch, and took out from it a couple of 

broadswords and bucklers, such as were used by the yeomanry of the period. The 

knight, who watched his motions, observed that this second place of concealment 

was furnished with two or three good long-bows, a cross-bow, a bundle of bolts 

for the latter, and half-a-dozen sheaves of arrows for the former» [257]. 

У перекладах простежувані такі версії відтворення історизмів:  

«Broadswords» – широкі мечі [233] / палаші [231] / палаши [234]. 

«Bucklers» – щити [233] / щити [231]. 

«long-bows» – луки [233] / луки [231]. 

«a cross-bow» – арбалет [233] / арбалет [231]. 
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«a bundle of bolts for the latter» – жмут коротких стрілок [233] / «связка 

прицелов» [234]; 

«sheaves of arrows for the former» – сагайдаки, повні стріл для довгого 

лука [233] / сагайдаки зі стрілами [231] / «колчаны со стрелами» [234]. 

У відтворенні історизмів перекладачі застосовують незвичні лексичні 

одиниці на позначення різних видів давнього озброєння, щоб передати їхню 

історичну маркованість та об’єктивувати відчуття віддаленості подій 

минулого. 

Зокрема, наявне використання рідковживаних назв зброї, характерних 

для мови перекладу: протазан – [233], кулеврина [231]; арбалетні стріли. 

Наприклад:  

«I have heads for cross-bow bolts in it…» [257]. 

«Та в мене тут площики для арбалетних стріл…» [233]. 

Усі вони потребують пояснень, що не завжди подані в перекладах. 

У стилізованих текстах наявна стилістична опозиція «історизм –

сучасне слово», наприклад: «helmet – morion» (на позначення шолому). У 

перекладах вона часто не відтворена:  

«a morion on his head, surmounted by a crown…» [256]. 

«на голові шолом з піднятим причіллям…» [239]. 

У цитованому прикладі відтворення історизму «morion» неточне, 

оскільки це інший вид обладунку. Згідно з визначенням, «morion» – шолом 

XVI століття з крисом та широким гребнем [185]. 

Історизм «helmet» також перекладений як шолом. Це правильний 

спосіб його передання, оскільки відтворення відбувається завдяки 

історизму:  

«to suffer his helmet to be unlaced, or, at least, that he would raise his 

visor…» [257]. 

«Переможця попросили зняти шолом або підняти забрало...» [232]. 

У деяких перекладах така інформація про різницю між «helmet» та 

«morion» вилучена:  
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«and the removal of his helmet, or, more properly, of his morion…» [258]. 

«…це особливо впало в очі, коли він зняв свій шолом і його розкішні 

біляві кучері…» [235]. 

На нашу думку, у такому випадку існує потреба подати пояснення чи 

знайти непрямий лексичний відповідник. 

У перекладі лексики на позначення давніх видів зброї варто пам’ятати 

про історичну специфіку та зважати на предметний склад і функції. 

Адекватне відтворення можливе з використанням цілого арсеналу 

«лінгвістичної зброї»: пояснення, прямі лексичні відповідники, описовий 

переклад, вилучення, відтворення застарілими словами мови перекладу.  

Важливо не порушувати загальної атмосфери твору й відтворювати 

контраст «історизм – сучасне слово» для більш точного передання 

історичної інформації.  

 

3.1.5. Переклад лексики на позначення архаїчних одиниць виміру. 

Історизми не позначення архаїчних одиниць виміру можуть бути 

осучаснені, знівельовані, вилучені з перекладу. Перекладачі також 

передають їхні функції як історизмів, що удокладнено на прикладах:  

«Four quarts» [257]. 

Перекладач відтворює історизм у перекладі й додає ще один історизм 

до твору, що сприяє історичній стилізації фрази або твору:  

«Кварти на чотири» [233]. 

Перекладачі застосовують описовий переклад, осучаснюючи фразу, 

можливо, щоб не переобтяжувати текст надлишковою інформацією. Це 

суб’єктивний авторський вибір на користь осучаснення в перекладі:  

«Вместимостью в полведра» [234]. 

«Місткістю з піввідра» [231]. 

У перекладі І. Чернової наявне вилучення для скорочення тексту 

[232]. Використання прийому вилучення в перекладі історизмів на 
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позначення одиниць виміру дає змогу скорочувати загальний обсяг твору, 

через смислову компресію й вилучення надлишкової, несуттєвої інформації. 

Одна й та сама фраза в різних перекладах може бути знівельована чи 

архаїзована:  

«at a hundred yards» [257]. 

Нівелювання зафіксовано в перекладах І. Давиденка. Міра довжини 

перекладена лексемою, що є родо-видовою заміною архаїчної форми:  

«за сто кроків» [231]. 

За допомогою аналогового відповідника досягають архаїзації в 

перекладі Н. Ткаченко-Ходкевич (сажнів) [239]. 

Прийом архаїзації застосовано також у російському перекладі:  

«Если бы я был за пятьдесят лье отсюда…» [234]. 

У відтворенні історизмів на позначення архаїчних одиниць виміру 

перекладач вільний у виборі принципу перекладу. Це може бути архаїзація, 

модернізація, нівелювання чи вилучення, залежно від авторського бачення 

й мети, яку він ставить перед собою.  

 

3.1.6. Переклад архаїчних назв грошових одиниць. Переклад 

лексики на позначення архаїчних назв грошових одиниць потребує не тільки 

знання структури їхньої номінальної вартості, але й розуміння 

символічного, емоційного значення чи семантики, пов’язаної з 

національною специфікою. Знання про їхню історичну специфіку також є 

важливими. 

Якщо повне переосмислення та транскрибування дають змогу 

зберегти національну своєрідність таких лексем, то в перекладі найбільшу 

ефективність засвідчує архаїзація. Вона дає змогу зберегти притаманну 

історизмам властивість бути частиною структури тексту, складником 

архаїзованої побудови:  

«…eighty zeechins is too little…» [257]. 

«…вісімдесят цехінів – то замало...» [233]. 
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У наведеному прикладі вдало відтворено національний компонент та 

історичний складник речення завдяки використанню прямого лексичного 

відповідника. 

У наступному прикладі також збережена своєрідність речення та його 

національна й історична належність:  

«…lay down the talents–the shekels–the eighty zeechins, and thou shalt see 

I will consider thee liberally…» [257]. 

«…клади на стіл мини… тобто шекелі, тобто вісімдесят цехінів, і 

побачиш, що я обдарую тебе щедро...» [233]. 

Цього досягають через використання рідкісно вживаного слова мини 

та історизмів на позначення грошових одиниць. 

Отже, у перекладі назв грошових одиниць найчастіше застосовують 

транскрипцію, практикують переважно збережувальний принцип 

перекладу, що дає змогу консервативно утримувати в тексті необхідні 

лексичні одиниці.  

«Fifty zecchins wrenched from me…» [257]. 

«…п’ятдесят цехінів…» [231]. 

Це можна пояснити тим, що кожна грошова одиниця є символом 

певної країни, епохи, державного устрою та належить певному народові, 

тому спрацьовує принцип уподібнення до мови оригіналу, на цьому 

наголошує Н. Формановська [143, с. 77]. 

З огляду на те, що одна грошова одиниця може функціювати в різних 

країнах, наприклад, в Англії та Франції, а також на те, що грошові одиниці 

тією чи тією мірою втратили свою точну вартість або їхній номінал уже не 

має особливого значення, перекладачі не завжди кількісно відтворюють 

номінал одиниці, натомість акцентують на емоційних конотаціях та 

історичному колориті функцій грошової одиниці. 

Наведені переклади засновано на принципі відтворення емоційного 

компонента в лексемах на позначення грошових одиниць:  
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«not a Halfling» [257] /«навіть півпенса» [233] /«ні гроша немає» 

[231] / «жодного золотого» [232]. У такому перекладацькому рішенні 

акцентовано емоцію розчарування, розпачу. 

У наведеному далі перекладі відтворення історизму є невід’ємним 

складником відтворення смислового та експресивного втілення фрази:  

«Flinging to Wamba a couple of the gold pieces» [257]. 

«Жбурнув Вамбі кілька золотих» [233]. 

Для відтворення емоційних відтінків, важливих у використанні 

історизмів на позначення грошових одиниць, застосовують повне 

переосмислення:  

«I will strip thee of every maravedi…» [257]. 

«…за три дні зроблю з тебе жебрака…» [233]. 

Тоді як «maravedi» означає золоту й мідну іспанську монети [198]. 

У наступному подібному прикладі можливо було застосувати 

транслітерацію, але обрано повне переосмислення, оскільки важливо 

наголосити на емоції роздратування, наявній у фразі:  

«I was plundered of every stiver when they took me…» [258]. 

«Мене вже пограбували, коли схопили» [235]. 

Такими самими принципами керуються перекладачі І. Давиденко та 

Ю. Лісняк, відтворюючи емоцію шкодування й обурення:  

«stripped him of two hundred marks of pure refined gold…» [257]. 

«відібрали у нього двісті монет щирісінького золота…» [231]. 

«забрав в нього двісті щирозолотих монет…» [233]. 

Ці переклади частково аргументовані відсутністю прямих 

еквівалентів назв грошових одиниць. 

У перекладі лексем на позначення грошових одиниць згадані методи 

можуть об’єднуватися, оскільки використання тільки якогось одного методу 

перекладу може перевантажувати текст іншомовним лексичним матеріалом 

або екзотичною лексикою (як це відбувається в разі транслітерації), або 

спричинювати надмірне розширення тексту (в описовому перекладі), чи 
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призводити до втрат національної й історичної специфіки (у разі 

використання уподібнення) та предметного значення (за використання 

гіпонімічного відтворення): 

«And if I give you ten gilders…» [258]. 

«…й коли б я дав вам десять гульденів…» [235]. 

Водночас за умови важливості донесення певної інформації щодо 

кількісного оцінювання грошового номіналу, про який ідеться в оригіналі, 

необхідно використовувати описові пояснення, через те що транскрипція не 

задовольняє таку потребу:  

«Fifty zecchins wrenched from me…» [257]. 

«Півсотні цехінів видерто в мене…» [233]. Пояснення: цехін –

старовинна венеціанська золота монета [233]. 

Для порівняння наведемо переклад І. Чернової: «Півсотні монет…» 

[232]. 

Описові пояснення також використовують, щоб акцентувати на 

походженні одиниці:  

«…liard» [258] – Ліар [235]. Пояснення: ліар – давня французька мідна 

монета, яка дорівнювала чверті су. 

У перекладах також використовують нівелювання й генералізацію:  

«gold and silver pieces were showered» [257]. 

«…лицарі не шкодували грошей…» [231]. 

«…посипалися золоті та срібні монети…» [233]. 

Наявне й використання функціонального аналога мови перекладу:  

«...the Marquis of Marks, the Baron of Byzants, contesting for place with 

penniless dogs, whose threadbare cloaks have not a single cross in their 

pouches…» [257]. 

«…маркіз червінців і барон срібняків сперечається через почесне 

місце з обшарпанцями, у чиїх кишенях, напевно, не водиться жодного 

пенні» [231]. 

Це також може бути описовий переклад, як у Ю. Лісняка:  
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«…маркіз де Реал і барон де Цекін, що сперечається за місце зі 

злидарями, в кишенях чиїх витертих плащів нема жодного срібного 

кружальця з хрестиком…» [233]. 

Відтворення у вигляді повного переосмислення:  

«…any of mine will touch the value of a liard…» [257]. 

«…ані хто інший із моїх служників не доторкнеться до неї!» [233]. 

«…ані хтось інший із моїх людей не торкнеться її!» [231] – ідеться 

про здобич. 

Подекуди застосовують й осучаснення фрази та нівелювання 

історизму в перекладі:  

«Not a doit» [257]. 

«Та й копійки не дам» [233]. 

Переклад історизмів на позначення назв грошових одиниць 

об’єктивує вимогу розуміння їхнього кількісного значення, національної 

специфіки, історичної ролі, функції в конкретному реченні. У відтворенні 

назв давніх грошових одиниць також важливо брати до уваги їхній 

емоційний компонент та практичне ситуативне значення. Залежно від 

описаних вище чинників, перекладач може обирати з достатнього арсеналу 

засобів перекладу повне переосмислення, транскрибування, лексичний 

відповідник, функціональний аналог, генералізацію тощо. Перекладацьке 

рішення може корелювати з акцентуванням історичного колориту грошової 

одиниці, а також із нівелюванням й осучасненням історичного значення 

лексеми. 

 

3.2. Способи перекладу історизмів  

Транслітерацію в перекладі історизмів застосовують, коли йдеться 

про назви осіб, божеств, угруповань людей, посади, зниклі географічні 

назви, титули, предмети побуту тощо. Це корелює із завданням адекватного 

відтворення історичної лексики, притаманної певній епосі. Транслітерація 

передбачає механічне перенесення історизму з мови оригіналу до мови 
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перекладу за допомогою наявних графічних засобів із максимальним 

наближенням до оригінальної фонетичної форми. Саме тому вона слугує 

чинником внутрішньомовного оновлення лексичного складу мови, 

репрезентованого насамперед у перекладній літературі – художній, 

публіцистичній та науковій. Прикладом можуть слугувати такі слова, як 

«мер», «латифундист», «лендлорд», «герольд», «Дюк», слова, що означають 

земельні міри – «акр», «ярд» та інші. 

