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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертацію присвячено проблемі відтворення у перекладі англійських 

архаїчних елементів українською мовою. У лексиконі мови архаїзми зазвичай 

становлять порівняно невелику групу, але за сферами використання вони дуже 

різнопланові, інколи унікальні. У роботі перекладача це об’єктивує потребу 

вирішувати завдання, пов’язані з часовими характеристиками та різноманітними 

функціями такої рідкісної лексики. При цьому, слід враховувати, що час 

безупинно віддаляє нас від реальності, в якій виникли та функціонували ці 

лексеми, через культурні зміни та зміни власне у мові. Із кожним роком 

виникають нові передумови та процеси, що генерують динаміку функціонування 

архаїчної лексики і створюють труднощі у процесах її розуміння та перекладу. 

Різновиди часової лексики маркують відлік часу, визначають хронологічну 

семантику тексту. Часова лексика також може виступати засобом контрасту і 

сприяти досягненню різноманітних стилістичних ефектів. Тому лексеми на 

позначення часу, як носії інформації, зокрема й про літературні здобутки, є 

важливим об’єктом, що потребує особливої уваги як під час опрацювання в 

одному мовному полі, так і під час перекладу іноземною мовою. Для перекладу 

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

оригінального значення та ідеї, важливим є знайти компроміс між прагненням 

осучаснити твір, щоб зробити його зрозумілішим читачеві, та небезпекою втрати 

цінної семантичної й експресивної інформації.  

Дослідженням та вирішенням цих завдань займалися такі теоретики 

перекладу: А. Андерс (1965), А. Федоров (2002), С. Влахов і С. Флорін (1980), 

А. Попович (1980), Б. Хохел (1988), І. Лєвий (1974), Ю. Найда (1978), 

В. Комісаров (1980, 1990, 1991, 2002). Серед українських фахівців перекладу 

практичний внесок у вирішення зазначених завдань темпорального перекладу 

зробили: М. Рильський (1975), Л. Герасимчук (1984), H. Ткаченко-Ходкевич 

(1930), В. Копиілов (1969), І. Давиденко (2014), І. Чернова (2001), Ю. Лісняк та 

Г. Лозинський (2007), А. Білецький (2015), які перекладали В. Шекспіра, 

В. Вітмена та ін. 

Актуальність роботи зумовлено зростанням інтересу до проблеми 

відтворення англійської історично маркованої лексики (ІМЛ), у тому числі 

безеквівалентної, у перекладах художніх творів класичної англійської літератури 

українською мовою. Незважаючи на належність історично маркованої лексики 

до низькочастотних шарів лексики англійської мови, варто зважати на її дифузну 

стильову та часову належність, а також враховувати більшу частотність її 

вживання в англійській мові у порівнянні з українською. Оскільки історично 

маркована лексика належить до елементів високого стилю мовлення, що має як 

віршоване, так і прозове втілення, може виступати засобом творення іронії, 

стилістичним маркером публічних промов, складником юридичної й історичної 
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термінології, зазвичай є лексико-стилістичною домінантою історичного роману, 

під час перекладу не можна недооцінювати її функціональне навантаження, що 

неминуче призведе до суттєвих семантичних втрат.  

Відтак, актуальність роботи зумовлюється необхідністю дослідження 

ресурсних можливостей відтворення українською мовою семантичного обсягу 

вихідної мови з метою збереження стилістичної та семантичної специфіки ІМЛ 

першоджерела; необхідністю з'ясування алгоритму перекладу історично 

маркованої лексики з метою визначення пріоритетності макростилістичних і 

мікростилістичних функцій, а також систематизації засобів та етапів їхнього 

перекладу й визначення загальної стратегії їх відтворення. При цьому 

особливого значення набуває зіставлення та визначення принципів відмінності 

перекладу архаїчної та архаїзованої лексики та історизмів. 

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

наукових тем Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, затверджених 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). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 16 листопада 1998 року). 

Метою роботи є дослідження ефективності перекладу ІМЛ різними 

засобами перекладу та визначення доцільності їхнього застосування з огляду на 

відтворення функцій ІМЛ, методів архаїзації, осучаснення, нівелювання та 

вилучення під час перекладу ІМЛ. Досягнення поставленої мети передбачає 

вирішення таких конкретних завдань: 

1) проаналізувати ефективність перекладу ІМЛ різними засобами 

перекладу та визначити міру доцільності їхнього застосування, з огляду на 

відтворення функцій ІМЛ, методів архаїзації, осучаснення, нівелювання та 

вилучення під час перекладу ІМЛ; 

2) з'ясувати, в яких випадках метод архаїзації засвідчує найвищу 

ефективність  відтворюючи ІМЛ;  

3) визначити особливості перекладу архаїзмів залежно від їхньої функції у 

тексті;  

4) проаналізувати ефективність певних методів перекладу, які 

застосовуються перекладачами різного фахового рівня та різної мовної 

компетенції; 

5) створити алгоритм перекладу архаїзмів та історизмів; 

6) визначити специфіку перекладу історизмів й архаїзмів. 

