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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

Дисертаційне дослідження присвячено аналізу відтворення українських 

історичних реалій німецькою мовою, розгляду стратегій та прийомів 

перекладу лексичних одиниць з насиченим культурним і часовим 

забарвленням, виявленню їхнього інтерпретаційного потенціалу та 

визначенню функціональної ролі у змісті художніх текстів. 

У сучасному перекладознавстві постійно зростає інтерес до 

розгляду інтра- та екстралінгвістичних факторів міжкультурної 

комунікації,  що найбільш яскраво представлені в перекладах художньої 

літератури, які не лише об’єднують країни та народи, а й взаємозбагачують 

їхні культури. У фокусі уваги дослідників традиційно перебуває і відтворення 

національної своєрідності першотвору як один із ключових аспектів теорії 

художнього перекладу.  Постійний інтерес сприяє залученню різноманітних 

підходів до проведення перекладознавчих розвідок, оскільки ідеться про 

взаємозв’язок категорій мовного, функціонального й прагматичного змісту, 

про пошук еквівалентних та адекватних мовних структур (О. Швейцер,             

В. Комісаров, Л. Латишев, О. Чередниченко, В. Коптілов, Ю. Найда,                

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

світу стають помітними семантичні лакуни, не заповнені мовними одиницями 

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

специфічна лексика почала викликати зацікавлення серед мовознавців та 

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

Г. Чернов, О.Кундзіч, Р. Зорівчак). Попри високий ступінь розробленості у 

вітчизняній теорії перекладу, відтворення реалій і сьогодні 

продовжує приваблювати дослідників своїми невирішеними завданнями                 

(О. Огуй, А. Содомора, Н. Кушина, А. Соломаха, М. Сливка, Н. Чепель). 

У питаннях, пов’язаних із взаємодією лінгвокультурних параметрів 

тексту оригіналу та його перекладу, на сьогоднішній день немає цілковитої 

одностайності серед перекладознавців. Правила іншомовного відтворення 

українських реалій і власних назв потребують упорядкування та унормування 

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

періодичних виданнях. Такому впорядкуванню має передувати різнобічне 

вивчення реалій та їхніх функціонально-когнітивних відповідників як у 

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

пропонованого дослідження, що є спробою комплексного аналізу широкого 

кола історичних реалій (включно з певними різновидами власних назв). 

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

дисертації відповідає профілю досліджень, які здійснюються на кафедрі 

германської філології та перекладу Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, науковим пріоритетом 

якої є вивчення методології перекладу з огляду на жанрово-стилістичну 

диференціацію перекладного матеріалу, розробка та практичне впровадження 

сучасного теоретичного інструментарію. Дисертаційна робота виконана в 

рамках планової теми вищезазначеної кафедри (спеціальність 10.02.16) та 
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наукової теми, що розробляється в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації 11 БФ 

044-01). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

23 грудня 2013 року (протокол №5). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей відтворення 

українських історичних реалій у прагматичному та герменевтичному 

аспектах, встановленні закономірностей уживання стратегій та прийомів 

перекладу історичних реалій у транслятах української художньої прози 

німецькою мовою. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

• порівняти теоретичні підходи до визначення поняття «реалія», 

«історична реалія» у перекладознавчому аспекті, визначити її 

структуру та типи; 

• з’ясувати та проаналізувати основні прийоми передачі історичних 

реалій у художньому тексті за ступенем їхньої значущості для 

реципієнта; 

• дослідити вплив прагматичного аспекту, зокрема, належності 

перекладача до відповідної спільноти мов – вихідної мови чи мови 

перекладу на вибір прийому перекладу українських історичних 

реалій; 

• з’ясувати роль та функції історичних реалій у створенні 

історичного фону в художніх прозових текстах; 

• вивчити лексико-семантичне оточення досліджуваних одиниць у 

мові оригіналу та фонової семантики їх відповідників у мові 

перекладу; 

• розглянути історичні реалії в герменевтичному аспекті як 

функціонально значущі елементи художнього тексту, що мають 

певний інтерпретаційний потенціал, з’ясувати їхні основні 

характеристики та функції в концептуальній системі художнього 

тексту.  

Об’єктом даного дослідження виступають українські історичні реалії як 

одиниця перекладу німецькою мовою. 

Предметом дослідження є стратегії та прийоми відтворення українських 

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

німецькомовних перекладах художніх прозових творів. 

Методи дослідження. Методологічну основу даного дослідження поряд 

із загальнонауковими методами (спостереження, опис, дедукція, індукція, 

систематизація, аналіз, узагальнення) становлять такі вузькопрофільні методи: 

метод словникових дефініцій для вивчення та тлумачення визначень поняття 

«реалія»; метод дескриптивного та інтерпретативного аналізу реалій для 

виявлення їхньої семантики значень та структури; компаративний метод для 

порівняння відповідників реалій у мові перекладу з мовою-джерелом; 
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етимологічний аналіз для вивчення походження реалій; лексикографічний 

аналіз для вивчення окремих слів оригінального тексту і особливостей їх 

відтворення у перекладеному тексті, контекстуальний аналіз для дослідження 

чинників, які впливають на сприйняття, розуміння та врахування фонової 

інформації при передачі історичних реалій. Емпіричний корпус формувався 

шляхом суцільної вибірки. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проведено 

комплексне дослідження українських історичних реалій у німецькомовних 

художніх текстах, здійснено контрастивний аналіз їх відтворення, досліджено 

семантичні та функціональні особливості їх відтворення німецькою мовою, 

простежено варіативність їх перекладу. Крім того, у межах даного 

дослідження історичні реалії вперше розглядаються у герменевтичному 

аспекті, а саме їхній інтерпретаційний потенціал як основний фактор 

перекладацької діяльності, що на глобальному рівні визначає вибір стратегії 

перекладу, а на локальному рівні детермінує прийоми відтворення конкретних 

історичних реалій німецькою мовою. 