У перекладах зафіксовано такі приклади транслітерації чи 

транскрипції або поєднання цих двох варіантів у переданні історизмів: 

«halberd» –алебарда, «Schwarz» – «reiters» – шварцрейтери, «cardinal» – 

кардинал, «prelate» – прелат, «mitre» – митра, «tabard» – табар, «cymar» – 

симарра, «syndic» – синдик, «herald» – герольд, «architraves» – архітрави, 

«dauphin» – дофін, «oriflamme» – орифлама, «vassal» – васал [258]  

У перекладах роману «Айвенго» наявні: «clerk» – клерк, «abbot» – 

абат, «camphire» – камфора, «anchoret» – анахорет, «abacus» – абакус, 

«page» – паж, «legion» – легіон, «yeoman» – йомен, «cavalcade» – кавалькада, 

«tunic» – туніка, «bard» – бард, «scalds» – скальди, «thane» – тан, «baron» – 

барон, «alderman» – альдермен, «lord» – лорд та інші.  

Транслітерація історизмів – це не єдиний можливий спосіб їх 

перекладу, але вона необхідна, коли потрібно зберегти лаконічність 

позначення та традиційність відтворення історизму. Водночас 

транслітерація дає змогу акцентувати специфічність чи незвичність слова на 

позначення певної історичної реалії, контрастність щодо сучасного 

відповідника та нейтрального стилю тексту, тому сприяє збереженню 

відчуття дистанції слова в часі.  

Доцільність використання транслітерації вмотивована потребою 

відтворення темпоральної чи культурної специфіки історизму. Надмірна 

кількість прийомів транслітерації в перекладі може призвести до 

семантичного перевантаження мови твору та його незрозумілості читачам.  



146 
 

На думку Г. Д. Томахіна, необхідно прагнути й до збереження 

конотацій в описі референта, це корелює в перекладі з вимогою збереження 

специфіки та колориту слова, що також сприяє найточнішому переданню 

змісту [137, с. 33]. В аналізованому випадку це історичний колорит і 

специфіка часу. 

На наш погляд, впливовим чинником на перекладацьке рішення може 

бути також рівень упізнаваності традиційного транслітерованого варіанта 

читачем. Зазначимо, що іноді транслітерований варіант історизму потребує 

коментарів, пояснень і контексту. 

У разі незрозумілості історизму, що вперше введений до обігу 

перекладачем, або його рідковживаності, саме контекст найчастіше здатен 

розкрити зміст слова, хоч і не завжди повністю: 

«…the hermit only replied by a grin; and returning to the hutch, he 

produced a leathern bottle, which might contain about four quarts…» [257]. 

«Самітник відповів самою усмішкою, а ще раз відійшовши до 

комірчини, дістав звідти бурдючок, кварти на чотири» [233].  

Зрозуміло, що йдеться про певну ємкість, можливо, для зберігання 

продуктів. 

Подібний спосіб зафіксовано в російському перекладі Є. Бекетової:  

«Вместо ответа отшельник только ухмыльнулся и вытащил из 

своего сундука кожаную бутыль вместимостью в полведра…» [237]. 

Дещо відмінним є український переклад із використанням 

рідковживаного слова, розуміння якого постає з контексту:  

«Замість відповіді самітник лише посміхнувся й витяг зі своєї скрині 

шкіряну сулію місткістю з піввідра» [231]. 

У цьому випадку застосовано додатковий влучний прийом 

відтворення історизму – лексична заміна. 

Ще одним варіантом перекладу історизмів є створення нового слова 

чи словосполучення, тобто заміна або субституція, зокрема й калькування. 
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Цей спосіб перекладу дає змогу зберегти зміст та історичну інформацію 

лексеми.  

«Калькування – відтворення не звукового, а комбінаторного складу 

слова чи словосполучення, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази 

(лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу» [133]. 

У перекладах виявлено відтворення історизмів за допомогою кальки, 

напівкальки, а також неологізмів.  

Наведемо приклади слів-кальок і словосполучень-кальок [257; 258]: 

«Archers of the Royal Guard» (стрілки королівської гвардії), «High Constable 

of France» (великий констебль Франції), «Knights of the Holy Spirit and of the 

Golden Fleece» (лицарі Святого Духа й Золотого Руна), «Episcopal residence» 

(резиденція єпископа), «Chapter of Canons» (рада каноніків), в українському 

перекладі – капітул [258]; «Order of Knights Templars» (орден лицарів 

храму), «Knight of St. John of Jerusalem» (лицар Іоанна Єрусалимського), 

«Partriarchs of the Old Testament» (патріархи Старого Завіту) [257] та інші.  

Такий переклад є характерним для назв військових чи церковних 

організацій, чинів тощо. Необхідно зазначити, що ні транскрипція й 

транслітерація, ні калькування не забезпечують для неознайомленого 

читача розуміння того чи того слова в перекладі, це призводить до втрати 

певної історичної інформації. Значення оригіналу залишається нерозкритим 

унаслідок того, що всі компоненти калькування комплексно не відтворюють 

повністю значення фрази оригіналу. 

Зокрема, втраченою для непідготовленого читача можна вважати 

історичну інформацію в перекладах: «Badge of the order of Saint Michael» 

(Клейнод ордена Св. Михаїла) або «Chapter of Order» (капітул ордена) 

тощо. 

Типовими прикладами слів-кальок можна назвати переклади 

історизмів із роману «Айвенго» («swineherd» – свинопас) та «Квентин 

Дорвард» («bowman» – стрілок; «tire-woman» – камер-фрейліна, 

«woodcutter» – дроворуб). 
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Переклади напівкалькою наявні в текстовій репрезентації таких 

історизмів: «canon» – канонік, «ropemaker» – линвар; «nailer» – цвяхар, 

«weaver» – ткач, «beaver» – наустник, «scout-master» – розвідник, 

«candlestick» – підсвічник («Айвенго»). 

Уведення до тексту семантичного неологізму. Болгарські вчені 

витлумачують названий метод так: «Семантичний неологізм – умовно нове 

слово чи словосполучення, створене перекладачем, що дає змогу передавати 

змістове наповнення реалії» [28, с. 89]. На відміну від кальки, у 

семантичного неологізму відсутній етимологічний зв’язок з оригіналом.  

Наприклад, у романах В. Скотта трапляються такі назви урядників, як 

«High Chamberlain», «High Marshal» та ін. Перекладач має змогу 

використати метод калькування й передати англійські історизми 

прикметниками: головний, великий, перший… тощо. Натомість І. Давиденко 

обирає збереження історичного колориту та правдивості зображення того 

часу, тому перекладає «High Chamberlain» як обергофмайстер [231]. 

Російський перекладач А. Смірдін переклав ці історизми як обер-камергер, 

фельдмаршал [234]. Порівняймо:  

«High Marshal of England»: Головний скарбничий Англії – у Ю. Лісняка 

[233] (обґрунтованість такого перекладу становить сумніви – Т. Л.), 

вилучення наявне в перекладі І. Чернової [232]: Головний маршал Англії 

[231]; Гофмаршал та Великий маршал – у перекладі В. Владимирова [див. 

234]; Обергофмаршал та Головний маршал – у Є. Г. Бекетової [237]. 

Відомо, що префікси «-фельд» «-обер» «-гоф» – це запозичення з 

німецької мови з семантикою: головний, старший, вищий, управляючий, за 

винятком останнього, що ставлять перед званнями й посадами для 

називання належності до двору. Отже, у наведених прикладах наявні 

елементи, традиційні для рідних мов перекладачів, тобто помітна 

русифікація й українізація. За нашими спостереженнями, у російськомовних 

перекладах ця тенденція виявлена дещо більше. 
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Крім цього, зауважимо, що історизм «Grand Master» поданий у 

перекладі Є. Г. Бекетової як гросмейстер – звання, що має цікаву історію 

розвитку в Росії. Спочатку цей сан належав тільки одному російському 

імператорові – Павлу I. Пізніше, у радянський період, це було вище 

спортивне звання в змаганнях із гри в шахи та шашки. У романі «Айвенго» 

це звання належить начальникові лицарського ордена, відповідно до іншого 

значення цього слова, а саме: голова католицького духовного лицарського 

ордена, що обирають пожиттєво члени ордена та затверджує папа римський. 

В українському варіанті перекладацький прийом схожий, однак має інше 

походження: «Grand master» – великий магістр [231]: 1) у Стародавньому 

Римі – титул деяких службовців; 2) у Візантії – високий придворний титул; 

3) у середні віки – голова духовного або лицарського ордена; 4) у Західній 

Європі за середньовіччя – викладач гуманітарних наук [198]; 5) в Україні –

освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця [193]. 

Калькування може бути ускладненим, зокрема, і через відмінну 

структуру слов’янських мов. Тоді постає потреба використовувати деякі 

трансформації. Насамперед це стосується зміни відмінкових форм, кількості 

слів у словосполученні, порядку слів, морфологічного чи синтаксичного 

статусу лексем тощо. Наприклад, англійські вислови «bow of six feet length», 

«two-handed sword» потребують як морфологічної, так і синтаксичної 

трансформації, залишаючись калькою в перекладах – шестифутовий лук, 

дворучний меч, прикрашений пір’ям шолом [219; 233].  

Вибір калькування, транслітерації чи змішаного способу часто 

залежить від словникової статті, однак багато випадків, особливо 

пов’язаних з історико-культурними іменами, рідковживаними 

географічними назвами, новими термінами, потребують самостійного 

рішення перекладача. Деякі міркування можуть допомогти сформувати 

перекладацьку позицію: по-перше, вибір на користь точності (буквальності) 

перекладу не завжди буває найкращим, бо спричинює появу незручної для 

сприйняття мовної одиниці – це нерідко трапляється в дослівному 
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калькуванні. Наприклад, переклад Лондонський Тауер є кращим за варіант 

Тауер Лондона, хоча за поверховою структурою останній переклад ближчий 

до вихідної одиниці. Але в наведеному прикладі, як і в багатьох подібних 

випадках, перекладач передав не поверхову структуру, а функціональну:  

«…a thousand silver pounds, after the just measure and weight of the Tower 

of London…» [257]. 

«…тисячу фунтів срібла точно за вагою, визначеною королівською 

рахунковою палатою в Лондоні» [231]. 

Наведений переклад не є калькою, але перекладач надав перевагу 

контекстному змісту словосполучення «Tower of London», на відміну від 

Ю. Лісняка, який використав тут прийом калькування – лондонський Тавер 

[233]. 

До того ж калькування нерідко домінує над транскрипцією, що сприяє 

словотворенню одиниць мови, незручних для вимови, беззмістовних щодо 

мови перекладу, своєрідних псевдослів. Якщо транскрипції не вдається 

уникнути, то її, зазвичай, комбінують із калькованою формою, що часто 

трапляється в перекладі імен-прізвиськ. Наприклад, у романі «Квентін 

Дорвард» зафіксовано імена катів королівської поліції «Trois-Eschelles» 

(фр.) і «Petit-Andre» (фр.), перекладені методом транскрипції А. Білецьким 

як Труазешель і Птіт-Андре [235]. Обидва прізвиська позначені 

екзотичністю й відтворюють історичне тло оригіналу та корелюють з 

історичними фактами.  

Нижче наведено варіант перекладу, що являє собою транскрипцію в 

сполученні з калькою та лексико-семантичним відповідником: 

«These functionaries were essentially different in their appearance and 

manners. Louis used to call them Democritus and Heraclitus, and their master, 

the Provost, termed them, Jean-qui-pleure, and Jean-qui-rit» [258]. 

«Ці кати були досить несхожі один на одного своїм виглядом і 

поводженням. Людовік мав звичку звати їх Демокритом і Гераклітом, а 
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їхній начальник, прево, звав їх Жан-сміхун і Жан-плаксун» [235] (дослівно з 

французької – Жан, що плаче, і Жан, який сміється).  

Отже, переклад-калька того чи того історизму або сполучення слів з 

історизмом може бути поширеним у мові перекладу, але залишатися при 

цьому «екзотизмом», що сприяє історизації тексту, передає відчуття 

незвичності звучання перекладу. Водночас бажано уникати надмірної 

віддаленості таких варіантів щодо культури перекладу. 

У зв’язку із суттєвими відмінностями лексико-семантичних систем 

кальковані слова іноді можуть сприйматися носіями мови перекладу як 

незвичні чи навіть такі, що порушують норми мови. У перекладі історизмів 

така небезпека об’єктивована особливо гостро. 