Об’єкт дослідження – історично маркована лексика англійської мови 

сучасного періоду, що датується мовознавцями кінцем 18-го – серединою  

20-го століття, та її переклади українською мовою. 
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Предмет дослідження – способи та специфіка відтворення історичного 

маркування архаїзмів та історизмів англійської мови сучасного періоду засобами 

української мови. 

Матеріалом дослідження слугували тексти англійської та американської 

художньої літератури, поява яких датується періодом 18-го – серединою 20 ст., 

лексика яких архаїзована під старовину і до складу яких  входять прозові й 

віршовані твори, перекладені засобами української, російської та польської мов. 

Використано 100 лексикографічних джерел: тлумачні, спеціальні, перекладні 

словники, глосарії у мережі інтернет тощо. 

Методика дослідження. Методологічну основу становлять праці 

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

С. Флоріна (1980), В. Карабана (2004, 2013), В. Комісарова (1980, 1990, 1991, 

2013), Р. Зорівчак (1989), В. Коптілова (1971, 1982), А. Федорова (2002), 

І. Чередниченка (2007), А. Швейцера (1973, 1988, 1989), Б. Хохела (1988), 

В. Волкової (1981) та праці вчених про структуру й функції ІМЛ (О. Коваленко 

(2001), В. Шевчука (1985, 1986, 1987), Г. Ніколаєва (1995), А. Мін’яр-Белоручева 

(1999)). 

Мета і завдання дослідження зумовили використання таких методів аналізу, 

як лексикографічний аналіз – для вивчення, спостереження та аналізу 

словникового маркування лексики в діахронічному аспекті, для аналізу 

походження та стилістичного маркування слів; дефініційний аналіз, метод 

безпосередніх складових – для встановлення та аналізу семантичних значень 

історично маркованих лексичних одиниць, аналізу та порівняння точності 

відтворення історичної інформації у перекладах; семантичний аналіз – для 

визначення комунікативної та функціональної ролі історично маркованих 

лексичних одиниць та дослідження їх відтворення у перекладах; порівняльно-

зіставний аналіз, порівняльний лінгвістичний експеримент, – для встановлення та 

спостереження відмінностей при виборі мовних засобів для позначення в 

оригіналі та відтворення у перекладах історизмів та архаїзмів; вибірковий аналіз – 

для збору та класифікації та визначення сукупності вживаних одиниць історично 

маркованої лексики; дериваційний аналіз – для встановлення походження 

обсолітизованої лексики та аналізу врахування у перекладах особливостей, 

пов’язаних зі змінами семантичних та стилістичних значень англійських 

історизмів та архаїзмів у процесі утворення часових лексичних кванторів. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що встановлено словотвірну, 

семантичну та функціональну специфіку історично маркованої лексики 

англійської та української мов у контексті широкої аспектології перекладу; 

вперше комплексно проаналізовано особливості перекладу архаїзмів залежно від 

граматичних, стилістичних та експресивних функцій; вивчено специфіку 

перекладу історизмів залежно від їхньої належності до різних тематичних груп 
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та з огляду на точність відтворення історичної інформації; у дослідженні вперше 

запропоновано алгоритм дій перекладача під час опрацювання історизмів й 

архаїзмів; вперше складено англо-український словник-мінімум архаїзмів 

сучасної англійської мови. 

Теоретичне значення здійсненого дослідження полягає в розвитку й 

поглибленні часткової теорії художнього перекладу, особливостей перекладу 

ІМЛ, наукової аспектології порівняльної лексикології, перекладознавства, 

перекладної лексикографії та методики викладання англо-українського 

перекладу, що пов’язано з внеском у теорію міжкультурної комунікації, зокрема, 

впливом лінгвістичних і лінгвокультурних чинників на міжмовну комунікацію; 

в обґрунтуванні норм коректного збереження писемних пам’яток літератури та 

історії щодо специфіки використання та відтворення історично маркованої 

лексики. 

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

його результатів у нормативних курсах зі вступу до перекладознавства і теорії та 

практики перекладу, спеціальних курсів із художнього перекладу і лексичних 

проблем перекладу, перекладної лексикографії, а також при підготовці 

відповідних підручників і посібників.  

На захист виносяться такі положення:  

1. Для виконання адекватного перекладу ІМЛ можливим є поєднання 

принципів архаїзації, вилучення, нівелювання, модернізації, що сприятиме 

збереженню національно-культурного та історичного колориту в перекладі.  

2. Під час відтворення історизмів фактор часу враховується, виходячи з 

семантики вихідної лексичної одиниці, конотацій та асоціативних зв’язків, 

закладених в її значенні. 

3. Для відтворення архаїзмів слід враховувати їхній історичний маркер, 

експресивність, граматичні та стилістичні функції. 