На захист виносяться такі положення: 

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

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

слова та словосполучення на їх позначення, які внаслідок зникнення 

позначуваного ними предмета (референта) вийшли з активного вжитку 

мовцями. За семантичною класифікацією українські історичні реалії 

поділяються на: історико-військові (найчисельніша група, відтворюються 

шляхом функціонального аналогу, калькування, транслітерації, описового  

перекладу); історичні реалії соціально-станової структури суспільства 

(перекладаються в більшості випадків за допомогою функціонального 

аналогу, рідше калькування та транслітерації); соціально-культурні реалії 

(відтворюються через функціональний аналог, опис, гіперонім, 

транслітерацію); реалії адміністративно-територіального устрою (найменше 

презентовані в даній класифікації; відтворюються в основному шляхом 

функціонального аналогу, гіпероніму  та калькування).  

2. Для відтворення українських історичних реалій у німецькомовних 

перекладах художніх творів найбільш адекватними прийомами перекладу 

виступають комбінована реномінація, транскрибування з перекладацьким 

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

дозволяють не тільки відтворити семантику історичних реалій, а й передати 

їхню темпоральну та національну конотацію. 

3. Одним із ключових шляхів інтерпретації значень історичних 

реалій у художніх прозових текстах є герменевтичний підхід, завдяки якому 

було встановлено, що головними функціями історичних реалій у художніх 

текстах є інформативна, номінативна, етнокультурна, рідше експресивно-

стилістична функція. Перекладачі передають лише інформативну чи 

номінативну функцію, а також емоційну чи конотаційну функції, ігнорують 

етнокультурні та стилістичні функціональні ознаки. 
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4. Перекладацькі помилки відтворення українських історичних 

реалій німецькою мовою є наслідком  дефіциту фонових  знань перекладача 

про культурну дійсність мови оригіналу, відсутністю відповідного концепта у 

цільовій мові,  нівелювання герменевтичного аспекту, а саме: неврахування 

функцій історичних реалій та їхнього смислотворчого потенціалу у вихідному 

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

передача лише  предметно-логічного значення реалії без урахування 

контексту. 

5. Стратегії та прийоми відтворення українських історичних реалій 

безпосередньо залежать від національно-мовної належності перекладача. На 

основі практичного матеріалу був помічений взаємозв’язок застосування 

іноземними перекладачами стратегії «одомашнення» у перекладі українських 

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

при відтворенні реалій вдаються до таких прийомів перекладу, як калькування 

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

метою відтворення темпоральної та культурної конотації безеквівалентних 

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

прийому транскрипції з поясненням значення реалії у виносці або у 

перекладацькому коментарі наприкінці твору. 

Джерельну базу дослідження складають українські художні прозові 

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

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

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

історична повість М. Пригари «Михайлик – джура козацький» та ін.). У 12 

текстах оригінальних творів української художньої прози методом суцільної 

вибірки було виявлено 258 українських історичних реалій у 1 857 випадках 

уживання. Загальний обсяг проаналізованих текстів оригіналів склав більше 

7000 сторінок (9645784 знаки). 

Крім того, у роботі використовувалися дані тлумачних словників 

української мови, загальних і спеціалізованих німецько-українських та 

німецько-російських словників, а також тлумачних словників німецької мови. 

Теоретичне значення дисертації полягає в подальшій розробці питань 

загальної і часткової теорій перекладу, у тому числі систематизації стратегій 

та прийомів перекладу національно-специфічних лексичних одиниць, у 

виявленні закономірностей вибору стратегії та прийомів відтворення 

історичних реалій у перекладі, зумовлених низкою об’єктивних причин інтра- 

та екстралінгвістичного характеру. 

Практична цінність дисертації визначається тим, що отримані в ході 

дослідження спостереження та висновки можуть бути застосовані в курсах 

практики художнього перекладу, порівняльної лексикології, 

лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, на практичних заняттях із 

перекладу, у фаховій діяльності перекладачів художньої літератури. Зібрані 

практичні матеріали можуть бути застосовані в лексикографічній практиці при  

складанні і редагуванні словників. 
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Відправними пунктами дисертаційного дослідження слугують 

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

В. Виноградова, С. Влахова та С. Флоріна, В. Комісарова, А. Федорова, 

О. Швейцера, Н.Фененко, Р. Зорівчак, О.Кундзіча, В.Коптілова, Т. Кияка, 

О. Чередниченка, В. Радчука, М. Іваницької, О. Матвіїшин, О. Бурди-Лассен, 

Е. Маркштайн, В. Кутца, О. Каде, К. Райс, А. Нойберта, Ю. Найди, П. Торопа, 

Р. Штольце, І. Лєвого та ін., у яких сформульовано основні поняття теорії 

художнього перекладу та здійснено аналіз особливостей передачі реалій. 

Апробація роботи. Результати даного дослідження обговорювалися на 

засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту 

філології КНУ імені Тараса Шевченка та були оприлюднені на VIII 

Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми термінознавства, 

романо-грманської філології та перекладу» (Чернівці, 25-26 квітня 2014 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції пам’яті доктора філологічних наук, 

професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи 

лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» ( Житомир, 15-16 травня 

2014 р.), Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (Київ, 9 жовтня 2014 р.), Наукових читаннях «Дух 

нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 8-10 квітня 2015 р.), XXIV 

Міжнародній науковій конференції ім.проф. Сергія Бураго «Мова і культура» 

(Київ, 22- 25 червня 2015р.), Міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 р.), 

Міжнародній науковій конференції «Мовнокультурна ідентичність у 

контексті філологічних студій» (Київ, 25-26 жовтня 2017), ХXVIІ 

Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені проф. Сергія 

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

Публікації. Основні положення та результати роботи висвітлено у 7 

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

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

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і списку використаної наукової літератури, лексикографічних 

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

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

 
  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

  

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

визначаються мета і завдання дослідження, його теоретичне значення та 

практична цінність, формулюються основні положення, що виносяться на 

захист, описуються методи та прийоми дослідження, джерела фактичного 

матеріалу. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

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

подано характеристику історичної реалії як предмета наукового дослідження; 
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розглянуто різноманітні класифікації реалій та сформовано власну 

класифікацію українських історичних реалій за семантичним принципом 

поділу; висвітлено необхідність урахування прагматичного аспекту та 

інтерпретаційного потенціалу обраних одиниць перекладу з позицій 

герменевтики.  