У разі створення кальки історично маркованої лексеми необхідно 

зважати на культурний складник вихідного слова. У перекладі він не 

повинен бути втрачений чи підмінений компонентом іншої культури (це 

актуально й щодо назв пам’ятників історії та культури, подій, пам’яток 

тощо). 

Констатовано, що приблизний переклад (стосовно історизмів це 

використання функціонального аналога, родо-видової заміни та опису) 

застосовують у роботі з художньою літературою частіше за будь-який 

інший метод. Приблизність у відтворенні, зазвичай, дає змогу певною мірою 

відтворити предметну суть історизму. Історичний колорит майже завжди 

втрачають, оскільки відбувається підміна конотативного еквівалента 

нейтральним за лінгвостилістичною функцією.  

«Наближений переклад (переклад за допомогою «аналога») полягає у 

віднайденні найближчого за значенням відповідника в мові перекладу для 

лексичної одиниці мови оригіналу, що не має в мові перекладу точних 

відповідників» [256]. Приклади такого відтворення можна навести й щодо 

історизмів. 

Звичайно, англійське «mantle», що означає накидку чи мантію, і 

«cloak», що має також значення плащ чи мантія, лише наближено 
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передають значення російського слова епанча, якому натомість притаманна 

семантика широкий плащ без рукавів, круглий плащ, бурку. 

Українське слово кирея – верхній довгий суконний одяг із відлогою, 

кобеняк [205] – за семантикою лише наближається до значення мантія. 

Однак неповні, наближені відповідники виявилися цілком достатніми 

для досягнення цілей перекладу. Це засвідчує й переклад історизму «cloak»:  

«Conrade remained standing still upon the spot, and watching the flowing 

white cloak of the Templar» [257]. 

«Конрад довго стояв непорушно й дивився на білу кирею тамплієра…» 

[232]. 

Прикладом наближеного перекладу може стати також відтворення 

історизмів «morion» та «crown» у перекладах Н. Ткаченко-Ходкевич: 

«The good King was seated on horseback about half way up the mount, a 

morion on his head, surmounted by a crown» [256]. 

«Річард був верхи на бойовому коні, а на голові шолом з піднятим 

причіллям» [239]. 

Лексема шолом – лише наближений варіант, оскільки «morion» – 

шолом, характерний для XVI століття з каймою і гребінцем [212], на відміну 

від «helmet», що є частиною захисного спорядження для голови чи 

захисного бойового спорядження, яке носять солдати, полісмени, 

пожежники, водії та ін. [212]. 

Причілля в українській мові означає край, кінець чого-небудь [193]. 

Наближеним є також переклад англійського історизму «hose», який 

означає штани в обтяжку, лосини (БАРС) і відтворений у російському 

перекладі як рейтузи – штани вершника, кіннотника, зазвичай із лампасами 

та зі шкіряною обшивкою. В українських перекладах маємо описовий 

переклад кольчужні панчохи [233]. 

Такі приблизні еквіваленти історизмів умовно можна назвати їхніми 

«аналогами», оскільки за відсутності в мові перекладу точних еквівалентів 
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їх уживання цілком виправдане: вони формують деяке уявлення про 

характер зображуваного історизмом предмета чи явища. 

Використання функціонального аналога у відтворенні історизмів 

наявне в перекладі слів, що належать до таких груп:  

а) зброя: «couple of broadsword» – два палаші [231]; «bucklers» – щити 

[231]; «long-bow» – лук [231]; «croos-bow» – арбалет [231]; «sheaves of 

arrows» – сагайдаки зі стрілами [231]; «sword» – шабля; «gauntlet» – поручі 

(у давнину – частина броні, що захищала руки від кисті до ліктя); 

«harquebusse» – пищаль (старовинна вогнепальна зброя, схожа на 

рушницю); «spanish toledo» – іспанська шпага; «mace» – палиця, булава 

[235]; «battle-axe» – бердиш; двосічний кинджал; «bodkin» – стилет [232] 

тощо; 

б) військові особи: «lieutenant» – поручник; «quarter-master-general –

генерал-квартирмейстер; «men-at-arms» – воїни; «sentinel» – часовий; 

«squire» – зброєносець [235]; «Lord High Steward» – генерал-інтендант, 

«guard of men-at-arms» – сторожа; «cavalcade» – вершники [233] тощо;  

в) знаряддя та організація праці: «plough» – соха; «harrow» – борона, 

«pruning-knife» – заступ; «hoe» – коса; «wains» – віз [235] тощо; 

г) фахові назви: «barber» – цирюльник; «grazier» – скотар [235]; 

«cupbearer» – чашник; «armourer» – коваль; «farrier» – зброяр; «serfs» – 

прислужники [233] тощо;  

д) церковні служителі та релігійні атрибути: «hermit» – відлюдник; 

«novice» – служка; «High Mass» – обідня; «sackcloth» – волосяниця; «abbess» 

– настоятелька; «sacristan» – причетник [235]; «chant» – утреня, псалом, 

«myrrh» –ладан; «cell» – пустинь [233]; «Clerk» – паламар [231] тощо;  

е) театральна сфера: «juggler» – блазень; «jester» – фіґляр [231] тощо. 

Часто функціональний аналог є зручним для передання історизмів на 

позначення мір і грошей, особливо за текстової потреби в поглибленій 

семантичній репрезентації: «yard of ground» – п’ядь землі; «gold piece» – 

червінець; «penny» – гріш; «forty cubits» – сорок сажнів [235] (сажень – давня 
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східнослов’янська лінійна міра, що вживали до запровадження метричної 

системи мір; із XVIII ст. дорівнювала 3-м аршинам, або 2,134 м); «bow of six 

feet length» – величезний лук; «quarter-stave» – здоровенна дубина; «three 

quarts of double ale» – три кварти міцного пива; «learthern bottle, which might 

contain about four quarts» – шкіряна сулія місткістю в піввідра [234] тощо. 

Використання функціонального аналога нерідко посилює 

необхідність коментування. Наприклад, історизм князь у перекладацькій 

практиці найчастіше відтворюють як «prince», однак це англійське слово за 

значенням наближене радше до історизму принц. У романі «Айвенго» це 

слово вжите в словосполученні «prince of usurers», передане Ю. Лісняком 

як князь лихварів (порівняймо з можливим варіантом: король лихварів; цар 

лихварів, які були б недоречними в цьому випадку). У наведеному прикладі 

слово князь ужите в дещо переносному розумінні, отже, необхідності в 

поясненні немає. 

Функціональний аналог інколи може породжувати локальні асоціації. 

Прикладами, переважно з перекладів творів літератури XIX століття, 

можуть слугувати: кучер – замість фіакр (не зовсім точно, оскільки слово 

фіакр позначає екіпаж і лише метонімічно переноситься на візника, 

натомість кучер, навпаки, має це друге значення), швейцар, страж замість 

консьєрж (що також неточно, оскільки консьєрж перебуває на вході до 

під’їзду, а не біля воріт). 

На думку С. Влахова та С. Флоріна, наближеними до такого 

слововживання є переклади звертань «sir» і «miss», відтворювані в 

російськомовних перекладах як «сударь» та «сударыня» [28, с. 91]. У 

сучасних українських перекладах існують такі відповідники до згаданих 

історизмів: пані, пане, панове, сір. 

Наведені приклади засвідчують, що функціональний аналог дає змогу 

передати звичність, побутове забарвлення лексеми оригіналу. Цього 

досягають локальним маркуванням на рівні семантики або без додавання 



155 
 

жодних нових ознак, проте в усіх зафіксованих випадках наявне 

інформаційне послаблення національної історичної специфіки .  

Якщо предмет і поняття, позначені словом оригіналу, практично не 

відрізняються від предмета чи від поняття, названих словом у перекладі, а 

також за відсутності історичної та локальної специфіки вживання слова,  

передання змісту в умовах контексту може виявитися вичерпним 

(наприклад, консьєрж – привратник). За цих умов втрату інформації про 

деяку предметну специфіку функціювання історизму компенсують його 

повною зрозумілістю в перекладі.  

З іншого боку, історизм, що має безпосередній зв’язок зі 

специфічними фактами з історії тієї країни, мовою якої виконують 

переклад, не може бути повноцінно використаний для відтворення 

реального поняття з життя та історії іншої країни, іншого народу. Так, 

українське слово козак не може слугувати адекватним варіантом 

відтворення англійського «men-at-arms» (також означає воїн) у контексті 

перекладу, бо охоплює специфічні локальні змістові компоненти й активує 

конотації, що маркують українську реальність козацьких часів. З огляду на 

такі міркування, перекладачам варто використовувати стилістично 

нейтральні слова-аналоги, наприклад, ратник, войовник. 

Отже, серйозним недоліком перекладу історизмів через добір аналогів 

є нівеляція національної та історичної специфіки поняття. У царині 

духовної культури це може призвести до міжкультурної й міжчасової 

інтерференції: надання чужому явищу непритаманних йому часових і 

культурних ознак на основі подібності з відомим матеріалом. Зокрема, такі 

випадки інтерференції трапляються в перекладах історизмів на позначення 

релігійних статусів священнослужителів, коли не розрізняють католицькі та 

православні конфесійні поняття. На це звертав увагу ще Л. В. Щерба, 

наголошуючи, що велика кількість уявлень із часом змінили змістове 

наповнення, не завжди є змога відтворити це просто й зрозуміло в перекладі. 

Учений наводить приклад, що наш прокурор – це не те саме, що в інших 
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країнах, але попри це ми перекладаємо його як «procureur» безмежну 

кількість разів [207]. 

Описовий переклад як спосіб передання безеквівалентної лексики 

полягає в розкритті значення лексичної одиниці мови оригіналу за 

допомогою розгорнутих словосполучень, що передають суттєві ознаки 

позначуваного явища певною лексичною одиницею, тобто, по суті, за 

допомогою дефініції мовою перекладу. Наведемо приклад використання 

описового перекладу у відтворенні безеквівалентних лексичних одиниць:  

«…I myself should stand your cupbearer, and hand it to you, you shall have 

a generous cup of wine, that the like never grew upon the vines of Hochheim and 

Johannisberg…» [258]. 

«…я запропоную вам і навіть готова сама налити чашу такого вина, 

якого ніколи не виробляли виноградарі Гохгейма і Йоганнісберга» (переклад 

наш – Т. Л.). 

Наведений приклад засвідчує, що в перекладі можливо використати 

описово англійське слово «cupbearer», яке означає виночерпій, чи чашник, 

чи підчаший. Така людина завідувала напоями, розливала й підносила їх. У 

російському перекладі роману «Айвенго» зафіксовано ще й такий переклад, 

як кравчий, що також відповідає значенню слова «cupbearer», однак 

необхідно зауважити, що слово кравчий має й іншу семантику в російській 

мові: придворний сан, чин; той, хто рухає за столом смаженину, пироги. 

Перекладач А. Білецький не використовує в наведеному прикладі 

описовий переклад, натомість застосовує не менш цікавий варіант 

перекладу:  

«…я сама буду вам за виночерпія й почастую вас…» [235]. В арсеналі 

українських перекладів є також варіанти чашник і підчаший. 

У російських перекладах функціює також архаїчне «шенок» [234], що 

походить від дієслова «ше (а) новать», що на Русі означало пригощати, 

шанувати гостей [185]. 
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Наведемо інший приклад, у якому опис запозиченого з французької 

мови слова «mortier» реалізовано за допомогою перифразу:  

«…his head was covered with a scarlet cap, faced with fur of that kind the 

French call mortier, from its resemblance to the shape of an inverted motar…» 

[257]. 

«…На ньому була червона шапка з хутряною опушкою з тих, що 

французи називають mortier за подібність її форми з макітрою, 

перекинутою догори дном» [231]. На сторінці представлено додаткове 

пояснення – «суддівська шапка». 

Ю. Лісняк пропонує схожий творчий варіант:  

«…Голову йому покривала червона, підбита хутром шапка з тих, що 

їх французи називають mortier – «ступками», бо вони й скидаються 

формою на перекинену догори дном ступку» [231]. 

Перевагою описового чи пояснювального перекладу є те, що він 

забезпечує повне розуміння, на відміну від транслітерації й калькування. Це 

особливо важливо у відтворенні таких інформаційно насичених лексичних 

одиниць, як історизми. Водночас історизм перекладають не аналогічно до 

структури мовної одиниці, а розлогим описом. Це може бути кваліфіковане 

як недолік методу. Наприклад, «torchbearer» (служник, що несе світильник); 

«inferior gentry» (дворяни, які йдуть безпосередньо за баронами) замість 

більш короткого «почет»; «scout-master» (начальник караулів, шайки 

лазутчиків і шпигунів) замість «головний лазутчик» тощо. 

Наведемо й інші приклади описового перекладу історизмів: 

«vanguard» (передня сторожа), «satchel» (дорожня сумка), «architraves» 

(прикраси з ліпнини) [235]; «outwork» (зовнішнє укріплення), «mantle» 

(плащ із капюшоном), «woodcraft» (полювання в лісі та полі), «fiefs of the 

crown» (маєтки, що належать казні) [231] тощо.  