4. Принцип архаїзації під час перекладу ІМЛ забезпечується 

застосуванням аналогового відповідника, лексичного відповідника, родо-

видової заміни, компенсації архаїзмом чи історизмом на рівні тексту, 

застосуванням штучного архаїзму, описового перекладу. 

5. Принцип модернізації під час відтворення ІМЛ забезпечується шляхом 

експресивації, вибором сучасного лексичного відповідника, лексичної заміни, 

цілісного переосмислення. 

6. При відтворенні архаїзмів слід враховувати їхій внутрішній історичний 

маркер, експресивність, граматичні та стилістичні функції. 

7. Визначальним фактором перекладу історизмів є їхній внутрішній 

історичний маркер, інформативна насиченість та тематична спрямованість. 

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень 

обговорювалися на Міжнародній науковій конференції пам'яті проф. 
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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.); Міжнародній науково-практичній конференції «Україна 

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

Публікації. Положення дисертації висвітлено в десяти одноосібних 

публікаціях автора загальним обсягом понад 5 друкованих аркушів, з яких шість 

наукових статей опубліковано у фахових виданнях, що входять до переліку МОН 

України, дві статті, видані у іноземному виданні, внесеному до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus, одна стаття – у науковому філологічному 

збірнику, 1 – методична розробка. 

Структура і обсяг дисертації. дисертації зумовлено 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 висновків, списку використаних джерел (264 найменування, 52 із 

яких – іноземними мовами), 2 додатків, 4 таблиць та 3 схем. Повний обсяг роботи 

становить 219 сторінок, із яких 182 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі аргументовано вибір теми, обґрунтовано актуальність, наукову 

новизну, теоретичну значущість, практичне значення дослідження,  

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт і предмет та окреслено 

методику дослідження, схарактеризовано матеріал дослідження, наведено 

основні положення, що виносяться на захист. 

У першому розділі “Загальнотеоретичний огляд праць із перекладу 

архаїзмів та історизмів” викладено основні положення дослідження, 

зокрема, розглянуто основні завдання перекладу історизмів та архаїзмів, 

структуру та ґенезу української та англійської архаїзації у контексті завдань 

перекладу архаїчної лексики. Розглядаються особливості перекладу історично 

маркованої лексики на макро- та мікромовних рівнях. У розділі аналізуються 

основні традиційні принципи перекладу історично маркованої лексики та 

позначається проблемна аспектологія відтворення історизмів та архаїзмів.  

ІМЛ є інтерактивним складником текстів різних мовних макро- та 

мікростилістичних форм і набуває певних властивостей залежно від мовного 

середовища, в якому вживається. Це об’єктивує завдання відтворення 

відповідних ознак стилю, жанру і вимагає врахування під час перекладу.  

Потрібно бути обізнаним у питанні періодизації етапів розвитку мови та 

граматичних особливостей тексту, а також володіти знаннями про історичні 
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подїї того часу та традиції народу, якому належить твір.  Факти історії 

англійського народу та історії мови дозволяють керуватися такою схемою 

періодизації писемної англійської мови та визначати особливості, які слід 

враховувати у перекладі. Так, наприклад, проблемними щодо перекладу є 

різноманітні синоніми, що використовуються в поетичній мові, насамперед 

для тих понять, які 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 (Longman Dictionary Online). Також потребує особливої уваги та 

значних 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) (Новий англо-

український, українсько-англійський словник). Різні періоди, до яких 

належить архаїчна лексика англійської мови, мають свою лексичну специфіку, 

складну для перекладу.  

Ускладнюється переклад англійської архаїчної лексики тим, що вона має 

міжтекстові характеристики, так як визначає тексти різного функціонального 

призначення. На текстовому рівні багатофункціональність цієї лексики 

виявляє себе як чинник жанротворення, що у 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, маркуючи стилістичну виразність промов. Перекладаючи твір, слід 

враховувати численні нюанси вживання часової лексики, як важливого 

складника мовного матеріалу твору. Це, зокрема, стосується архаїчних 

займенників. Наприклад, займенник “thou” колись вживався у функції 

звертання до однієї особи, тоді як “you” і “ye” вживались по відношенню до 

групи осіб та для засвідчення шанобливого ставлення до однієї особи. 

Переклад історично маркованої лексики регламентується 

лінгвостилістичними, жанротвірними функціями та власне мовною 

прагматикою використання архаїзмів та історизмів в оригінальному тексті.  

Проблемна аспектологія відтворення історизмів та архаїзмів у 

перекладеному тексті стосується й самого питання про принципову 

перекладність чи неперекладність лексеми. Розуміння тематичної 

класифікації архаїзму чи історизму може вмотивувати застосування методу 

семантичної генералізації чи конкретизації у перекладі, якщо інформація є 

надлишковою для мови перекладу чи перекладач вирішує вдатися до 

детального відтворення оригіналу.  

Важливою для перекладу особливістю історизмів та архаїзмів є те, що з 

ними у носіїв національної (етнічної, народної) культури та мови пов’язані 
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фонові знання й асоціації. Водночас на певному етапі контактування з іншими 

мовами та культурами ці знання можуть залишатися не активованими у 

перекладах. 