У термінологічному плані вчені розрізняють «реалію-предмет» і «реалію-

слово», що позначає його. У лінгвістичній літературі термін «реалія» 

вживається як у значенні слова-реалії, так і предмета-реалії, а також для 

позначення елемента лексики тієї чи іншої мови. На основі цього, зазначимо, 

що у нашому дослідженні вживаємо лише поняття «історичні реалії», а не 

історизми, які хоча і є синонімом, проте, на нашу думку, є трохи вужчими за 

значенням, оскільки позначають лише назву історичних явищ, предметів, 

подій, тобто є словом, тоді як реалія є не тільки словом, а й предметом. Крім  

того, шляхом зіставлення та аналізу існуючих визначень поняття «історична 

реалія» нами було запропоновано власну дефініцію. Під поняттям «історична 

реалія» ми розуміємо предмети та явища, а також слова та словосполучення, 

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

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

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

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

мови, а також слова та словосполучення на їх позначення, які внаслідок 

зникнення позначуваного ними предмета (референта) вийшли з активного 

вжитку мовцями. 

Фактичний матеріал показав, що реалії мають власні структурні 

особливості. Їх поділяють на реалії у формі простого слова, похідного слова, 

складного слова, абревіатури, стійкого словосполучення та речення. 

Розглянувши різні класифікації реалій, можна зробити висновок про те, що в 

літературі з даного питання міцно утвердився спосіб групування реалій за 

тематичним принципом. На основі практичного матеріалу нами була 

сформована семантична класифікація історичних реалій, вживаних у художніх 

прозових текстах, яка має таку структуру:  

• суспільно-політичні історичні реалії (ІР); 

• ІР адміністративно-територіального устрою; 

• ІР соціально-станової структури суспільства; 

• історико-військові реалії; 

• соціально-культурні ІР; 

• ономастичні реалії історичного характеру. 

Така семантична класифікація дала нам можливість дослідити не лише 

варіантність перекладу лексичних одиниць однієї підгрупи класифікації, а й 

простежити, які функції одна й та сама історична реалія може набувати у 

різних контекстах, як вона інтерпретується перекладачем, а також яка з груп є 

найчисельнішою. 

Окрім того, нами було розглянуто два важливі аспекти, які необхідно 

враховувати при перекладі історичних реалій: прагматичний аспект та 
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інтерпретація реалій з позицій герменевтики. Обізнаність у фоновій 

інформації вихідної культури відіграє важливу роль. Для адекватного 

відтворення реалій необхідно враховувати не лише прагматичний аспект, але 

й розглядати їх з позицій герменевтики, оскільки лише так можна урахувати 

значення та смисл одиниці перекладу, уникнути буквалізму та компенсувати 

смислотворчу функцію реалій. Таким чином, тлумачення вихідного тексту 

може розглядатися як відправна точка у формуванні стратегій перекладу. 

Очевидно, що адекватному тлумаченню будь-якого тексту передує його 

розуміння. Труднощі, пов’язані з адекватним розумінням вихідного тексту, 

насиченого безеквівалентною лексикою, свідчать про важливість 

герменевтичного аспекту серед інших аспектів художнього перекладу. 

У нашому дослідженні ми аналізували переклади творів українських 

письменників, здійснені українськими та іноземними (німецькими, 

австрійськими, російськими) перекладачами. У результаті аналізу можна з 

упевненістю говорити про те, що екстралінгвістична інформація українських 

та іноземних перекладачів не збігається за обсягом, іншими словами, вони 

мають різні фонові знання та різний обсяг референційної компетенції. У носіїв 

мови оригіналу такий обсяг значно ширший, що здебільшого слугувало 

фактором адекватності відтворення історичних реалій у перекладі. 

У другому розділі «Стратегії та прийоми відтворення українських 

історичних реалій у художніх текстах» розглядається проблема збереження 

національної та історичної своєрідності оригіналу в перекладі; значну увагу 

приділено аналізу прийомів перекладу українських історичних реалій 

німецькою мовою, а також перекладацьким стратегіям їхнього відтворення, 

таким як «одомашнення» та «очуження», досліджуються також стратегії 

«архаїзації», «модернізації» та «нейтралізації» як основні способи стилізації 

історично забарвлених текстів. Аналізуються основні функції історичних 

реалій у художніх текстах. 

Аналіз матеріалів дисертаційного дослідження, а саме перекладів 

художніх прозових творів української літератури, дозволив встановити, що 

для передачі значень українських історичних реалій німецькою мовою 

перекладачі використовують такі прийоми перекладу: 1) транслітерація – 

гетьман - Hetman, бунчук - Buntschuk, козак - Kosak, часто за фонологічною 

системою російської мови: мужик - Mushik, отаман – Ataman; 2) калькування, 

включаючи змішані випадки (калька + транскрипція) – сільське віче - 

Gemeindeversammlung, хлібоздачі - Getreideabgabe; 3) переклад за допомогою 

аналога – ключниця - Beschließerin, наймит - Knecht; 4) описовий переклад – 

січова рада – Rat in der Saporosher Sitsch, куркуль – reicher Bauer, нереєстрові 

козаки – Kosaken, die nicht im Register stehen; 5) лексико-семантичні заміни 

(генералізація, конкретизація) – чайка - Schiff, зимівник – Weiler; 6) опущення.  

Крім того, з позицій перекладацької герменевтики, нами було 

проаналізовано основні можливі помилки, які можуть виникати при передачі 

історичних реалій. Так, наприклад, не лише брак фонових знань культури 

оригіналу може стати причиною хибного відтворення реалій, але й неуважна 
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чи неправильна інтерпретація значення і смислу реалії в художньому 

контексті, адже кожен художній текст характеризується наявністю багатьох 

смислів, що і є його визначальною характерною рисою.   