Водночас використання описового перекладу, хоч і виконує завдання 

відтворення безеквівалентної лексики, особливо в перекладі художніх 

текстів, має свої обмеження, як і застосування транскрипції та калькування. 
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Часто перекладачі вдаються до об’єднання двох прийомів у відтворенні 

історизмів – транскрипції чи калькування й описового перекладу, подаючи 

останній у покликанні чи в коментарі. Це дає змогу ущільнити текст, з 

одного боку, а з іншого – розкрити семантику певної одиниці через 

описовий переклад. Отже, пояснивши один раз значення історизму, 

перекладач надалі може використовувати його транскрипцію чи кальку. 

Найчастіше такий спосіб застосовують перекладачі Ю. Лісняк, І. Давиденко 

та А. Білецький. 

Однак у художній літературі частотні випадки й короткого опису, що 

обмежений інформацією про родову належність історизму. Наприклад: 

«suzerain» (феодальний володар) [233]; «beaver» (нижня частина шолому), 

«monk» (духовна особа) [235] тощо. Переклад полягає у використанні слова, 

що означає щось близьке за змістом, але історизм втрачається. 

Узагальнюючи, зазначимо, що «приблизний переклад не є адекватним, 

він не передає повною мірою зміст одиниці мови, а стосовно національного 

і / чи історичного колориту, то про нього читач здогадується лише , якщо 

майстер-перекладач зумів підказати це своїм вибором засобу вираження» 

[28, с. 92]. 

Принцип родо-видової заміни полягає в заміні виду родом або 

специфічного – загальним. Переклад за допомогою цього прийому дає змогу 

передати з певною мірою точності семантику історизму лексемою з більш 

широким значенням – через заміщення видового поняття на родове. 

Прикладом можуть слугувати подані В. С. Виноградовим випадки, коли з 

«іспанськими словами нопаль (вид кактуса), кебрачо (вид дерева) чи грапа 

(вид горілки) будуть зіставлені в перекладі їхні родові міжмовні гіпоніми: 

кактус, дерево, горілка» [25, с. 102]. 

Таке відтворення історизмів у мові перекладу неодмінно призводить 

до втрати конкретності – меншою або більшою мірою. Попри це, різниця 

між родовими й видовими значеннями в контексті часто маловідчутна, тому 

заміна не призводить до втрати історичного колориту тієї чи тієї лексичної 
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одиниці, а, навпаки, спрощує текст і робить його більш доступним для 

сприйняття читачем.  

У перекладі наведених історизмів перекладачі відмовилися від 

транскрипції й замінили їх родовими поняттями: «fourtier» і «harbinger» 

(гонець), «cuirass» (лати замість більш конкретного значення кіраса – 

захисна пластина для грудей та спини) [235, с. 117], «esplanade» 

(майданчик), «culverin» (гармата), «falconet» (польова гармата), «cymar» 

(сукня), «surcoat» (верхня сукня), «two-handed sward» (шабля замість 

дворучного меча), «darioles» (печиво), «blanmanger» (тістечка) [232]; 

«yeoman in rich liveries» (сторожа в багатому одязі), «visor» (шолом), 

«sandals» (взуття), «tunic» (сукня), «sirloins» (наїдки, тоді як БАРС подає 

значення: філейна частина туші), «serenade» (спів) [235]. 

Констатовано, хоч і доволі рідко, такі приклади родо-видової заміни, 

коли передано приблизний зміст того чи того історизму одиницею з більш 

вузьким значенням, наприклад, «furniture» (збруя), «writingmaterials» 

(чорнильниця) [233]. 

У разі використання контекстуального перекладу відсутні будь-які 

відповідники лексеми, що перекладають, її зміст передають за допомогою 

трансформованого контексту. Наприклад, у відтворенні англійського 

словосполучення «soul-scat», що не має прямого відповідника в українській 

мові, можна використати лексичну заміну й перекласти як внесок за 

служіння чи внесок за помин душі [233]. Звичайно, щоб обрати правильний 

варіант перекладу в таких випадках треба звертатися до широкого 

контексту.  

Іншим прикладом контекстуального перекладу може слугувати 

відтворення англійського слова «penance». Це слово перекладають як 

єпитимія або покута, що означає духовне стягнення, покарання; обрана 

кара церкви для грішника, який розкаявся, особливо за проступки проти 

уставів церкви [192]. Зауважимо, що церковні покарання можуть 

призначати у формі тримання посту, тривалих молитовних служінь тощо. В 
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одному випадку перекладач подає конкретний переклад речення: «I am 

doing penance» – «Я виконую єпитимію», що не потребує додаткових 

коментарів [231]. Натомість в іншому місці перекладач широко 

використовує контекст і перекладає ту саму фразу російською як «Я 

пощусь». Порівняймо:  

«I am doing penance», said Maitre Pierre, «and may not eat anything 

before noon, save some comfiture and a cup of water…» [258]. 

«Я пощусь, отвечал дядя Петр, и до полудни ничего не беру в рот, 

кроме нескольких конфет и стакана воды…» [238]. 

«Я виконую накладену на мене покуту, – відповів дядько П’єр, – і не 

можу нічого їсти до полудня, крім невеликої кількості варення та склянки 

води» [235]. 

Л. С. Бархударов, говорячи про цей спосіб перекладу, згадує термін 

«лексико-граматичні перекладацькі трансформації», які доводиться інколи 

застосовувати у відтворенні безеквівалентної лексики, тобто вдаватися «до 

перебудови синтаксичної структури речення, до лексичної заміни з повною 

зміною значення вихідного слова чи того й іншого одночасно» [9, с. 45]. 

Так, у наведеному нижче реченні перекладач використав синтаксичні 

трансформації:  

«I will strip thee of every maravedi…» [257]. 

«За три дні зроблю із тебе жебрака…» [233]. 

У цитованому прикладі перекладач також застосував метод описового 

перекладу, замінивши історизм «maravedi», який означає золоту й мідну 

іспанські монети [198]. Не менш цікавий і такий приклад:  

«I was plundered of every stiver when they took me...» [258]. 

«Меня дочиста обобрали, когда схватили…» [238]. 

«Мене вже пограбували, коли схопили…» [235]  

«Мне не оставили штивера, когда схватили...» [234]. 

Відсутність прямих еквівалентів певних історизмів у словниковому 

складі іншої мови не означає їхньої принципової «неперекладності». В 
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арсеналі перекладача, зазвичай, є достатній набір засобів, які дають змогу 

передати значення вихідної словникової одиниці в перекладеному тексті. 

Проаналізовані вище чотири способи перекладу не ізольовані, їх 

можна застосовувати й у комбінаціях один з одним. Використання лише 

одного з них може призвести до перевантаження перекладного тексту 

іншомовним словниковим матеріалом чи «екзотизмами» (у разі 

транслітерації), або до недоречного розширення тексту (у разі описового, 

перифразного способу), або до повної втрати національної специфіки (за 

використання уподібнення), або до накладання змістового наповнення 

різних слів і розмивання їхніх лексичних значень (у разі гіпонімного 

перекладу). 

Отже, у чистому вигляді будь-який зі способів у перекладацькому 

процесі використовують доволі рідко. Зазвичай, більшість складних текстів 

перекладають із застосуванням різних способів. Водночас один з них є 

основним і вмотивовує характер взаємодії вихідного тексту з його 

перекладом, диктуючи умови визначення одиниць перекладу, а також 

зумовлюючи вибір перекладацьких прийомів, за допомогою яких вихідний 

текст перетворюється на перекладений. 

 

3.3. Доцільність використання прямих лексичних відповідників 

під час перекладу історизмів 

Словник української мови доволі багатий, зокрема й на історизми, 

тому для англійських історизмів часто можна віднайти прямі лексичні 

відповідники. Водночас перекладацька практика засвідчує активність інших 

прийомів насамперед тому, що дослівний переклад не допомагає розумінню 

культурних фактів.  

Для архаїзації в перекладі можна використовувати як прямі, так і, 

наприклад, аналогові відповідники:  

«Feudal history a young man of noble birth, who attended upon a knight…» 

«Your squire Jocelyn knows him well…» [257]. 
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Історизм «squire» перекладено за допомогою прямого лексичного 

відповідника:  

«Ваш зброєносець Джослін упізнав його…» [231]. 

Натомість це перекладацьке рішення репрезентує вибір на користь 

функціонального аналога у відтворенні того самого історизму:  

«Ваш джура Джослін упізнав його…» [233]. 

У варіанті з аналоговим відповідником слово джура є більш точним 

варіантом відтворення, тому що англійське слово «squire» корелює зі 

шляхетним походженням людини, зазвичай молодого віку. Це наближає 

його за асоціативними зв’язками та значенням до слова джура. 

За нашими спостереженнями, відмінності в наведених перекладах 

Ю. Лісняка та І. Давиденка аргументовані вибором на користь зрозумілості 

й звичності для читача або на користь більш точного відтворення історичної 

інформації за допомогою рідковживаного слова. Але обидва варіанти 

сприяють загальній архаїзації тексту й не порушують змісту, хоч у першому 

прикладі перекладач уникає прямого лексичного відповідника слова 

«squire»:  

«…his squire or page might enter the lists…» [257] –  

«…його джура чи паж мав право вступати на арену...» [233]. 

Натомість у цьому варіанті вже використано лексичну заміну іншим 

історизмом: 

«...його зброєносець або паж мав право вийти на арену...» [231]. 

Висловимо припущення, що відмінні варіанти перекладу породжують 

і різні суб’єктивні асоціації в читачів. Так, слово зброєносець, здається, 

може асоціюватися з класичним лицарським романом часів Дон Кіхота. 

Натомість лексема джура – із чимось східним, незнайомим, ще й зі 

зниженою стильовою конотацією. 

На нашу думку, цікавими щодо пріоритетності вибору на користь 

відтворення смислового значення чи історичної точності та уникнення 

прямого лексичного відповідника є такі переклади:  
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«The Templar and Prior were shortly after marshalled to their sleeping 

apartments by the steward and the cupbearer» [257]. 

Варіант 1. «Невдовзі доморядник і чашник завели храмовника й пріора 

до їхніх спочивалень» [233].  

Варіант 2. «Незабаром тамплієр і абат відійшли у відведені їм 

спочивальні. Проводжали їх дворецький і чашник» [231]. 

У відтворенні історизму «templar» лексемою храмовник наявна 

акцентуація інформації про те, що робила людина. Цей варіант вдалий, 

оскільки легко сприймається, зрозумілий, тоді як переклад прямим 

відповідником тамплієр потребує знань з історії, але також є вдалим, бо 

передає часову ознаку. 

У перекладі «prior» наявне уподібнення оригіналу методом 

транслітерації, реалізоване у варіанті пріор. Це сприяє відтворенню 

історичної інформації та не є лексичним відповідником (на відміну від 

настоятель). Використаний у перекладі аналоговий відповідник абат 

націлений на донесення інформації про належність особи до певного 

духовного сану. 

Відтворення історизму «steward» варіантом доморядник (у словнику –

управитель) надає тексту зрозумілості, натомість варіант дворецький 

архаїзує текст і дещо звужує інформацію про те, який вид діяльності мала 

особа.  

Перекладачі комбінують різні підходи до відтворення історизмів, 

оскільки постійне акцентування на зрозумілості й семантичних складниках 

оригіналу може призвести до втрати загального історичного тла твору. 

Зазначимо, що переклади для дітей більш орієнтовані на відтворення слів 

зрозумілими, характерними для рідної мови лексичними відповідниками, 

навіть якщо історична інформація при цьому втрачається. 

Описовий переклад може сприяти стилізації тексту завдяки образам, 

які він викликає в читача і яких не продукує прямий лексичний відповідник:  
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«…each attended by two torchbearers and two servants carrying 

refreshments…» [257]. 

«…кожного супроводили двоє слуг зі смолоскипами, а ще двоє 

(вилучення) несли на тацях перекуски…» [233]. Маємо вилучення історизму 

«servants» у перекладі та додавання в описовому перекладі «torchbearer». 

«…при кожному з них йшло по два служники зі смолоскипами, а ще 

двоє несли на тацях прохолодні напої…» [231]. 

Вибір перекладачем слова служники не випадковий, оскільки воно 

рідковживане, тому архаїзує текст. У російському варіанті цей історизм 

переданий як факельщик і так само архаїзує текст. Українські перекладачі 

уникають подібного застарілого варіанта, хоча він наявний у словнику 

української мови. За українськими лексикографічними джерелами, 

факельник викликає конотації з траурною процесією: 1) людина в 

спеціальному траурному одязі, що несе факел у похоронній процесії; 2) той, 

хто підпалює що-небудь за допомогою факела; палій [193]. 