У теорії перекладу розроблено чотири основні тенденції перекладу 

історично маркованої лексики й відповідних стратегій перекладу текстів, з 

огляду на діахронічний аспект: архаїзація, вилучення, нівелювання, 

модернізація.  

Згідно з твердженням Дж. Голмса, перекладач для збереження й 

історизації екзотизує та історизує текст (retentivetranslation), тоді як заради 

перетворення (re-creativetranslation) – 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 (Holmes J. (ed.) 1970, р. 49). 

Це твердження перегукується із теорією А. А. Поповича про уподібнення та 

відхід від оригіналу, коли відтворюється текст, позначений часовими 

особливостями (Попович А. А. 1980). 

Слід зазначити, що вихідний текст, що містить ІМЛ, може бути сучасним 

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

застарілу лексику, що під час перекладу об’єктивує завдання віднайти 

адекватні мовні засоби її відтворення. Задля подолання мовного та 

часового/історичного бар’єрів у перекладі, на нашу думку, доцільно 

використовувати стратегії архаїзації, модернізації, вилучення та нівелювання.  

Стратегія архаїзації як сукупність прийомів спрямованих на відтворення 

часових прикмет тексту, передбачає збережувальний принцип перекладу, а 

отже і історизацію та екзотизацію тексту на різних мовних рівнях. Засобами 

історизації на рівні лексики можуть бути відповідні архаїзми мови перекладу, 

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

конструкції, штучні архаїзми, експресивні засоби тощо. Архаїзація, як 

стратегія перекладу, націлена на максимальне збереження та відтворення 

мовних і культурних особливостей оригіналу, забезпечується використанням 

у мові перекладу маркованих часом лінгвостилістичних засобів і закорінена в 

консервативний принцип перекладу. 

Вилучення маркованих часом елементів належить до лексико-

граматичних трансформацій і застосовується у разі відсутності прямих 

лексичних відповідників у мові перекладу та недоцільності або 

неконгруентності їх функціонування у перекладному тексті. 

Нівелювання історично маркованих одиниць призводить до втрати 

національно культурного колориту у перекладі. Нівелювання як спосіб 

перекладу й досі залишається одним із контроверсійних явищ 

перекладознавства, вивчення якого триває.  



8 
 

На нашу думку, цілісне переосмислення оригіналу є обов’язковою 

умовою якісного перекладу творів із часовими маркерами, попри те що 

модернізація у перекладі ІМЛ утілює інтенції перекладача, взоровані на 

перетворення, а не збереження. Вона є конструктивною щодо можливостей 

розширення меж інтелектуалізації твору й нових творчих здобутків, але 

потребує зваженого ставлення, з огляду на можливість значних втрат 

історичної інформації оригіналу.  

Разом з тим, не можна й заперечувати, що інколи має місце суб'єктивність 

перекладацьких рішень під час вибору стратегії перекладу історично маркованої 

лексики. 

У дослідженні розглянуто ситуації взаємодії особистості автора та 

перекладача під час перекладу лексики з темпоральним компонентом, до 

складу яких входять такі чинники:  

1. Мовна компетенція перекладача рівноцінна майстерності автора та 

відповідає рівню художньої цінності твору-оригіналу. 

2. Мовна компетенція автора та художня цінність твору-оригіналу 

вагоміша за мовну компетенцію перекладача.  

3. Мовна компетенція перекладача виграє у порівнянні з манерою автора 

вживати надто велику кількість архаїзованої лексики, не завжди доречної та 

зрозумілої сучасникам, що обтяжує мову оригіналу, надає твору монотонності 

й виявляє інші неконструктивні тенденції або ж просто програє у художній 

цінності тій самій ідеї, переданій перекладачем іншими інструментами стилю.  

Якщо перекладати високохудожні твори класиків, перекладач будь-

якого рівня підготовки в ідеалі повинен використати перекладацьку стратегію 

так, щоб дотриматися охоронного принципу. За таких умов переклад наслідує 

автора настільки, наскільки дозволяють мовні засоби. Результатом є 

максимально можлива архаїзація тексту, а перекладач виявляє свої адаптивні 

можливості.  

У другому розділі “Використання функціонального та 

інформативного ресурсу архаїзмів під час перекладу” досліджуються часові 

лексичні квантори англійських та українських архаїзмів, розглядаються 

переклади архаїзмів у граматичному аспекті. У розділі аналізуються 

особливості перекладу архаїзмів різних граматичних груп.  

На нашу думку, лексичні квантори архаїзмів – це утворення сполучень 

часової тривалості із різними мовностилістичними польовими структурами, 

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

лексики високого стилю; з 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, 
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darest (Longman Dictionary Online). Такі квантори важко віднайти в 

українській як цільовій мові, тому це змушує перекладачів шукати вирішення 

проблеми перекладних відповідників. Відтворення архаїзму у перекладі 

вмотивовує застосування певних лексичних кванторів мови перекладу, які 

характеризуються належністю до суміжних стилістичних, граматичних чи 

значеннєвих лексичних полів мови оригіналу. 