Герменевтичний підхід дозволяє уникнути основних перекладацьких 

помилок та хибних перекладацьких рішень, які виникають при перекладі 

художнього тексту: 1) текст перекладається без урахування його 

смислотворчого потенціалу; 2) текст перекладається без урахування функцій 

засобів, що беруть участь у смислотворенні; 3) у перекладі експліцитно 

передано смисли, тобто наведено власну інтерпретацію перекладача;                              

4) перекладач транслює окремі елементи тексту без урахування цілісності його 

структури, що змінює їх функцію. Так, наприклад, німецький перекладач 

історичної повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба» Корфіц Гольм неправильно 

інтерпретував назву країни, в якій відбуваються події повісті, і, таким чином, 

неправильно її переклав, чим напевно викликав у читача щонайменше подив 

та спантеличення, що ж то за «окрайна», «прикордонна земля» і де вона 

знаходиться: Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну! - 

Dies war die Stätte, von der aus Freiheit und Kosakentum das ganze Grenzland 

beherrschten! Звісно, таке хибне трактування лексеми «Украйна» можна було 

б вважати небезпідставним, оскільки до ХІХ століття існувало слово 

«украйна» і означало воно «межова область», «межа, що знаходилася з краю 

землі», але якби воно було вжито в такому значенні, воно б не писалося з 

великої літери. 

На жаль, від помилок не застраховані навіть досвідчені перекладачі, 

перекладачі-україністи. Так, наприклад, польський перекладач, дослідник 

україністики Александер Кратохвіл, здійснив переклади Ю. Андруховича,                

С. Жадана, О.Забужко, в одному з творів якої неправильно зрозумів в описі 

Києва та його містян реалію Бесарабка, що позначає відомий ринок в центрі 

Києва, біля головної вулиці – Хрещатик, куди приїжджають торгувати люди з 

різних частин України:  

… якийсь чернець чи боярин, сутемне од часу обличчя того типово 

вкраїнського, добре прописаного, але водночас м’якого, як у старих горах, 

рельєфу, що його й досі легко впізнати, наприклад, між дядьків на Бессарабці, 

і тільки очі, незворушно-темні, набряклі всезнаттям, тяжіли на ньому, немов 

не вміщаючись, і здавалось, він от-от знову зверне їх на мене [Забужко, 

«Музей покинутих секретів», 20]. - … es war ein Mönch oder Bojar mit einem von 

der Zeit gedunkelten Gesichtszüge, die man gegenwärtig noch unter den Alten in 

Bessarabien antrifft,und nur die Augen, unbewegt, dunkel, mit Gesehenem übervoll, 

drückten das Antlitz  ihm nieder… 

Разом із проблемою збереження національної своєрідності оригіналу 

постає також проблема передачі його історичного колориту. Перекладачам 

доводиться працювати з творами, створеними в різні періоди історії, а епоха, 

коли було створено літературний твір, накладає певний відбиток на художні 

образи. Збереження історичного забарвлення твору можливе тільки шляхом 

встановлення стилістичних відповідностей з оригіналом, адже стилістичні 
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засоби втілюють ті образи, які були специфічні для письменників певної 

епохи. Отже, питання передачі історичного забарвлення твору не обмежується 

тільки однією категорією мовних елементів, а охоплює цілу систему 

стилістичних засобів. 

Окрім звичних стратегій перекладу «одомашнення» (кунтуш – Mantel, 

мужик - Bauer) та «очуження» (бунчук – Buntschuk, дружина – Drushina), сюди 

можна також віднести «модернізацію» (шаровари – Pluderhose, сільський 

отаман – Gemeindevorstehende), «нейтралізацію» (віче – Versammlung, 

стравниця – Speisesaal) та «архаїзацію» (джура – Кnappe, сердюк – Bursche, 

наймит – Knecht, кунтуш – Wams), а також, стратегію «ідеологічної 

маніпуляції», оскільки під час дослідження було зафіксовано чимало 

прикладів ідеологічної маніпуляції в перекладі. З огляду на переклад, зокрема 

художніх творів, у герменевтичному аспекті, який передбачає множинність 

інтерпретацій смислів, ідеологія доволі часто стає приводом для спекуляцій та 

маніпуляцій. 

Так, наприклад, переклад повісті І.Я. Франка «Захар Беркут» 

“Sturm im Tuchla-Tal”, здійснений у 1955 році Маргою Борк (Marga Bork) 

характеризується високим ступенем політизації, оскільки написана Урсулою 

Вібах передмова до перекладу відносила І.Я. Франка до «попередників 

В.Леніна та Й. Сталіна». Всім добре відомо, що в історичній повісті «Захар 

Беркут» ідеться про боротьбу давніх карпатських громад проти нашестя 

монголів та соціального гноблення. Провідними мотивами твору є 

возвеличення мужності, патріотизму, винахідливості, рішучості, вміння 

долати перешкоди, захист рідної землі, єдність та згуртованість народу – 

запорука перемоги. Проте в передмові до німецького перекладу цього твору 

дається хибне твердження, що нібито цей твір став натхненником пролетаріату 

до боротьби за його права, який потребував для боротьби «такого провідника, 

як Захар Беркут, такого нестримного борця, як і Максим, і знайшов його в 

особі Леніна та Сталіна» (Franko, Sturm in Tuchla-Tal, 

Vorwort von Ursula Wiebach, 6). На додачу до цього вступ закінчується 

словами, що І.Я. Франко та «мільйони інших людей передбачали настання 

щасливого життя із приходом соціалістської революції» (Franko, 

Sturm in Tuchla-Tal, Vorwort von Ursula Wiebach, 7). Пояснення такої 

пропаганди у вступі до перекладу художнього твору можна зрозуміти із 

інформації про видавництво Verlag Kultur und Fortschritt Berlin, яке 

знаходилося в НДР. Тим не менш, хоч це цілком очевидно для носіїв мови, але 

для реципієнтів перекладу таку хибну інформацію було вплетено в тканину 

твору доволі непомітно шляхом інтерпретацій значень, гри зі смислом та 

вибору потрібного напрямку. 

На основі проаналізованого матеріалу нами було виокремлено 8 

основних функцій історичних реалій у художніх текстах, серед яких: 

інформативна, номінативна, конотативна, референційна, емоційна, 

етнокультурна, стилістична та когнітивна. Згідно зі скопос-теорією основою 

процесу перекладу є його мета, а перекладач виступає експертом, який несе 
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відповідальність за оптимальне досягнення мети. Поняття скопосу можна 

позначити як виконання певної обраної функції чи дотримання певної стратегії 

перекладу. Вибір стратегії перекладу знаходиться у прямій залежності від 

скопосу, тобто мети. Тому така класифікація основних функцій історичних 

реалій у художніх текстах допомагає зрозуміти, якими основними функціями 

перекладач знехтував, а які навпаки передав і чому використав той чи інший 

прийом перекладу.  