Лексема палій породжує в українця асоціативний ряд, пов’язаний із 

повстанням, підбуренням, тому як прямий лексичний відповідник також не 

завжди доречна в перекладах історизмів. 

Архаїзм «retinue» має два відповідники в українській мові – почет та 

кортеж. Перекладач обрав, на нашу думку, варіант, що викликає більш 

доречні асоціації в українського читача, оскільки історизм кортеж уміщує 

конотацію з високим стилем, недоречну в побутовій сцені:  

«…indicated to their retinue and to the other guests their respective places 

of repose…» [257]. 

«…показували їхньому почтові та решті гостей…» [233]. 

«…вказували почту тамплієра та пріора й іншим гостям…» [231]. 

Небажаними можуть бути й іронічні конотації, що супроводжують 

функціювання історизмів у перекладах:  

«…the chamberlain announced a deputation From the Council…» [258]. 

«…увійшов вояка сказати, що прийшли депутати від Ради…» [235]. 
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Надалі в перекладі вжито: «Хто ж ці шановні депутати?» [235]. 

Це уподібнення не можна назвати правильним, оскільки воно не 

відповідає загальному тонові тексту й призводить до підміни колориту 

твору, породжуючи небажані асоціації в читача. 

Зберегти інформацію часового характеру та певні асоціації в 

описовому перекладі можливо в контексті й завдяки тлумаченню окремих 

слів у виносках, а також через використання рідковживаного лексичного 

відповідника з синонімічного ряду. Вибір перекладача, крім іншого, 

регламентований ще й вимогою смислової узгодженості повідомлень, які 

транслюються інформаційними одиницями мови перекладу, із фоновими 

знаннями читачів. Відтворення конотацій та асоціативного ряду 

англійських історизмів уможливлене завдяки використанню синонімічних 

відповідників української мови. Прямий лексичний відповідник не завжди 

можливо застосувати в контексті, тому що асоціативний ряд через культурні 

розбіжності має національну специфіку й може не узгоджуватися з метою 

автора в реалізації творчого задуму. 

 

3.4. Історизми як засіб історичної стилізації під час перекладу 

ІМЛ слугує підґрунтям історичної стилізації художнього тексту. 

Представлення історичної стилізації в перекладі, на наше переконання, 

суттєвою мірою регламентоване мовними засобами, що акумулюють часові 

маркери тексту. 

До таких засобів належать насамперед слова з низькою частотністю 

вживання, незвичні для читача; слова, що містять інформативні історичні 

конотації, мають характерні морфологічні особливості та певний ресурс 

образотворення. Вони дають змогу формувати своєрідний стилістичний 

ефект контрасту мови перекладу до мовленнєвих стандартів нового часу. 

Така лінгвостильова специфіка мови перекладу корелює з 

екстралінгвальною специфікою подій далекого минулого, іншими 

уявленнями, реаліями, емоціями тощо. 
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З іншого боку, інтралінгвальна специфіка ІМЛ так само вагома, бо дає 

змогу перекладати безеквівалентну лексику й об’єктивувати її в більшому 

чи в меншому наборі диференційних ознак на рівні слова, словосполучення, 

речення чи тексту, творчо урізноманітнювати переклад і досягати широкого 

спектру ефектів текстової стилізації.  

Зокрема, цікавим є використання лексеми «бойовище» у перекладах 

[233]. Для стилізації перекладачі використовують історизми, що передають 

атмосферу на рівні тексту. У таких випадках відтворення фрази або речення 

не потребує історизму, натомість в оригіналі представлені інші історизми:  

«There was no want of distinguished and noble candidates…» [257]. 

«З обох боків не було нестачі в доблесних і знатних лицарях…» [231].  

На рівні тексту історизми перекладені низкою українських історизмів та 

архаїзмів, як-от чоло, вінець, зіниці, правиця, ратища, а також рідковживаними 

лексемами (носаки, опріч, сплигнув, румак та ін.) [239]. 

 

3.5. Психолінгвальна специфіка перекладу історизмів 

У перекладі історизмів варто зважати на кілька чинників, що описані 

нижче.  

1. Коректність стосовно читача. Порівняймо: 

«Whelp of a she-wolf!» [257]. 

«Мовчи, виплодку!» [233]. 

«Син вовчиці, виродок!» [231]. 

У перекладі Г. В. Чернової вилучено половину абзацу [232], 

переклади цієї авторки адресовані дитячій аудиторії. 

2. Освітня функція історизмів, що передбачає вагомість пояснень і 

точність передання історичних даних (художні твори, у яких наявні 

відомості історичного характеру, нерідко реалізують освітню функцію, 

представлені в навчальних програмах зі «Світової літератури», 

зацікавлюють тих людей, які опановують історію, оскільки передають 

темпорально марковану інформацію в природній і яскравій формі.  
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3. Естетичність – яскраве зображення певного історично маркованого 

образу допомагає дорослим і дітям краще сприйняти текст, що засвідчують 

такі варіанти перекладу: 

«…they are come from Fairy-land with a message from King Oberon…» 

[257]. 

«Можливо, вони їдуть із чарівного царства з дорученням від короля 

фей Оберона…» (у тексті, розміщеному в кінці сторінки, подано пояснення: 

«Легендарний король тіней і фей. Найбільш відомий з п’єси В. Шекспіра 

«Сон літньої ночі»» [231]. 

«Може, вони їдуть із Чарівного краю і послав їх король Оберон…»; 

крім того, є примітка в кінці книги: «Оберон – казковий володар лісових 

духів – ельфів» [233]).  

4. Необхідність уникнення надлишкової інформації – з огляду на 

особливості перекладів, адресованих дитячій або дорослій аудиторії, варто 

зауважити, що серед засадничих принципів вибору стилістичних варіантів 

перекладу історично маркованої лексики дитячих творів домінують 

принципи зрозумілості, інформативності, які мають ознайомлювальну 

освітню мету, емоційності, уникнення надлишкових відомостей, що 

обтяжують текст; основний принцип відтворення історично маркованої 

лексики твору, спрямованого на дорослу особу (можливо, фахівця), – 

принцип інформативності, що вможливлює якнайповніше та максимальне 

передання відомостей про події, запобігає перенавантаженню деталями.  

 

3.6. Сучасні проблеми перекладу архаїчної лексики 

Сучасні дослідники, студіюючи переклад архаїзмів та історизмів, 

акцентують увагу на переданні темпорально маркованої лексики в текстах 

різних жанрів: перекладна художня й наукова література, історичні 

документи, художні та документальні фільми. За нашим переконанням, 

перекладачеві варто пам’ятати, що історично маркована лексика за своєю 

природою реалізує просвітницьку й охоронну функції. Наприклад, під час 



168 
 

передання інформації як із минулого до сучасного світу, так і зі світу 

літератури до світу кіно. Принагідно згадаємо історизми з «Гаррі Поттера» 

(Джоан Роулінг), «Віднесених вітром» (Маргарет Мітчелл) та інші, що 

відтворюють відомості, значущі для нинішнього читача. 

 

3.6.1. Відтворення англійської ІМЛ різними мовами. Рецепція 

творів художньої англомовної літератури відбувається доволі швидко. За 

останні роки зросла кількість перекладів творів таких авторів, як 

В. Шекспір, В. Скотт, Р. Бернс, Ш. Бронте та М. Мітчел, – творів, 

віддалених у часі та стилізованих під старовину, що містять архаїчну, 

архаїзовану лексику й історизми. Водночас багато класичних творів ще не 

перекладено українською мовою. Це спонукає до вивчення досвіду 

перекладів іншими мовами. Не є таємницею, що перекладачі часто 

орієнтуються на прийоми перекладів іншими мовами, щоб краще зрозуміти 

оригінал, побачити в ньому щось нове. 

Дослідження мовної специфіки українських перекладів, які  містять 

ІМЛ, та порівняння їх із російськими й польськими перекладами дають 

змогу стверджувати, що провідною рисою українських перекладів є їхня 

самобутність та орієнтованість на більш нейтральні відповідники щодо 

маркерів історичного забарвлення. Наприклад, порівняно з російськими 

вони менше вміщують історизмів із національним забарвленням, як-от 

гетьман, козак, бунчук тощо. Натомість ужиті історизми, національне 

забарвлення яких дещо стерте та призабуте: мушкет, сагайдак, колчани 

тощо. Українські переклади вирізняються яскравими знахідками у 

відтворенні архаїчної лексики: піїт, велій (великий), шарлатні, черлений, 

околичка тощо.  

Для російських перекладів ІМЛ характерна більша емоційність, у них 

більше національно-забарвленої лексики та історичної лексики, пов’язаної 

з російською історією: боярин, ямщик, гросмейстер (на позначення царської 
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особи) тощо. У російських перекладах наявні експресивно завищені, 

порівняно з оригіналом, переклади з використанням окличних речень. 

У польських перекладах активно використовують історизми, що 

мають спільні корені з українськими та російськими лексемами: «Z ust jej 

wyrwalo» (зірвалося з вуст) [259], «Spytala ryzerza» (запитала в рицаря) 

[259]. Це полегшує розуміння перекладацьких стратегій. Водночас 

англійські давні власні назви в польських перекладах скопійовані ближче до 

оригіналу й частіше транслітеровані, на відміну від російських та 

українських: «Wilfruda», «Ivanhoe». Це аргументоване тим, що латинський 

алфавіт польської мови допомагає робити це більш влучно. 

Для польських перекладів, як і для українських, характерне 

використання рідковживаних слів, наприклад: «Tlumic» (тамувати) [259]. 

Польська мова, з огляду на історичні причини, багата на латинізми та 

біблеїзми. Тому історизми-латинізми й історизми клерикального 

походження відтворюють польською мовою порівняно точніше. 

Взаємообмін перекладознавчими теоріями та ознайомлення з 

перекладами різних мов сприяють кращому розумінню історичних явищ і 

якіснішому відтворенню маркованих часом одиниць мовлення, а отже, 

перекладові творів, що розповідають про важливі історичні факти й події. 

 

3.6.2. Відтворення риторичної функції архаїзмів та історизмів. 

Архаїзми й історизми є частиною усного та писемного мовлення, тому вони 

часто виявляють свої властивості в таких риторичних формах, як промови, 

крилаті вислови, приказки й інші різновиди риторичних висловлювань. У 

відтворенні історизмів, які функціюють у промовах, важливо зберегти 

експресивність і контексти, реалізовані ритором. В авторських 

висловлюваннях мають бути збережені конотативні зв’язки, значущі для 

мовця. Натомість писемний художній текст потребує інших підходів до 

відтворення часових та національно-культурних конотацій. Необхідно 
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зважати й на індивідуальну мету вживання історизму чи архаїзму мовцем – 

інтенцію.  

У промовах можуть траплятися історизми-латинізми в складі 

фразових структур, біблеїзми, історизми з цитат віршованих і прозових 

творів. 

«Though thou hast ever so many counsellors, yet» [261] – «Не зраджуй 

свою власну душу!» (Переклад наш – Т. Л.)  

Ця приказка відтворена окличним реченням, бо важливо передати 

емоційний складник висловлювання. Водночас для посилення 

експресивного відтінку в перекладі використано синоніми «свій», 

«власний».  

«Today me, tomorrow thee» [261]. 

Ця приказка навчає: те, що відбувається з певною людиною, може 

колись трапитися й з іншою, яка за цим спостерігає, особливо, якщо ці люди 

схожі. Пропонуємо такі варіанти для її перекладу: 

«Де сьогодні я, там завтра Ви» (переклад наш – Т. Л.) – варіант 

перекладу засновано на риторичному прийомі повторення синонімів, а саме 

вказівних прислівників «де» і «там». Якщо людина застосувала цю 

приказку, звертаючись до групи людей, то доцільно передати архаїчний 

займенник «thee» словом Ви, бо це сприймається як групою, так і кожним 

окремо. 

«Сьогодні я, а завтра ти» (переклад наш – Т. Л.) – акцент у перекладі 

зроблено на зручності вимови й простоті звертання до людини, що 

інтимізується. 

«To thine own self be true» [261]. 

Зміст цього висловлювання та цитати в тому, що немудро бути 

неправдивим із собою. У сучасному контексті це означає бути вірним, 

відданим, дотримуватися своїх інтересів, особистісних і матеріальних, 

іншими словами, ставити свої інтереси на перше місце. 
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«Правдивим будь до себе сам» (переклад наш –Т. Л.). Уважаємо, що в 

перекладі цитованого вислову, реалізованого в повсякденному мовленні чи 

у виступі, варто зберегти віршовану структуру й застосувати інверсію – «до 

себе сам». 

Архаїзми в прислів’ях часто живуть набагато довше, ніж в інших 

видах мовлення, бо вони мають експресивне навантаження, легше 

запам’ятовуються, швидко підхоплюються й передаються завдяки наявному 

в них потенціалу різних риторичних ефектів. Завдання перекладача – 

якнайповніше відтворити такі ефекти та вплив, цього досягають через 

застосування подібних до оригіналу риторичних прийомів на зразок 

повторів, експресивних елементів, таких як окличні речення, інверсії. 