У роботі розглядаються і аналізуються різні практичні рішення для 

перекладу архаїзмів. У Таблиці 1 представлено практичні рішення, які можна 

запропонувати для передавання стилістичної опозиції “англійський архаїчний 

займенник – український сучасний займенник”:  

Таблиця 1 

Таблиця відтворення стилістичної парадигми архаїзм – сучасне слово 

В оригіналі  

Сучасний 

відповідник у 

перекладі  

Стилістично 

нейтральні 

відповідники 

Емоційно 

забарвлені 

відповідники 

Архаїзація 

у 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) 
– 

Розглянувши різні групи лексики, ми робимо висновок, що у перекладі 

важливо відтворити існуючу в оригіналі стилістичну парадигму: “стилістично 

забарвлений архаїзм – нейтральне слово”, враховуючи поєднання різновидів 

архаїчних займенників, вжитих із метою відтворення певних відтінків на 

мікростилістичному рівні. 

Внаслідок проведеного дослідження встановлено особливості відтворення 

експресивної функції архаїзмів у перекладі та виявлено основні стилістичні 

трансформації для перекладу архаїзмів. Також з'ясовано, що задля відтворення 

функціонального навантаження архаїзмів під час перекладу потрібно: 

1) спробувати віднайти певний архаїчний відповідник у цільовій мові, що буває 

дуже важко, але це є ефективним прийомом; 2) спробувати компенсувати 

архаїчний складник вигуку на рівні речення чи тексту, проаналізувавши 
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специфіку сприйняття читачем такого елемента; 3) зважено обрати елемент 

цільової мови, який передавав би відповідну експресивну насиченість, можливо, 

навіть сильнішого експресивного забарвлення порівняно з оригіналом (особливо 

за умови, коли часова ознака архаїзму не відтворена).  

Відтворення архаїчних власних назв потребує від перекладача обізнаності 

щодо їхнього походження та достатньої компетентності стосовно графічної 

форми відтворення, змісту, історичної інформації, стилістичної функції, традиції 

перекладу. Н. Ткаченко-Ходкевич вживає рідковживану форму на відтворення 

архаїзму Caledonia – Шотляндія, що відтворює незвичність слова (В. Скотт 

«Талісман», пер. з англ. H. Ткаченко-Ходкевич), що демонструє збережувальний 

принцип перекладу архаїчної власної назви. 

Досліджено фактор врахування психолінгвістичних параметрів 

сприйняття тексту з архаїзмами під час перекладу, окреслено потенційні 

можливості відтворення архаїзмів українською мовою. З’ясовано, що для 

перекладу архаїзмів у складі заголовків та звертань слід враховувати ефекти 

передконтакту читача з твором та кореляцію із специфікою мови персонажів, яка 

зображується засобами архаїзації. 

Ресурсами відтворення історично маркованої лексики можуть бути: 

неологізми; рідко вживані слова; книжна лексика: глас, во дні они; слова з 

семантикою урочистості: воїн, корифей, стражденний (Гайдученко Г. М. 

1998, с. 85); застарілі слова, що використовуються в сучасній літературній 

мові: інквізиція, кольчуга, лучник; поетичні слова: блакить, борня, злотокосий, 

захмарний, вітровіння, живодайний (Гайдученко Г. М. 1998, 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) (Гайдученко Г. М. 1998, 

с. 81); семантичні (застарілі в одному значенні): живіт (життя), братися 

(одружуватися), староста (голова сільської громади) (Гайдученко Г. М. 1998, 

с. 81); а також слова, що виконують важливу називну функцію, поширені й 

тривалий час використовуються в мові, вступають в активні семантико-

словотвірні зв’язки з іншими словами, менше піддаються процесові старіння, 

наприклад: воістину, глагол, боріння, брань (битва), уста, чоло та ін. 

(Гайдученко Г. М. 1998, с. 80). 

Розглянуто стилістичні засоби, характерні для відтворення архаїзмів – 

логізація, експресивація, модернізація та архаїзація, які є засобами створення 
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загального стилю перекладу. Доведено, що архаїзація сприяє відтворенню 

стилістичного забарвлення оригіналу, який містить архаїзми. Так, у 

наступному реченні спостерігаємо архаїзацію нейтрального елемента 

оригіналу: “Each was wrapt for some time in his own reflections” (Scott W. «The 

Talisman»).“Опанував їх дивний настрій, жоден ні пари з вуст” (Скотт В. 

Талісман, пер. з англ. H. Ткаченко-Ходкевич). Метою перекладача у цьому 

разі є архаїзація задля збереження загальної стилістики першотвору.  