У третьому розділі «Відтворення семантичних та функціональних 

особливостей українських історичних реалій у перекладах» окреслюються 

особливості запропонованих семантичних груп історичних реалій та 

аналізується взаємозв’язок прийомів відтворення реалій з їхньою належністю 

до певної семантичної групи. Завдяки семантичній класифікації та 

використанню герменевтичного підходу до інтерпретації історичних реалій 

можна краще простежити функціональні особливості кожної з них. 

Аналізуються випадки впливу мовної особистості автора на способи 

представлення реалій у лінгвокогнітивному просторі цільової мови. Крім того, 

розглядаються особливості відтворення ономастичних реалій із часовим 

історичним забарвленням.  

Відповідно до семантичної класифікації історичних реалій було 

встановлено особливості відтворення кожної підгрупи лексики у перекладі. 

Реалії адміністративно-територіального устрою відтворюються шляхом 

аналогу (70%), калькування (20%), гіпероніма (7%), опису (3%): Коли 

Михайлик з батьком Мехтодом повернулися з хутора, на Січі аж кипіло. [М. 

Пригара, «Михайлик – джура козацький»]. - Als Mychailyk mit seinem 

Adoptivvater vom Weiler zur Sitsch zurückkehrte, war dort alles in heller Aufregung 

begriffen; Усю землю розбила, уставила волості, погости, кожному дала урок 

і устав. [С.Д. Скляренко, «Святослав»]. - Sie hatte das Land in Amtsbezirke und 

Dorfgemeinden eingeteilt und für alle einheitliche Steuern und Abgaben festgelegt. 

Таким чином спостерігаємо, що реалія волость була передана гіперонімімом 

Bezirk, а також аналогом Amtsbezirk, як зазначено в онлайн-словнику 

MULTITRAN Amtsbezirk – округ, волость; тоді як реалія погост (сільська 

громада на Русі) була відтворена калькуванням, що дозволило передати її 

номінативну функцію. 

Реалії соціально-станової структури відтворюються за допомогою 

аналогу (70%) – Сталося так: їхали на Січ валкою чумаки, везли возами-

мажами сіль, натрапили на кинуте дитя й забрали з собою [Пригара М. 

«Михайлик – джура козацький», 8]. - Es hatte sich damals so gefügt, dass Kärrner 

zur Sitsch fuhren und auf ihren großen Wagen Salz von der Krim brachten. Sie 

fanden das einsame Kindlein und legten es auf einen Wagen. (Українська 

історична реалія чумак перекладається аналогом Kärrner, який зовсім не 

передає значення, порівняємо: Чумак  — на Україні в XV – XIX ст. — візник і 

торговець, який перевозив на волах хліб, сіль, рибу та інші товари для 

продажу. Kärrner – Arbeiter, der harte körperliche Arbeit verrichten muss 

[DUDEN]); калькування (14%) – Зосталась хата і шматок ґрунту коло вікон. 
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Ми незаможники - . Uns blieb das Haus und ein Flecken Erde bei den Fenstern. 

Wir sind Unterbemittelte“ [Барка, «Жовтий князь», c. 47]; транслітерації (6%) 

та опису (2%), комбінованої реномінації (7%): Ланка піонерів-школярів, як 

настроєний хор, під орудою партійця, затинає: — Куркуль, віддай хліб! 

[Барка, «Жовтий князь»] - Ein Trupp Pioniere-Schüler, skandiert wie ein geübter 

Chor unter Führung eines Parteigenossen: „Kurkul (reicher Bauer), gib das 

Getreide her. 

Реалії історико-військові передаються шляхом аналогу (50%) – 

Хорунжий Міняйло, здоровий, як дуб, став, ухопившись за щоглу, замахав 

корогвою. - Der Fähnrich Minjailo, ein baumstarker Mann, klammerte sich an den 

Mast und schwenkte mit der freien  Hand die Fahne [М. Пригара, «Михайлик – 

джура козацький»]; калькування (24 %) – Махне булавою…- Wenn er mit 

seinem Atamansstab winke… ; транслітерації (20 %) – Вої з княжої дружини 

після смерті Святослава взяли безтрепетне тіло Микули …[Скляренко 

«Володимир», 1] - Die Krieger der fürstlichen Drushina trugen ihn …; описового 

перекладу (4%) –  нехай не бариться, нехай, ради бога, збира мерщій своє 

реєстрове й нереєстрове козацтво, нехай кличе й січовиків-низовців з отим 

їхнім Бородавкою — тут уже нічого не вдієш [М. Пригара, «Михайлик – 

джура козацький»]. –  damit er nur, um Gottes willen, schneller kommt, soll er alle 

Kosaken, die im Register stehen, als auch die, die nicht darin vermerkt sind, 

sammeln und auch die Saporosher mit ihrem Borodawka nicht vergessen!; 

комбінованої реномінації (2%) – їх на Січі прозивали козаками-гречкосіями.. 

– In der Sitsch nannte man sie Kosaken-Hirsebauern [М. Пригара, «Михайлик – 

джура козацький»]. 

Соціально-культурні реалії відтворюються через аналог (37%), 

гіперонім (27 %), комбіновану реномінацію (24%), калькування (9%), 

описовий переклад (3%) — Заяскріли під деревами червоні, сині, зелені 

жупани й  кунтуші з довгими одкидними рукавами, на кому добрі, ошатні, а 

на кому й латані-перелатані: кожен вдягнув, що мав. На іншому тільки 

шапка була святкова, червоноверха, з китицею, або червоні чоботи-сап’янці, 

а інший сіромаха не мав на собі нічого, крім замащених дьогтем шаровар…- 

Unter den Bäumen leuchteten rote, blaue, grüne Wämse und Kosakenmäntel mit 

langen, an den Schultern geschlitzten Ärmeln. Der eine hatte neue, feiertägliche 

Kleidung, der andere besaß an guten Sachen nur eine festliche Mütze mit rotem 

Samtboden und einer Troddel oder rote Saffianstiefel. Manch arme Tröpfe hatten 

nichts als lauter Flicken oder mit Wagenschmiere befleckte weite Hose an [М. 