 

3.7. Алгоритм перекладу історизмів 

Підсумовуючи дослідження перекладу історизмів, схарактеризуємо 

певну послідовність і закономірність роботи перекладача. Для відтворення 

історизму потрібно виконати такі дії: 

1) з’ясувати часові особливості оригіналу (наприклад, визначити, чи є 

оригінальний твір історичним текстом, чи стилізованим під старовину, чи 

історичним, але стилізованим під текст ще більш давньої епохи); окреслити 

всі аспекти його значення та походження;  

2) обрати загальний принцип перекладу твору – стилізація, 

осучаснення; 

3) спробувати відтворити часовий складник історичної належності, 

використовуючи словники; 

4) намагатися відтворити інформаційну функцію лексичних 

історизмів, за можливості – подати опис чи пояснення. 

Цей процес відображено схематично на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Алгоритм відтворення історизмів 

 

На підставі алгоритму можна зробити висновок, що процес 

відтворення історизмів складається з двох етапів. Перший етап передбачає 

роботу з довідковою літературою для з’ясування автентичності історизму й 

аналізу його стилістичного, функціонального, семантичного та 

хронологічного значення. 

Отже, процес відтворення історизмів передбачає два основні етапи. 

Перший умовно можна схарактеризувати, як вивчення й розуміння 

історизму, що охоплює роботу зі словниками, довідниками, з’ясування 

значення історизму.  

Другий етап прогнозує процес і варіативність перекладу, передбачає 

авторський вибір, що зумовлений творчим та фаховим потенціалом 

перекладача, залежить від наявності чи відсутності прямих лексичних 

відповідників у мові перекладу, синонімічних варіантів та їх відбору з 

огляду на точність відтворення історичної інформації й на конотативне 
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значення історизму, інші фактори. Кінцевим результатом процесу можуть 

бути різні перекладацькі трансформації, прийоми, які втілюють основні 

тенденції до архаїзації, модернізації, нівелювання, вилучення. 

Для прикладу наведемо лексему-історизм «chariot». 

Why, it’s the new Cosmic Twinkle Chariot doll [264]. 

by Loren Bouchard «Bob’s Burgers» 

Очевидною є відповідь на запитання про те, чи це історизм минулої 

епохи, чи частина стилізованого тексту. У дитячій історії цей історизм 

використано, як назва іграшки, про що дізнаємося з контексту, він виконує 

називну функцію, слугує стилістичною окрасою тексту в поєднанні з 

лексемами «Cosmic», «Twinkle», створює відчуття інтриги й водночас 

зацікавлює історичною ремінісценцією слова, виконує інформативну 

освітню функцію.  

Далі за алгоритмом обирають принцип перекладу. Найдоцільнішою, 

на нашу думку, була б стилізація перекладу. Оскільки існує прямий 

лексичний відповідник і він доцільний у цьому разі, то можливим варіантом 

може стати слово колісниця. Варто розглянути синонімічний ряд цієї 

лексеми. Він охоплює такі варіанти, як карета, колісниця, екіпаж, візок, віз, 

підвода. З огляду на точність передання інформації, вилучаємо останні два 

варіанти, оскільки вони спричинили б, на нашу думку, додаткові 

надлишкові асоціації. Також вилучаємо варіанти найменш зрозумілі для 

цільової аудиторії (в аналізованому випадку дитячої), а саме екіпаж, 

колісниця, залишаємо варіант карета. Скориставшись власною уявою й 

адаптувавши до загальної стилістики тексту, тобто застосувавши художній 

засіб, пропонуємо такий варіант: 

«Це ж нова Космічна Зіркова Каретка!» (переклад наш – Т. Л.) 

У перекладі збережено історичний інформативний складник та стиль 

оригіналу. На рівні речення це архаїзація слова, хоч на рівні тексту принцип 

архаїзації не був би доречним, зважаючи на цільову аудиторію. 
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Наступний приклад демонструє спробу відтворення історичної 

інформації в разі вибору перекладача на користь осучаснення. 

…the braying of the donkeys, the clatter of chariot… [263] 

За допомогою історизму зображено події віддаленої епохи, часів, із 

яких походить біблейська література. Можливо, це переклад з іншого, більш 

давнього варіанта. Відтворення історизмами, як-от карета або колісниця, 

можливо, ще більше віддалило б переклад від часу походження оригіналу, 

оскільки в такому зображенні древній транспортний засіб не відповідав би 

сучасному. Зважаючи на походження історизму, обираємо прийом 

осучаснення та спробу збереження правдивості подій:  

…крик віслюків і стукіт коліс... (переклад наш – Т. Л.) 

Отже, варто дотримуватися збережувального принципу в разі 

відтворення як історизмів, так і архаїзмів, що описано вище. Це передбачає 

пріоритет архаїзації й історизації в перекладі, однак лише як внутрішній 

намір перекладача в процесі ухвалення рішень для перекладу, оскільки існує 

багато раніше зазначених зумовлених факторів, які призводять до 

поєднання різних прийомів у перекладі та до вибору на користь інших 

тенденцій перекладу історично маркованої лексики, що демонструють і 

наведені вище приклади. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Тематичні групи як виразники польової структури історизму та носії 

інформаційного й семантичного складників історизмів, що найбільше 

розкривають явище архаїзації, є провідним чинником, який необхідно брати 

до уваги в перекладі історизмів. 

Перекладаючи історизми, фахівець має відтворювати їхні семантичні 

відтінки в текстах та синонімічні ряди, не характерні для мови перекладу. 

Для цього перекладачі розмежовують значення за допомогою засобів 

перекладу: пояснення, розкриття значення в контексті, застосування 
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синонімічного ряду сучасних відповідників, конкретизація, описовий 

переклад, вилучення.  

У перекладі історичних назв осіб та інших груп історизмів може 

відбуватися акцентуація як на відтворенні семантичної історичної 

інформації, так і на відтворенні відчуття несинхронності часу й незвичності. 

Топоніми та власні назви створюють локальний колорит у творі. Вибір 

того чи того способу передання топонімів і власних імен зумовлений 

традицією, ерудицією перекладача, упізнаваністю чи невідомістю їх 

звукового втілення, функцією в тексті, естетичними міркуваннями.  

Найбільш поширеними способами відтворення історизмів топонімів і 

власних назв є транскрипція, транслітерація, їх поєднання та описовий 

переклад. Спосіб відтворення таких лексем корелює з вимогою збереження 

історичного колориту оригіналу й об’єктивного передання історичної 

інформації.  

Історизми на позначення предметів побуту в перекладі найбільше 

зазнають процесу обсолетизації, є рідковживаними й насиченими 

інформацією про специфіку національного колориту епохи. З огляду на це 

виявлений і прихований впливовий потенціал такої лексики, залученої до 

створення загальної атмосфери перекладу й досягнення різноманітних 

ефектів у сприйнятті читачів, має бути ретельно опрацьований 

перекладачем. Важливо відтворити семантичну та історичну правильність 

контекстів, що розкривають специфіку такої лексики.  

У перекладі лексем на позначення давніх видів зброї необхідно брати 

до уваги специфічні ознаки, предметний склад і функції. Для цього 

перекладачі використовують: пояснення, прямі лексичні відповідники, 

описовий переклад, вилучення, відтворення застарілими словами з мови 

перекладу. Привнесення в текст перекладу лексики на позначення 

старовинної зброї, типової для національної мови, може породжувати 

інтерференцію кваліфікаційних характеристик, тому важливо не 
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порушувати загальну атмосферу твору й відтворювати контраст історизм – 

сучасне слово для кращого та точного передання історичної інформації. 

Історизми на позначення архаїчних одиниць виміру можуть бути 

осучаснені, знівельовані, вилучені з перекладу. Перекладачі також 

передають їхню екстралінгвальну специфіку суголосно із загальною 

тональністю твору. 

У перекладі назв історизмів на позначення грошових одиниць 

відтворення потребують їхні номінальні, функціональні, історичні, 

національно-специфічні та експресивні складники. 

У відтворенні історизмів застосовують такі основні різновиди 

способів перекладу: транскрипція, транслітерація, калькування, 

функціональний аналог (приблизний переклад), описовий (чи 

пояснювальний) переклад, родо-видова заміна. 

Ці способи перекладу історизмів не є ізольованими й мають 

поєднуватися один з одним. Самодостатнє використання лише одного з них 

може спричинити перевантаження перекладного тексту іншомовним 

словниковим матеріалом, призвести до надмірного розширення тексту чи до 

повної втрати національної специфіки, розмивання семантичних складників 

оригіналу в перекладі. 

Більшість складних текстів перекладають із застосуванням різних 

способів, однак зазвичай один із них формує функціонально-структурну 

специфіку й умотивовує характер взаємодії вихідного тексту та перекладу.  

Використання прямих лексичних відповідників не завжди доцільне й 

прийнятне в перекладі історизмів, з огляду на гуманітарні норми коректного 

відтворення культурних та історичних фактів й обмін інформацією про них. 

Цільове вживання в перекладі історизмів та архаїзмів, що не є 

прямими відповідниками, слугує засобом відтворення історичної стилізації 

на контекстуальному рівні та сприяє відтворенню часової інформації 

історизмів. 
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Урахування специфіки чинника адресата, а саме: віку, фонових знань 

та інтересів – у відтворенні історизмів слугує орієнтиром для перекладача й 

може регулювати активність використання архаїзації, вилучення, сучасних 

відповідників чи описового перекладу. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

ІМЛ – невичерпне джерело поповнення складу сучасної мови завдяки 

резактивації лексем збіглих епох. При цьому склад ІМЛ натомість 

поповнюється внаслідок тривалих процесів обсолетизації в мові, з огляду на 

властивості слів розширювати чи звужувати семантичні поля й набувати 

частини смислів або втрачати їх у процесі змін. Здатність архаїзмів та 

історизмів створювати часові лексичні квантори у вихідній мові й мові 

перекладу ускладнює процес пошуку одиниць, які б корелювалися в 

перекладі. У першому розділі дисертації з’ясовано основні завдання 

перекладу історизмів й архаїзмів та проаналізовано традиційні принципи 

перекладу архаїзмів й історизмів.  

Основні завдання, що постають у перекладі ІМЛ, такі: відтворити 

своєрідність мови й культури певного часового проміжку, специфіку якого 

відображають архаїзми та історизми; зробити твори, що містять таку 

лексику, читабельними як для підготовленого, так і для непідготовленого 

читача; зберегти відчуття дистанції часу, що відчуває носій мови, 

сприймаючи текст, який містить ІМЛ.  

Серед тенденцій, які вмотивовують текстовий підхід перекладача до 

опрацювання ІМЛ, виокремлено архаїзацію (цілісну та умовну), вилучення, 

нівелювання й модернізацію. 

У першому розділі схарактеризовано труднощі перекладу лексики 

різних часових прошарків, хронологічно належних до різних епох. 

Теоретики перекладу такої лексики наголошують, що вона потребує 

текстової стилізації або до умов сучасності, або до умов історичної доби й 

передбачає врахування чинника часу. У відтворенні ІМЛ має бути 

опрацьована як семантика лексичної одиниці, так і конотації та асоціативні 

зв’язки, наявні в її значенні. 

Переклад історизмів корелює з тематичними групами, до яких вони 

належать, й узгоджується з історичною реальністю. Проблемна 
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аспектологія відбору мовних засобів у перекладі історизмів та архаїзмів 

пов’язана з інтерпретацією історичних і культурних кодів, які містять 

інформацію про ментальність та події певного історичного часу.  

Збереження національно-культурного колориту – домінантний 

чинник, що дає змогу відтворити культурну своєрідність тексту й занурити 

читача у віддалену в часі історичну реальність. Якісні параметри перекладу 

ІМЛ залежать від ступеня адекватності в доборі лексичних одиниць, які 

можуть зменшувати чи збільшувати часову дистанцію й розбіжності між 

культурами. Мовна компетенція автора тексту, специфіка його особистості 

та умови існування – це чинники, що впливають на якість відтворення ІМЛ 

у мові перекладу. 

Історизми й архаїзми властиві текстам різної функційної 

спрямованості, тому необхідно брати до уваги цю контекстуальну та 

стилізаційну функційність у перекладі. Зокрема, у поетичному перекладі 

варто зважати на ритміко-інтонаційне забарвлення, створене за допомогою 

архаїзмів, натомість у відтворенні стилістичної домінанти історичного 

роману необхідно представляти історизми й архаїзми як складник діалогів 

у творі. 

Специфіка перекладу архаїзмів умотивовує доцільність уваги до 

чинників належності до різних граматичних полів лексики та зовнішньої 

форми. У перекладі архаїчних займенників потрібно акцентувати на спектрі 

відтінків функціонально семантичного поля персональності архаїчного 

займенника. Перекладаючи архаїчні дієслова, фахівець лінгвістично 

опрацьовує та відтворює значення архаїчної зовнішньої форми, що 

відображає специфіку стильового й експресивного навантаження та 

функціональне обтяження. Під час перекладу архаїчних іменників існує 

потреба зважати на поєднання номінативної і стилізаційної функцій 

лексеми. 