Внаслідок дослідження з᾽ясовано, що відтворення часового складника 

архаїзму в перекладі прозового твору є першочерговим завданням 

перекладача; водночас невід’ємною рисою якісних перекладів поетичних 

творів є відтворення експресивних елементів та компонентів, що маркують 

загальний стиль твору чи жанру (діалогу, опису). У межах такого підходу у 

роботі описано певний алгоритм відтворення архаїчної лексики. 

У третьому розділі “Переклад історизмів і проблема об’єктивності 

відтворення історичної інформації” розглядаються особливості відтворення 

різних тематичних груп історизмів, а саме: історизмів на позначення особи, 

роду занять, титулу та соціального стану, bowyer та bowman, переклад 

історизмів на позначення географічних та власних назв Brittany, Heptarchy 

(Oxford Guide to British and American Culture), аналізується переклад лексем на 

позначення архаїчних предметів побуту, особливості перекладу історизмів на 

позначення військового обладнання, переклад лексики на позначення 

архаїчних одиниць виміру т. ін. 

Пропонується таблиця, яка репрезентує різні перекладацькі підходи до 

відтворення чи ігнорування історичної інформації у лексемі та різні 

акцентуації у відтворенні історизмів:  
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Таблиця 2 

Таблиця відтворення/ігнорування історичної інформації у 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) 
 

Squire 

(В. Скотт) 

Оруженосец 

(М. Шишмарьова) 

Зброєносець (І. Давиденко) 

  

Sentinels  

(В. Скотт) 

Часовые (Є. Бекетова) 

Вартові (І. Давиденко) 
  

 

У роботі також розглядається питання про доцільність перекладу 

історизмів прямими лексичними відповідниками. Досліджуючи цю тему, можна 
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зробити висновки, що вибір перекладача, крім іншого, регламентується ще й 

вимогою смислової узгодженості повідомлень, які передаються одиницями 

цільової мови, з фоновими знаннями читачів. Відтворення конотацій та 

асоціативного ряду англійських історизмів уможливлюється використанням 

синонімічних відповідників української мови. Прямий лексичний відповідник не 

завжди можливо застосувати у контексті, тому що асоціативний ряд через 

культурні розбіжності має національну специфіку й може не узгоджуватись із 

метою автора в реалізації творчого задуму. 

Суміжно у роботі розглянуто питання про історизм як засіб історичної 

стилізації, деякі актуальні проблеми перекладу окремих груп архаїчної лексики, 

а також проведено аналіз психолінгвістичної специфіки перекладу. 

 

ВИСНОВКИ 

Основні завдання, що їх потрібно вирішити у перекладі ІМЛ – це 

відтворення своєрідністі мови та культури певного історичного періоду, 

специфіку якого відбивають архаїзми та історизми; створення перекладу з такою 

лексикою, який є  читабельними як для підготовленого, так і для 

непідготовленого читача; збереження у перекладі відчуття дистанції часу, яке 

відчуває носій мови, сприймаючи текст, що містить ІМЛ.  

Тенденціями, що визначають текстовий підхід перекладача до 

опрацювання ІМЛ, є архаїзація (цілісна та умовна), вилучення, нівелювання та 

модернізація. 

Переклад історизмів корелює з тематичними групами, до яких вони 

належать, й узгоджується з історичною реальністю. Проблемна аспектологія 

відбору мовних засобів для перекладу історизмів та архаїзмів пов’язана з 

інтерпретацією історичних і культурних кодів, які зберігають інформацію про 

конкретну історичну подію, символ тощо. 

Специфікою перекладу архаїзмів є врахування чинників належності до 

різних граматичних полів лексики та розбіжностями у наявності в оригіналі 

темпоральних функцій пов’язаних із зовнішніми формами слів, таких як, 

наприклад,  закінчення архаїчних дієслів. Так, у перекладі архаїчних займенників 

має враховуватися спектр відтінків функціонально семантичного поля 

персональності архаїчного займенника. Перекладаючи архаїчні дієслова, 

лінгвістично опрацьовується та відтворюється значення архаїчної зовнішньої 

форми, що відбиває специфіку стильового та експресивного навантаження та 

функціональне обтяження. Для перекладу архаїчних іменників є потреба 

враховувати поєднання номінативної і стилізаційної функцій лексеми. 

Для відтворення всіх груп архаїзованої лексики аналізується здатність 

формувати стилістичну парадигму архаїзм – сучасне слово, щоб уможливити цей 
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контраст під час перекладу за допомогою архаїзації чи іншого способу 

перекладу. 

Специфіка відтворення архаїзмів також регламентується вимогою 

передати їхню експресивну функцію, що у поєднанні з архаїчним складником 

підпорядковується меті реалізації стилістичних прийомів у поезії і прозі. У 

відтворенні експресивного потенціалу архаїзмів трапляються вияви вищого 

рівня, а часом нижчого рівня експресивності перекладу 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 у перекладі треба зберегти основні функції архаїзмів оригіналу 

шляхом відтворення експресивного складника архаїчного елемента. 