Пригара, «Михайлик – джура козацький»]; гіперонім - "Бо постановлено: ми 

шкірами своїми, як великими карбованцями, заплатим". - 

„…doch es wurde so beschlossen, dass wir mit unserer Haut, als wären das große 

Geldstücke, bezahlen“; транслітерацію - Штраф сімдесят п'ять карбованців. 

І скажи спасибі, що без тюрми. - „Strafe fünfundsiebzig Karbowanzi. Und 

bedanke dich, dass es ohne Kerker abgeht“ [Барка, «Жовтий князь»].  

Розглянувши особливості вживання та відтворення ономастичної 

лексики як складових компонентів-реалій історичної повісті, слід зазначити, 
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що їх слід подавати в національній подобі, аби зберегти національний колорит, 

тому найуживанішим перекладацьким прийомом їх відтворення є 

транслітерація: Kii, Stschek, Choriw, Swjatoslaw, Oleg. Проте зовсім іншого 

підходу вимагають смислово значущі власні імена («промовисті імена»), 

прізвища, географічні назви, оскільки вони є своєрідним тропом, який автор 

використовує у стилістичних намірах для характеристики персонажа або 

соціального середовища. Так, наприклад, деякі перекладачі намагаються 

передати значення прізвищ та прізвиськ, транслітеруючи їх, а потім 

пояснюючи значення у виносці: отаман Бородавка – Ataman Borodawka*. У 

виносці знизу сторінки перекладач подає коментар: *Borodawka (ukr.) – Warze. 

При передачі прізвища Сагайдачний перекладач цілком слушно подав у 

виносці пояснення *abgeleitet von „sahaidak“ (türk., ukr.) – Köcher, завдяки 

чому частково збережено семантичну значущість, стилістичну функцію, 

розкрито внутрішню форму лексеми. При транскрипції відбувається значна 

втрата семантичної значущості власних назв. Географічні назви (топоніми та 

гідроніми) також зазвичай транслітеруються/транскрибуються, проте можливі 

випадки, коли вони перекладаються, якщо несуть в собі яскраво виражену 

семантику, наприклад Великий Луг – Große Wiese. 

Деяким типам власних назв притаманні ознаки національної і навіть 

часової маркованості, що дає змогу розглядати їх як різновид історичних 

реалій. Через відсутність уніфікованості транслітераційних правил 

спостерігаються різні варіанти відтворення тих самих звуків/літер. Крім того, 

існують певні специфічні особливості відтворення власних назв, спричинені 

національно-культурною та історичною специфікою одиниць, що належать до 

цього класу, а також їхніх дериватів. 

Вихідна кирилична форма є проблемним аспектом відтворення 

історичних імен і потребує транслітерації. Частими є розходження за способом 

представлення в німецькому записі літери г, що в українській мові читається 

по-іншому, ніж в російській та старослов’янській. Причому це спостерігається 

не лише у перекладах, здійснених з російської мови чи перекладачами, для 

яких вихідна мова була не рідна. У зв’язку з цим виникає відмінність форм 

транслітерованих власних назв Ігор, Ольга, Галич і т.п., що значною мірою 

залежить від мовної свідомості та суспільно-історичних поглядів перекладача. 

Так само мовна свідомість автора німецькомовного перекладу стосується 

випадку вживання форм Wolodymyr чи Wladimir для позначення осіб з 

української традиції. 

Використання в німецькому перекладі російськомовного варіанту 

українських власних назв говорить не лише про імовірність того, що переклад 

здійснено за посередництва російської мови, а й про те, що значна частина 

перекладів була здійснена за радянських часів, а отже можна припустити, що 

перекладачі були виховані на російській історіографічній традиції. Переклади 

художніх творів, здійснені україномовними перекладачами з української, а 

також переклади останніх десятиліть, здійснені німецькомовними 
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перекладачами відтворюють українські форми імен історичних осіб та 

географічних назв: Wolodymyr, Ihor, Olha тощо. 

Досить часто у творах різних періодів зустрічався топонім Русь та 

відповідник етноніма руський. Якщо з відтворенням топоніма Русь – Rus 

проблем не виникало, то етнонім «руський» у більшості випадків вживання 

подавався перекладачами як «russische», що є омонімом німецького перекладу 

«російський». Оскільки ідеться не про фахову, а про художню літературу, 

цільова аудиторія якої не обов’язково має інформаційний запас (фонові 

знання) про існування Русі і походження етноніма «руський», і тим більше не 

відчуватиме при перекладі різниці з «російський», це тільки більше 

заплутуватиме читача та створить хибну картину бачення країни та історії 

мови оригіналу. Єдиним можливим, на наш погляд, варіантом є 

перекладацький коментар або виноска при першому ж уживанні 

вищезгаданого етноніма із поясненням походження і значення слова. 

Фонова семантика більшості власних назв значно наповнена 

комунікативно важливою історико-культурною інформацією, а також існує 

можливість виникнення контекстуально зумовлених змін у змістовому 

наповненні реалії залежно від історичного часу, в контексті якого вона 

позиціонується. Все це змушує перекладача вдаватися у кожному 

конкретному випадку до тих прийомів, які не лише передають відповідні 

асоціації та алюзії, але забезпечують упізнаваність назви та її безпомилкове 

співвіднесення з українським прототипом. 
 

ВИСНОВКИ 

Одним з лексичних засобів вираження національної та історичної 

своєрідності літературного твору є реалії, тобто слова, які позначають поняття 

і предмети, пов’язані з епохою твору (епохою його написання або описуваною 

в ньому епохою). Використання реалій допомагає авторові твору створити той 

достовірний фон, на якому розгортається дія, будуються художні образи, а 

також реалістично відновити картину описуваної епохи. 

Таким чином, історичні реалії — це явища, поняття, предмети, 

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

мови, а також слова та словосполучення на їх позначення, які внаслідок 

зникнення позначуваного ними предмета (референта) вийшли з активного 

вжитку мовцями. 