У ході відтворення всіх груп архаїзованої лексики аналізують 

здатність формувати стилістичну парадигму архаїзм – сучасне слово, щоб 
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уможливити цей контраст під час перекладу за допомогою архаїзації чи 

іншого способу перекладу. 

Специфіка відтворення архаїзмів також регламентована вимогою 

передати їхню експресивну функцію, що в поєднанні з архаїчним 

складником підпорядкована меті реалізації стилістичних прийомів у поезії 

та прозі. У процесі відтворення експресивного потенціалу архаїзмів може 

виявлятися вищий рівень експресивності перекладу порівняно з оригіналом, 

рівноцінність за цим параметром з оригіналом чи зниженість 

експресивності в перекладі порівняно з оригіналом. 

Відтворення часового складника архаїчної лексики засобами 

архаїзації сприяє відтворенню всіх компонентів, функцій і властивостей 

архаїзму та є пріоритетним у перекладі.  

Якщо не можна відтворити часовий складник архаїзму засобами мови 

перекладу, то потрібно зберегти основні функції архаїзмів оригіналу 

відтворення експресивного складника архаїчного елемента. 

Лексичний склад української мови дає змогу обирати засоби 

відтворення англійських архаїзмів із лексичних пластів різних часових 

прошарків, таких як: лексика давньоукраїнського та староукраїнського 

періоду, доби козаччини й призабута лексика періоду 1930 – 1970-х років, 

глосарії українських письменників, діалектна лексика та резактивовані 

архаїзми в сучасній мові.  

Специфічними для архаїзмів є стилістичні трансформації: логізація, 

експресивація, модернізація та архаїзація, що в поєднанні допомагають 

відтворити текстові функції архаїзмів.  

Специфіка перекладу історизмів пов’язана з необхідністю відтворення 

їхніх часових лексичних кванторів, маркованих складною взаємодією 

часового континууму з тематичними шарами лексики, що потребує точності 

відтворення історичної інформації, закладеної в оригінал. 

Переклад історизмів на позначення назв осіб і роду занять 

регламентована необхідністю відтворити функціональну семантику лексем 
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і водночас історичну інформацію, історичні властивості оригіналу. 

Перекладачі роблять акцент або на відтворенні семантичної історичної 

інформації оригіналу, або на відтворенні інформації, що дає відчуття 

несинхронності часу та незвичності.  

Перекладач розв᾽язує також завдання відтворення синонімічних 

історизмів, що мають різне смислове навантаження в оригіналі, натомість у 

мові перекладу наявний лише один відповідник на їхнє позначення. 

У ході перекладу історизмів варто брати до уваги специфіку їхнього 

функціювання разом із синонімами-відповідниками в оригіналі, семантичну 

різницю між ними та відтворювану кореляцію історизм – сучасне слово. 

Відтворюючи історизми-топоніми та власні назви, фахівець має 

дотримуватися перекладацької традиції й добирати засоби перекладу, що 

сприяють збереженню історичного колориту оригіналу та об’єктивно 

передають історичну інформацію. 

Специфіка перекладу історизмів на позначення військового 

обладнання вмотивована складністю відтворення автентичної атмосфери 

твору, за умови збереження національного колориту й об’єктивності 

історичної інформації. Перекладачі використовують мовний ресурс, 

обираючи найбільш прийнятні лексичні одиниці з огляду на контекст, та 

акцентують на відтворенні історичного маркера лексичних одиниць. 

Переклад лексики на позначення архаїчних одиниць виміру потребує 

відтворення номінального, функціонального й експресивного значення 

історизмів. Часто застосовують вилучення та прийом повного 

переосмислення. 

Переклад лексичних одиниць на позначення давніх одиниць виміру 

потребує узгодження засобів перекладу із загальною авторською 

тенденцією до відтворення історизмів, що відповідає архаїзації, 

модернізації, нівелюванню чи вилученню. 

Специфіка перекладу історизмів на позначення предметів побуту 

пов’язана з їхньою рідковживаністю та особливою чутливістю до процесів 
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обсолетизації в мові, насиченістю інформацією про національний колорит. 

Потрібно узгоджувати переклад такої лексики з відтворенням загальної 

атмосфери твору, прогнозувати можливий вплив перекладу на потенційного 

читача. Крім того, комплексного аналізу потребує історична й семантична 

інформація контекстів, у якому їх репрезентовано. Специфіку перекладу 

історизмів зумовлює також оцінювання доцільності використання прямих 

лексичних відповідників з огляду на сприяння розумінню культурних та 

історичних фактів. 

У перекладах можливе використання прийому свідомої історичної 

стилізації тексту наявними лексичними засобами мови перекладу навіть 

там, де вони відсутні в оригіналі, що дає змогу забезпечити системне 

функціювання історизмів у перекладі. 

Специфіка перекладу історизмів позначена вимогою уникати 

надмірного використання історичної інформації в мові перекладу, довгих і 

незрозумілих описів історизмів, що перевантажує текст та робить його 

нечитабельним. Також у перекладі історизмів є потреба зважати на чинник 

адресата, зокрема на рівень зрозумілості історизму читачеві, що 

регламентоване мовною компетенцією, віком і фоновими знаннями, та 

обирати спосіб перекладу. Потребує уваги й можлива фахова чи естетична 

мотивація читача. 

Проведене дослідження специфіки відтворення ІМЛ під час перекладу 

дає змогу запропонувати такий алгоритм роботи перекладача: опрацювання 

параметрів часового континууму історизму / архаїзму та утвореного ним 

квантора – вибір загального способу перекладу – відтворення часового 

складника історизму / архаїзму – відтворення експресивної функції 

архаїзму /інформаційної функції історизму – відтворення інших 

стилістичних функцій ІМЛ. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 

Глосарій найбільш уживаних архаїчних слів у мові сучасного періоду 

Архаїзм Переклад Походження 

Aback  adv.на кормі; у бік корми 

2. позаду 

Middle English (in the sense 

‘backward’): from a- II 

(expressing motion) + 

archaic baft ‘in the rear’ 

Abaft adv. назад; позаду Old English on bæc. Long 

written as two words, the 

term came to be treated as a 

single word in nautical use. 

Abed adv.1) у постілі, на постілі 2) у 

постіль, на постіль 

Middle English: from a- II 

‘in, on’ + bed 

Abide v. (abode)виносити, терпіти 

уст. жити, перебувати 

4) залишатися, мешкати, 

проживати; 

to abide with smb.= залишатися 

з кимось.  

The king went to visit his 

daughter and abode at her 

palace for ten days= Король 

поїхав відвідати свою дочку і 

залишався у неї у палаці 

десять днів. 

Old English: ābīdan ‘wait’, 

from ā- ‘onward’ + bīdan 

Accurse v. проклинати, піддавати 

анафемі; відлучати від церкви; 

приректи на вічні муки.  

God can accurse the soul as 

well as punish the body. (Jer. 

Taylor) = Бог може приректи 

на вічні муки душу так як і 

покарати тіло. 

 

Adust adj.–жовчний; похмурий, 

випалений сонцем. 

Hereeverythingisadustandtawny, 

frommantohiswife, hishorse, 

hisoxorhisass =Тут все темно-

коричневе та засмагле: 

робітник, його жінка, його віл, 

його осел. 
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Архаїзм Переклад Походження 

Affect v.подобатись, бажати = like, 

desire 

 

Afore prep.раніше, до Old English onforan (see a- 

II, fore) 

Aforehand adv.завчасно, заздалегідь  

Aforetime adv.раніше, у старину, у 

колишні часи* 

 

a-going adv. у русі, на ходу  

Agone adv. тому назад, давно = ago  

Alee adv.під вітром, з підвітреного 

боку = on or toward the lee 

 

Alow adv.унизу, у нижній частині 

судна 

alow in the ship's hold=знизу у 

трюмі 

 

Amain adv.1) швидко 2) зі всією 

силою, на повній швидкості = 

The blood gushed out amain. 

 

An conj.якщо =if, incase  

Anent prep.по відношенню до 

чогось, з приводу чогось  

Nor is it worth while to vex 

oneself anent what cannot be 

mended. (Walter Scott) = Не 

має змісту сердитися через те, 

що не можна змінити. 

 

Anon adv. відразу ж; зараз  

ever and anon = час від часу 

 

Antic n. штукар, шут early 16th cent.: from Italian 

antico ‘antique’, used to 

mean ‘grotesque’ 

Apothecary n. 2) аптекар, фармацевт  late Middle English: via Old 

French from late Latin 

apothecarius, from Latin 

apotheca, from Greek 

apothēkē ‘storehouse’ 

Appose v.розміщувати одне перед 

одним, перевіряти досье 

судових документів 

late 16th cent.: from Latin 

apponere, on the pattern of 

words such as compose, 

expose 
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Архаїзм Переклад Походження 

Aright adv.вірно, правильно 

If I hear you aright=якщо я Вас 

правильно розумію 

 

Arise (arose; 

arisen) 

v.походити, виникати, 

повставати, сходити 

 

Aroint v.Йди! Йди геть!= Driweaway  

Art  v.є, бути – форма вживалась у 

сполученні з займенником 

thou Dust thou art, and unto 

dust shalt thou return= Прах ти 

і в прах повернешся (бібл.) 

 

Athwart adv.поперек, 

перпендикулярно = across; in 

opposition to; sideways; 

transversely 

late Middle English: from a-  

II ‘on’ + thwart 

Atonement n. залагодження, примирення Origin: early 16th cent. 

(denoting unity or 

reconciliation, esp. between 

God and man): from at one + 

-men,turtle = горлиця, 

коханий, любимий = turtle-

dove 

Atwain  adv.навпіл, надвоє; 

syn:asunder 

 

Aught n.ніщо, нуль  

for aught I know= наскільки 

мені відомо 

 

Avaunt int.Геть!= Go away  

Battle n.військо, армія 

to come unscathed out of the 

battle = вийти сухим із води 

 

Beaker n. кубок, чаша 

a large drinking container with 

a wide mouth 

Middle English (in the sense 

‘large drinking container’): 

from Old Norse bikarr, 

perhaps based on Greek 

bikos ‘drinking bowl’ 

Beforetime колись, раніше  
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Архаїзм Переклад Походження 

Belike most likely; probably= 

вірогідно, можливо, напевно, 

може бути, мабуть 

 

Bestow v.дарувати, нагороджуватиThe 

Queen bestowed the title of 

Master of the Queen's Music 

upon the young musician  

 

Betimes adv.скоро = in short time; 

speedily 

Middle English: from 

obsolete betime (see by, 

time) 

Betwixt prep.між,  

betwixt and between= ні те ні се 

Old English betwēox, from 

be ‘by’ + a Germanic word 

related to two 

Boon n.щедрий; приємний, м’який, 

цілющий (про клімат) 

 

Bower n. будуар II мор. – якір  

Brave adj.boastful, gallant= розкішно 

вбраний 

 

Bravery n.boast, ostentation, courage = 

відвага 

 

Cabinet n.будуар; кабінет  

Calendar n.святці, літосчислення  

Card v.грати в карти, n.людина, тип 

cool card=холоднокровна 

людина 

 

Carle n. простолюдин, людина 

незнатного походження, 

сільский житель 2) кріпосний, 

невільник; віллан 

 

Cast v.кидати  

cast pearls before swine = 

кидати бісер перед свинями 

(бібл.) 

 

Certes adv.завіряю Вас= in truth; 

certainly, assuredly; I assure 

you  

Middle English: from Old 

French, based on Latin 

certus ‘settled, sure’ 

Chamberlain n. управляючий (двором 

короля, королеви чи іншої 

високопоставленої особи) 

 

Clepe v.називати, звати = to name; to 

call 

 

Close secret, secretive = зіткнення; 

боротьба 
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Архаїзм Переклад Походження 

Closet n. кабінет  

Consort n. а) бути чоловіком, 

дружиною; б) одружуватися 

 

Curious adj.ретельний, досконалий  

Dame n. господарка дому; (Dame) 

дама (титул жінки баронета 

або лицаря); 2) (Dame) дейм 

(титул жінки, нагородженої 

орденом Британськоїімперії) 

 

Dare v.сміти  

Didst v. чинити, робити (2.ос. одн. 

минул. Часу) 

 

Don v.уст. Гранд –

ісп.титул,одягати = He shut up 

his studio, and don his best coat 

 

Donative n.дар, дарунок, бенефіція 

This living was a donative, from 

the dissolution of the 

monasteries.(J.C. Cox) =Цей 

приход був отримний як 

бенефіціяпісля розпуску 

монастирів 

 

Doom n. осудження; смертний вирок  

Dost v.робити, чинити(2 ос. від 

Doтепер. час) 

 

Doth v.робити, чинити(одн. тепер. 