Лексичний склад української мови дозволяє обирати засоби відтворення 

англійських архаїзмів із лексичних пластів різних часових прошарків, таких як: 

лексика давньоукраїнського та староукраїнського періоду, доби козаччини та 

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 у поєднанні дають змогу 

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 та роду занять 

регламентується необхідністю відтворення функціональної семантики лексем і 

водночас історичну інформацію, історичні властивості оригіналу. Перекладачі, 

як правило, роблять акцент або на відтворенні семантичної історичної 

інформації оригіналу, або ж 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 мають лише один відповідник на їхнє позначення. 

У перекладі історизмів враховується специфіка їхнього функціонування 

разом із синонімами-відповідниками в оригіналі, семантична різниця між ними і 

відтворюється кореляція історизм – сучасне слово. 

Перекладаючи історизми-топоніми та власні назви важливо 

дотримуватися перекладацької традиції і добирати засоби перекладу, що 
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сприяють збереженню історичного колориту оригіналу та об’єктивно передають 

історичну інформацію. 

Специфіка перекладу історизмів на позначення військового обладнання 

вмотивовується складністю відтворення автентичної атмосфери твору, за умови 

збереження національного колориту та об’єктивності історичної інформації. 

Перекладачі використовують відповідний 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 та експресивного значення 

історизмів. Часто застосовуються при цьому вилучення та прийом повного 

переосмислення. 

Переклад лексики на позначення старих одиниць виміру потребує 

узгодження засобів перекладу із загальною авторською тенденцією відтворення 

історизмів, що відповідає архаїзації, модернізації, нівелюванню чи вилученню. 

Специфіка перекладу історизмів на позначення предметів побуту пов'язана 

із врахуванням їхньої рідковживаності та особливої чутливості до процесів 

обсолетизації у мові, насиченістю інформацією про національний колорит. 

Специфіку перекладу історизмів зумовлює також оцінка доцільності 

використання прямих лексичних відповідників з огляду на сприяння розумінню 

культурних та історичних фактів. 

У перекладах можливе використання прийому свідомої історичної 

стилізації цільового тексту наявними лексичними засобами мови перекладу 

навіть там, де вони відсутні в оригіналі, що дає змогу забезпечити системне 

функціонування історизмів у перекладі. 

Специфіка перекладу історизмів позначена вимогою уникати надмірного 

використання історичної інформації у мові перекладу, довгих та незрозумілих 

описів історизмів, що перевантажує текст і робить його нечитабельним. Також у 

перекладі історизмів є потреба враховувати чинник адресата, зокрема рівень 

зрозумілості історизму читачеві, що регламентується мовною компетенцією, 

віком та фоновими знаннями, і відповідно обирати спосіб перекладу. Слід 

враховувати можливу фахову чи естетичну мотивацію читача перекладу. 

Здійснене дослідження специфіки відтворення ІМЛ під час перекладу дає 

змогу запропонувати такий послідовний 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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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.  

Дисертацію присвячено проблемі відтворення архаїчних лексичних 

елементів у перекладі з англійської мови українською мовою. Архаїзми зазвичай 

становлять порівняно нечисельну групу, але за сферами використання вони дуже 

різнопланові, інколи унікальні. У роботі перекладача це об’єктивує потребу 

розв᾽язувати завдання, пов’язані з різноманітними проявами такої рідкісної 

лексики. При цьому потрібно враховувати час, в якій виникли та функціонували 

ці лексеми, у зв'язку із змінами у культурі та у мові.  

У дисертації досліджено, як загальні стратегії відтворення історично 

маркованої лексики, такі як архаїзація та модернізація, так і специфічні прийоми 

перекладу різних видів архаїзмів та історизмів, такі як різні засоби відтворення 

архаїзації, осучаснення, експресивації тощо, розглядається специфіка 

відтворення різних граматичних груп архаїзмів та основні стилістичні 

перекладацькі трансформації для їх відтворення, визначено особливості 

відтворення історизмів різних тематичних груп, способи їх перекладу, 

досліджено питання доцільності використання прямих лексичних відповідників 

для перекладу історизмів. 

Ключові слова: історизм, архаїчно маркована лексика, безеквівалентна 

лексика, мікростилістичні функції, макростилістичні функції, прийоми 

перекладу, стратегії перекладу. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ласинская Т. А. Воспроизведение на украинский язык исторически 

маркированной английской лексики (на материале переводов 

художественной литературы периода XVIII – XX ст.). – Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.16. “Переводоведение”. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченка, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2018.  

Диссертация посвящена проблеме воссоздания переводных текстов, 

которые включают архаические элементы. В лексическом составе языка 

архаизмы, как правило, составляют сравнительно небольшую группу, но 
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относительно сфер использования они разноплановы и уникальны. Это 

заставляет переводчика решать задачи, связанные с различными проявлениями 

свойств исторически маркированной лексики. В процессе перевода следует 

учитывать временной период, когда появились и функционировали эти лексемы, 

и связанные с ним культурные и языковые особенности оригинала.  