Для забезпечення прагматично еквівалентної передачі українських 

історичних реалій німецькою мовою використовуються різні поєднання 

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

опущення реалій. Для адекватного перекладу реалій необхідні знання 

перекладачем не лише двох мов (ВМ та МП), але й реальної дійсності, 

зображеної в оригіналі. Незнання перекладачем описуваної ситуації 

призводить до неточної передачі значення реалії або навіть до повного 

спотворення смислу оригіналу. Крім того, нами було встановлено основні 

причини перекладацьких помилок та похибок з позицій герменевтики 

перекладу, серед яких: неврахування функцій історичних реалій, 
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неврахування смислотворчого потенціалу, наведення власної інтерпретації, а 

не задуму автора, передача лише предметно-логічного окремого значення 

реалії без урахування контексту. 

Художні твори історичної тематики неминуче піддаються історичній 

стилізації, тому окрім проблеми вибору стратегії при відтворенні реалій на 

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

теорії перекладу залишається проблема відтворення часової епохи художнього 

твору, відображеної в історичних реаліях, тобто осучаснення лексики і твору 

в цілому чи збереження історичності. Етимологічний аналіз німецької 

лексики, застосованої в перекладах для відтворення українських історичних 

реалій, говорить про те, що більшість перекладачів намагаються зберегти 

відчуття дистанції часу, тому для хронологічної адаптації відтворюють 

українські історичні реалії архаїзованою та історичною лексикою, що вказує 

на стратегію «архаїзації» (близько 65% опрацьованих перекладів художніх 

творів). В інших випадках історично забарвлена лексика адаптується і 

відтворюється нейтральною лексикою (приблизно 30%). Уживання стратегії 

модернізації лексичних одиниць зафіксовано в поодиноких випадках (5 %).  

Нами було встановлено, що основними прийомами відтворення реалій 

є: 

функціональний аналог 52% 

калькування 19% 

транскрипція 8%  

опущення 7% 

лексико-семантичні заміни 6 % (5% генералізація, 1% конкретизація) 

комбінована реномінація 5% 

описовий переклад 3%. 

Під час дослідження було простежено кореляцію мовної належності 

перекладача та застосовуваних ним перекладацьких прийомів відтворення 

реалій. На основі аналізу практичного матеріалу було виявлено закономірність 

застосування іноземними та українськими перекладачами конкретних 

прийомів перекладу історичних реалій в рамках стратегії «очуження». Так, 

австрійські, німецькі та російські перекладачі, вдаються до таких прийомів 

перекладу, як калькування та заміни реалії аналогом, тоді як українські 

перекладачі схильні до відтворення історичних реалій транскрипцією з 

поясненням значення реалії у виносці або наприкінці твору.  

Сформувавши класифікацію історичних реалій, ми не лише дізналися, 

який з підпунктів є найчисельнішим, але й простежили застосування того чи 

іншого прийому перекладу кожного з підкласів. Так, найчисельнішою групою 

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

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

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

2%. За ними йдуть історичні реалії соціально-станової структури 

суспільства (36 історичних реалій), які перекладаютья через функціональний 

аналог – 70%, калькування – 14%, комбіновану реномінацію – 7%, 
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транслітерацію – 6%, опис – 2%. Соціально-культурні реалії (24 історичні 

реалії) відтворюються за допомогою функціонального аналогу – 37%, 

гіпероніма – 27%, комінованої реномінації – 24%, калькування – 9%, 

описового перекладу – 3%. Реалії адміністративно-територіального устрою 

найменше презентовані в даній класифікації – 11 історичних реалій. Вони 

відтворюються шляхом аналогу – 70%, калькування – 20%, гіпероніма – 7% та 

опису – 3%. У наведеній класифікації не йдеться про застосування якогось 

конкретного способу перекладу до всіх лексем одного семантичного класу, 

адже історична реалія потребує індивідуального підходу при перекладі. Навіть 

якщо реалія позначає одну й ту саму річ чи явище, вона може набувати зовсім 

іншого змісту і виконувати інакшу функцію в іншому контексті.  

У результаті дослідження завдяки герменевтичному підходу до 

інтерпретації значень було встановлено, що головними функціями історичних 

реалій у художніх текстах є інформативна, номінативна, етнокультурна, 

стилістична, рідше конотаційна та емоційна. При відтворенні мовою 

перекладу більшість цих функцій втрачається. Перекладачі передають лише 

інформативну чи номінативну функцію, а також емоційну чи конотаційну 

функції, ігнорують етнокультурні та стилістичні функціональні ознаки. 

Перекладам українських художніх творів, здійсненим у радянський 

період, притаманне викривлення чи порушення історичної дійсності та певний 

ступінь ідеологізації, оскільки всі переклади того часу проходили жорстку 

цензуру, в результаті якої переклад набував нового забарвлення. Хибна 

інформація вміло вплітається в тканину твору шляхом інтерпретацій значень, 

гри зі смислом та вибору потрібного політичного напрямку (наприклад, 

роз’яснення у вступі до твору вчинків головних героїв як 

натхненників певного політичного руху). Ще одним інструментом 

ідеологічної адаптації можна вважати надання негативної конотації, 

висловлення негативної думки перекладачем з приводу певного історичного 

явища чи історичної особи. 

Своєрідною ідеологізацією є і той факт, що тривалий час українські 

лексеми відтворювалися іноземними мовами через фонологічну систему 

російської мови. Так, наприклад, більшість іноземних перекладачів (німців, 

австрійців, росіян) відтворювали не тільки географічні назви, але й 

антропоніми, керуючись російськомовною фонологічною системою 

(наприклад, Володимир - Wladimir, Русь – Russland (Росія)). Такі маніпуляції 

зі змістом твору та підміна історичних фактів не тільки спотворюють 

мовнокультурну та історичну ідентичність, але й руйнують її, позбавляючи 

читача можливості ознайомитися з реальною картиною світу країни мови 

оригіналу. 

Перспективним напрямком дослідження вважаємо вивчення та 

порівняльний аналіз особливостей перекладу історичних реалій у наукових та 

художніх текстах. 
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Дисертацію присвячено аналізу особливостей відтворення українських 

історичних реалій німецькою мовою на прикладі художніх прозових текстів. 