від Do3 ос. одн. тепер. час) 

 

Doubt v.fear= боятися, страшитися  

Durst v. сміти (минул. час від dare)  

Eft adv.заново, повторно = again; 

afterwards 

 

Eftsoons adv.soon after= заново, ще раз, 

повторно 

 

Egad int.mild oath= їй-богу!  

Eke adv.in addition; also; likewise = 

додавати, прибавляти, 

збільшувати, до того ж 

 

Endlong prep.lengthwise =уздовж, 

прямо; у довжину 

 

Ere prep.before= до, перед; ~ long 

= скоро 
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Архаїзм Переклад Походження 

Espial v.вистеження = he withdrew 

from his point of espial 

 

Espouse v.уст. одружуватися  

to~ a theory = підтримувати 

теорію 

 

Estate n.стан, положення, маєток  

Eyne n.очі = eyes  

Fain adj.happy; inclined; pleased = 

радісно; охоче, із 

задоволенням, із готовністю  

I would fain follow Your advice 

 

Fame n.rumor = чутки, поголос  

Footpad n.розбійник  

Forby prep.повз, біля= past; near  

Fore adv.at an earlier time or 

period= раніше 

 

Forfend v. відводити, попереджувати 

God forfend! = Боже упаси! 

 

Forlorn adj.нещасний, занедбаний. 

Одинокий, покинутий 

 

Forsooth adv.насправді= in truth; indeed  

Forth prep. із, назовні = out from a 

starting point and forward or 

into view 

 

Forthwith adv. негайно, зараз же= 

immediately, turned away; self-

willed; immediately 

 

Froward adj.впертий, несприятливий = 

stubborn 

 

Gallant adj. вичурний, кольоровий 

2) а) доблісний, хоробрий 

gallant efforts against the enemy 

 

Gardyloo warning cry  

Glorious adj.показний, хвалькуватий = 

showy, boastful 

 

Gotten v.отримати, добути минул 

відget 

 

Gramercy int.expression of gratitude or 

surprise = дякую, спасибі! 

Gramercy for Your gift!= 

Дякую Вас за подарунок! 

 

Grandsire n.дід, предок, 4) старий  

Gratify v. нагороджувати  
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Groom n. придворний; слуга, 

прислуга  

Groom= камердинер при 

королівському дворі в Англії 

1) конюх 

 

Hadst v. захват (рукою) 2) удар по 

руках (при укладанні угоди) 3) 

договір 

 

Hark v.слухати= to pay close 

attention; to listen 

 

Heretofore adv.до цього, раніше = until 

now 

 

Hermit n. пустельник, відлюдник  

Heyday n.зеніт, розквіт, найкраща 

пора;2) ох, боже мій! 

expression of elation or wonder 

 

Hight adj.названий= named; called;  

to command or call a little pest, 

hight Tommy Moore 

 

Hist int.Тс! Тихіше! 

expression used to attract 

attention  

natural exclamation: first 

recorded in English in the 

late 16th cent 

Hither int.сюди = to this place  

Hood n.шолом (лицарський) 

б) захисна маска-броня для 

коня (частина збруї) 

 

Howbeit although adv.хоча, 

недивлячись на, навіть якщо 

б, як би то не було. 

 

Hundred n."сотня", округ зі своїм 

судом (Англія) 2) "суд сотні", 

окружний суд (Англія) 

 

Ifsoever if ever= що б там не було, у 

будь який спосіб 

 

Ilk n.сорт, рід, тип= kind of nature, 

of the place or estate of the same 

name 

Smith of that ilk = Сміт із 

містечка Сміт 

 

Indifferent неупереджений, 

об’єктивний = impartial 

 

Inly adv.внутрішньо, глибоко, 

щиро = inwardly; thoroughly 
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Архаїзм Переклад Походження 

Insmoother v.класти край, 

стримувати = suppressed 

 

Iwis surely = звичайно, безумовно  

Knap n.горбик, пагорбок = knoll  

Knave n. (хлопчик-) слуга б) слуга, 

лакей, прислужник 

 

Knowest v.знати (3 ос. одн.)  

La int.Ось! Дивись!  

Lackaday int.шкода!  

expression of regret or 

deprecation lack-a-day 

 

Largess n. щедрий дар, нагорода  

Leaguer n. облога  

Leech n. врач, лікар  

Leese v.втрачати = lose  

Lief gladly lief and dear = дорогий, 

любимий; бажаний, милий, 

приємний 

 

Lo int. ось!, слухай!, дивись! = lo 

and behold! 

 

Loos v.стріляти = shot  

a losel n.a worthless, lazy fellow= 

нікчема 

 

Lot v.кидати жребій  

Lurch n.гра за правилами, що 

нагадує нарди 

 

Man-of-war n. військовий корабель  

Marry int.От тобі й маєш!expression 

of surprised agreementint. 

 

Maugre не дивлячись на= in spite of 

prep 

 

Mayhap perhaps adv.можливо  

Mere n.озеро, ставок  

Meseems v. здаватися = it seems to me  

Methinks v. думати, вважати = I believe; 

I think (methought) 

 

Munition n.військове укріплення = 

fortification 

 

Natheless adv.все ж таки =nevertheless; 

notwithstanding 

 

Nay adv.ні  

Needs adj.необхідний = of necessity; 

necessarily 
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Nerve v.з’єднувати, об’єднувати = 

sinew 

 

Nigh adv. майже= nearly; almost  

Nowise adv.Не зовсім =not at all  

Od int. клятва, запевнення, 

ствердження = mild oath 

 

Pallet n. ліжко, нари  

Parcel partly = невелика сума грошей  

Pardie int.звичайно! Дійсно! = mild 

oath; certainly or truly 

 

Parfay adv.by my faith; verily= 

істинно, воістину 

 

Peradventure n.невпевненість, сумнів  

Perchance adv. випадково; 2) можливо  

Pillion n. подушкадля сідіння  

Pine-apple-tree n.сосна= pine  

Plantation n. посадка, насадження = 

colony 

 

Politic adj.благорозумний, 

проникливий (of a person) 

 

Poll n. голова, одиниця підрахунку 

людей 

 

poll-tax n. подушний податок  

Poser n.екзаменатор  

Pouch n. прикарманювати, 

присвоювати 

 

Practice n.справи, дії, вчинки  

Preoccupate v.очікувати, передбачати, 

передчувати = anticipate 

 

Prest adj.підготовлений  

Prickon v.пришпорити  

Prithee v. прошу, будь-ласка від 

I pray thee 

 

Proper adj.особистий= personal, own  

Prospective adj.очікуваний  

Puissant powerful; mightlyadj. могутній; 

впливовий, сильний 

 

Purprise enclosure =відгородження  

Push n.протекція  

Quarrel expression of surprise or 

contemptint. дійсно!, нема чого 

сказати! 

 



213 
 

Архаїзм Переклад Походження 

Quech n. стрільба із арбалету  

Quotha v. ухилятися  

Reason n.принцип, моральні норми  

Recamera n.радча кімната  

Rede n.рада, рішення, план  

Return n.реакція  

Rise n.достоїнство  

Rogue n. бродяга  

Round n.раунд  

Runagate n. дезертир, утікач  

Ruth n. pity; remorse; sorrow = 

жалість, співчуття 

 

Save v. зважати на  

Scantling v. вимірювати  

Scroll n. лист, послання в) скрижалі; 

список, перелік 

 

Seel v.закрити очі, осліпити  

Semovedly adv.окремо  

Siege seat or throne v.сидіти на 

престолі, троні 

 

Sith prep.з тих пір як =since  

Soh int.Ох! (передає 

занепокоєння) 

 

Somedeal pron.дещо = somewhat  

Somewhither pron. кудись, в якомусь 

напрямку= to some place; 

somewhere 

 

Sooth adj.правдивий, щирий, 

достовірний 

 

Soothfast adv.правдиво, щиро= truthful; 

truly 

 

Soothly adv.по правді, реально= in 

truth; truly 

 

Sort v.об’єднуватися =associate  

Speed n. процвітання, успіх= 

prosperity; success 

 

Spial шпигун= spy  

Staddle n.підставка, підпора; молоде 

дерево 

Old English stathol ‘base, 

support’, of Germanic origin; 

related to the verb stand 

Steal робити щось таємно= do 

secretly 

 

Stirp n.сімейство  
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Stond v.зупинятись, стояти  

Strait adj.суворий, безжалісний = 

strict; rigorous; constricted 

 

Style n.стило, стиль, палочка з 

гострим кінцем, знаряддя 

письма 

 

Success n.прибуток, достаток, гаразди  

Sumptuarylaw n.law against extravagance= 

закон, що регулює 

споживання предметів 

роскоші 

 

Superior globe n.небеса  

Swain n. сільський хлопець; 

сільський житель 

 

Sweven n.образ, побачений увісні, сон  

Swink adv.негайно, 

швидковиконувати важку 

роботу 

 

Swith adv.негайно, швидко  

Swoopstake adv.нерозбірливо, хаотично  

Teen n.горе, нещастя  

Temper n.гармонійність, 

пропорційність 

 

Tendering n. догляд = nursing  

Thee pron.тебе, тобою  

Thereinto adv. туди = into that or it  

Thereon adv.по відношенню = 

thereupon 

 

Therewith adv.з допомогою цього = 

thereupon; forthwith 

 

Therewithal adv.разом із тим, крім того = 

besides 

He was to make a voyage and 

his fortune therewithal 

 

Thither adv.туди, в тойбік, до того 

часу = to that place 

 

Thole v. переносити щось без 

скарг = to endure; to suffer 

Old English tholian, of 

Germanic origin 

Thou pron.ти 

thou knowest= ти знаеш; 

thou knew(e)st = ти знав; 

thou loved(e)st = ти любив 
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Thro adv.через, навскрізь =through  

Thy pron.твій, твої  

Tother adj.інший= the other  

Tract n.= полоса, ділянка  

Trench to v.торкатися = touch  

Trivial adj.звичайний =common  

Troth n. вірність, чесність, істина, 

правда 

 

Turquet n.карлик = Turkish dwarf  

Twain num.два =two  

‘twas v.це було (поет).= it was  

Twixt adv.між, поміж= between  

Under foo adv.нижче вартості  

Unready adj. непідготовлений, 

повільний = untrained 

 

Usury лихварство, лихварський 

відсоток =interest 

 

Usward adv. по відношенню до нас  

Value v. засвідчувати, ручатися = 

certify 

 

Verily adv. truly; certainly; confidently = 

істинно, воістину 

 

Virtuous adj.доброчесний, невинний, 

спроможний = able 

 

Votary n.прихильник, прибічник, 

чернець, монах = vowed 

 

Wanion n. невдача = ill luck; misfortune  

Wanton adj. розбещений, розпусний, 

мінливий =spoiled 

 

Ween n. траурне вбрання = garment or 

outfit worn during mourning 

 

Well-a-day int.Нарешті!  

Wellaway int.На жаль!  

expression of sorrow or 

lamentation; alas 

 

Wend v. йти, відправлятися = to wend 

to bed (to church) = іти спати, (до 

церкви) 

 

Whenas adv.коли = when  

Whencesoever adv.будь звідки = from 

whatsoever place or source 

 

Whereagainst adv.проти якого =against which  
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Whereinsoever adv.куди б не було =in 

whatsever respect or place 

 

Whereinto adv.у котре, в котру = into 

which; into what 

 

Whereof adv.з якого, про який =of what  

Whereon adv.з приводу цього =on what  

Whereout adv.з якого = out of which  

Wherethrough adv.через якого = through 

which; through the agency of 

 

Whereuntil adv.до якого = to what  

Wherewith adv. з яким = with what  

Whichsoever adv.кожен, що = every one that  

Whilom adv.колись = formerly; once; 

former 

 

Whither adv.до якого місця = to what 

place 

 

Whithersoever adv.куди б не було = to any 

place whatsoever 

 

Whitherward adv.у напрямку = toward what 

or which place 

 

Whosoever pron.кожен хто = every one who  

Wis v. знати, відати  

Wist v.знаєш = to know  

Withal adv.крім того, все ж таки  

Wood adj.безрозсудний, дикий= mad; 

insane; wild 

 

Wood n. лабіринт, плутанина = maze  

Work n. діяння   

Yare adj.швидкий, спритний, 

моторний = marked by quickness 

and agility; nimble; prepared; 

easily handled 

 

Yea part.так = yes  

Yede v. іти = to go  

Yesternight n.учорашній вечір, учора 

ввечері = yester-evening 

 

Yesteryear n. минулий рік, торік  

Yoicks int.Невже!  

expression of surprise or 

excitement 

 

Yon pron.він там, adj.он той = 

yonder 
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Yonder pron. он той = yonder company 

are fools. 2. он там; у тойбік 

 

Zounds int.mild oath = Та щоб я ... ! 

(м’який варіант божіння – 

скорочення від більш сильного 

God's wounds) 
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