В диссертации исследуются, как общие стратегии воссоздания 

исторически маркированной лексики, такие как архаизация и модернизация, так 

и специфические приемы перевода различных видов архаизмов и историзмов, 

такие как различные средства архаизации, модернизации, воссоздание 

экспрессивных элементов, рассматривается специфика воссоздания различных 

грамматических групп архаизмов и основные стилистические переводческие 

трансформации при их переводе. В работе определены особенности воссоздания 

историзмов различных тематических групп, способы их перевода, исследуется 

целесообразность использования прямых лексических соответствий при 

переводе историзмов.  

Ключевые слова: архаизм, исторически маркированная лексика, 

безэквивалентная лексика, микростилистические функции, 

макростилистические функции, приемы перевода, стратегии перевода. 

 

SUMMARY 

Lasinska T. A. Reproducing Historically Marked English Vocabulary in 

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

Manuscript. 

Thesis for Scholarly 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 deals with various aspects of translating archaic vocabulary 

represented by its various layers and embracing different contextual fields, 

grammatical categories and thematic groups. The vocabulary comprises archaisms, 

historic words, and obsolete words. Different types of temporally marked vocabulary 

are the markers of time having the chronological semantics in texts. 

Temporally marked lexemes are the source of making diachronic contrast often 

used in a number of stylistic devices. They are also carriers of significant historical 

information. Therefore, their specifics and distinction to 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, for they are transmitted 

as a heritage to future generations and enrich languages of other cultures. The problem 

of solving contrary tasks of how to keep the originality of the translated text with 
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obsolete words and at the same time to make it clear and readable for audience is under 

investigation in this research.  

The material for this research is historically marked vocabulary of the English 

language of the early modern period, which is defined by linguists as the period since 

18th – till the mid-20th century. We investigated the specifics of reproducing the 

historical marker of English historical and archaic words in Ukrainian translations. This 

research resulted in identifying and substantiating various methods and techniques of 

translating English archaic vocabulary into Ukrainian for conveying its functions, 

semantic features, and word-building possibilities for purposes of translation. 

Studied were some possibilities for translating archaic words depending on their 

grammatical, stylistic and expressive functions. The research also dealt with some 

special aspects of translating historical words related to their dividing into different 

thematic groups and taking into consideration the accuracy of reproducing historical 

information. 

In this research, we strived to study the effectiveness of translating historically 

marked words and phrases using various techniques, such as archaization, 

modernization, elimination, leveling and to define how effective they are in terms of 

conveying their functions. Also, we studied and described the specificity of translating 

archaic and historic words depending on their function in the text. The efficiency of 

some methods of translating was determined as applied for transmitting old vocabulary 

and corresponding special translation algorithms were designed with this aim. 

The research illuminates different techniques with the help of which the principle 

of priority for archaization is observed in translations. It also explores ways how 

translators modernize obsolete words in the target text. Substantiated also were the 

choices of translation methods and techniques depending on the function of archaisms 

and historicisms in the source text, chronological and cultural information, means of 

translation available in the target language, the linguistic culture and professional skills 

of the translator and his/her subjective choice. 

General strategies of reproducing historically marked vocabulary, including 

archaization and modernization, are considered in the research work as well as special 

devices for translating different kinds of archaisms and historic words such as means 

for reproducing the stylistic archaization, modernization, expressive devices.   This 

work looks into specific practices of reproducing different grammatic groups of archaic 

words and main stylistic translation means aimed at their reproduction. It is concluded 

that for archaic words the priority question is to reproduce their expressive function of 

the original text. It is an actual question for poetry as well as for prose. Means of 

archaization are the most capable in reproducing general stylistic and expressive 

coloring in Ukrainian translations of archaic words. Also, some special features and 

methods of translation used for reproducing historic words of different topical groups 

were defined. In particular, the question about the appropriateness of the direct 
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dictionary equivalent for translating historic words was studied. It was defined that 

using historic words that are not found in the original makes for reproducing historical 

and temporal information in target texts and facilitates the historic stylization in 

translations on the contextual level. 

Translation of archaic words is studied with a view to their grammar, stylistic 

and expressive functions in the text. The research gives description and analysis on 

translating such groups as archaic pronoun, noun, verb, adjective and other grammar 

groups. It also considers capabilities of reproducing archaic and historic words. The 

research also substantiates the practice of taking into account the outlook of translation 

recipients. An algorithm for translating archaic words is defined. 

Translation of historic words is studied taking into account their division into 

topical groups and considering the value of reproducing their historical information.  

Historic words are also studied as a means for historic stylization in translation. Their 

translation is analyzed depending on the character and age of recipients. The 

professional and esthetic motivations of the reader should be taken into consideration 

as well. An algorithm for translating historic words was worked out that integrates 

different approaches to translating historic words.     

Keywords: archaisms, historically marked vocabulary, equivalentless lexeme, 

microstylistic function, macrostylistic function, translation technique, translation 

strategy.  