Під час  дослідження було проведено комплексний аналіз відтворення 

українських історичних реалій у прагматичному та герменевтичному 

аспектах, було виявлено стратегії та прийоми  відтворення реалій у 

німецькомовних перекладах української художньої прози.  

Було запропоновано уточнену семантичну класифікацію історичних 

реалій; виявлено чинники, що впливають на відтворення прагматичного 

потенціалу історичних реалій; розкрито роль герменевтичного аспекту в плані 

інтерпретації історичної реалії при перекладі художніх текстів; встановлено 

найбільш адекватні прийоми  перекладу українських історичних реалій; 

досліджено закономірності вживання  стратегій і прийомів перекладу 

історичних реалій, виконаного українськими та іноземними перекладачами. 

Також у  результаті дослідження завдяки герменевтичному підходу до 

інтерпретації значень було встановлено, що головними функціями історичних 

реалій у художніх текстах є інформативна, номінативна, етнокультурна, 

стилістична, рідше конотаційна та емоційна. При перекладі відтворюються 

зазвичай інформативна чи номінативна функції, а також емоційна чи 

конотаційна функції, етнокультурні та стилістичні функції перекладачами 

здебільшого ігноруються. 

Ключові слова: реалія, історична реалія, безеквівалентна лексика, 

фонова інформація, герменевтичний аспект, прагматичний потенціал,  

стратегії та прийоми перекладу, функції історичних реалій.  

 

АННОТАЦИЯ 

Кияниця К.Ю. Воспроизведение украинских исторических реалий в 

немецкоязычных художественных переводах ХХ - нач. ХХІ века. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.16. - переводоведение. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена анализу особенностей воспроизведения 

украинских исторических реалий на немецкий язык на примере 

художественных прозаических текстов. В ходе исследования был проведен 

комплексный анализ воспроизведения украинских исторических реалий в 

прагматическом и герменевтическом  аспектах, были обнаружены 

закономерности применения стратегий  и приемов  воспроизведения реалий в 

немецкоязычных переводах украинской художественной прозы. 

 Предложена  уточненная  семантическая  классификация  исторических 

реалий; выявлены факторы, влияющие на воспроизведение  прагматического 

потенциала исторических реалий; раскрыта роль герменевтического аспекта в 

плане интерпретации исторической реалии при переводе художественных 

текстов; установлены наиболее адекватные приемы  перевода украинских 

исторических реалий; исследованы особенности применения стратегий 
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перевода исторических реалий, выполненного украинскими и иностранными 

переводчиками. 

В результате исследования благодаря герменевтическому  подходу к 

интерпретации значений реалий было установлено, что главными функциями 

исторических реалий в художественных текстах являются  информативная, 

номинативная, этнокультурная, стилистическая, реже коннотационная  и 

эмоциональная функции. При  переводе большинство этих функций теряется, 

поскольку переводчики передают  только информационную или 

номинативную функцию, а также эмоциональную и коннотационную 

функции,  игнорируя при этом  этнокультурные и стилистические 

функциональные признаки исторических реалий. 

Ключевые слова: реалия, историческая реалия, безэквивалентная 

лексика, фоновая информация, герменевтический аспект, прагматический 

потенциал,  стратегии и приемы перевода, функции исторических реалий. 

 

ABSTRACT 

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

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

Manuscript. 

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

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

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.  

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

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

analysis of pragmatic and hermeneutic aspects of Ukrainian historical realia 

translation was performed. Translation strategies and methods of historical realia 

rendering in German translations of Ukrainian literary prose were determined.  

This paper proposes the refined semantic classification of historical realia; 

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

translation; discovers the role of the hermeneutic aspect in terms of historical realia 

interpretation in the literary translation; determines the most adequate methods of 

Ukrainian historical realia translation, namely: functional equivalent, calque 

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

substitutions, descriptive translation; studies the systematic character of the 

historical realia translation strategies and methods used by Ukrainian and foreign 

translators. 

German translators tend to use translation methods and explications in 

different combinations, interpretations of realia in the TT as well as omissions in 

order to provide pragmatically equivalent rendering of Ukrainian realia. Realia 

words reflect national peculiarities of the language and endow literary texts with 

artistic imagery. The knowledge of the realities of life described in the ST is no less 

important than the fluency in SL and TL for adequate translation of historical realia. 

Inaccurate rendering of realia word meaning and distortion of the ST sense take 

place due to translator's lack of understanding of the particular situation described 
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in the text. Also, the main reasons of translator's mistakes and inaccuracies from the 

standpoint of translation hermeneutics were determined. These reasons include the 

following: disregard of historical realia functions, disregard of the sense creation 

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

interpretation, disregard of the context and partial rendering of realia word’s 

meaning. 

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

Thus, besides the problem of an appropriate translation strategy for realia rendering 

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

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

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

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

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

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

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

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

studied literary texts 65%). However, there are translations where neutral lexical 

units were used (approx. in 30%). The cases of lexical units modernization are quite 

occasional (approx. 5%).  

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

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

analysis revealed the tendency of historical realia foreignization in translations 

performed by foreign translators. Thus, Austrian, German and Russian translators 

used such translation methods as calque translation and functional equivalent, while 

Ukrainian translators opt to render historical realia by transcription with an 

explanation in a footnote or references.  

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

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

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

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

transliteration, descriptive translation. The second largest group is historical realia 

of social and class structure. The main way of its translation is mostly functional 

equivalent. Calque translation and transliteration are used to a lesser extent. Social 

and cultural realia are rendered by functional equivalent, descriptive translation, 

hypernym or transliteration. Administrative and territorial systemі realia are 

represented in the smallest number.  In most cases they are rendered with a help of 

functional equivalent, hypernym or transliteration. Certainly, it does not mean that 

a particular method of translation is applied to all lexemes of one semantic group, 

since each historical realia word requires an individual translation approach. 

Historical realia word may acquire entirely different meanings and various functions 

in different contexts even if it refers to the same thing or phenomenon. 

Key words: realia, historical realia, nonequivalent vocabulary, background 

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

translation, functions of historical realia. 
 


