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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто способи та методи передачі культурно-специ-

фічної лексики у перекладі Марією Скрипник повісті Ольги Кобилянської 
«В неділю рано зілля копала» англійською мовою. Було продемонстрова-
но, що для доречного відображення українського колориту в англомовній 
лінгвокультурі слід комбінувати різні засоби та прийоми перекладу. Ак-
туальність обраної теми базується на стрімкому розвитку української 
культури, літератури та економіки на світовій арені. Метою роботи є 
дослідження особливостей перекладу культурних реалій україномовного 
тексту англійською мовою. Дослідження ґрунтується на перекладознав-
чо-зіставному методі, порівняльному методі, методі перекладацького 
аналізу, що дозволяють повно та детально розкрити обрану тему. Кож-
на мовна група має свої культурно-специфічні особливості, що являють 
собою труднощі при відтворенні іноземною мовою. Встановлено, що до 
культурно-специфічної лексики входять реалії, безеквівалентна лекси-
ка, вигуки, власні імена, географічні назви. Для їх передачі при перекладі 
обраного твору були застосовані такі перекладацькі трансформації як 
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транскрипція, транслітерація, калькування, гіперонімія, описовий пере-
клад, дослівний переклад та пояснення в коментарях. Усі зазначені пере-
кладацькі трансформації направлені на вдалу передачу національно мар-
кованої лексики та збереження національних барв певного народу при їх 
відтворенні для іншомовного реципієнта. Попри те, що перекладу безек-
вівалентної лексики присвячено багато праць різних вчених, на сьогодніш-
ній день у перекладачів все ще з’являються труднощі при передачі змісту 
слів-реалій та навіть їх розумінні. Точний переклад національної лексики 
є дуже важливим для розуміння тексту, особливо художньої літерату-
ри, адже це важливий спосіб міжкультурної комунікації. Відомо, що для 
вдалого відтворення національно маркованої лексики перекладач повинен 
мати необхідні знання про семантику та значення слів як у мові оригіналу, 
так й у мові перекладу. Оскільки мова динамічна і може досить швидко 
змінюватися, переклад культурно-специфічної лексики є невичерпною те-
мою для дослідження. 

Ключові слова: культурно-специфічна лексика, національно марковані 
слова, безеквівалентна лексика, реалія. 

Вступ. Українська література — одна з найбільш багатих літератур 
у світі, її жанрове розмаїття вражає. Хоча й перекладачі вже майже два 
століття намагаються перекласти якомога більше українських худож-
ніх творів англійською мовою, але, на жаль, літературна спадщина 
України майже зовсім не відома англомовному читачеві. 

В останні роки кількість перекладів українських творів англій-
ською мовою невпинно зростає. Але перекладачі ще й досі стикають-
ся з проблемами передачі культурно-специфічної лексики. Багато 
вчених обговорювали це питання. 

Переклад художньої літератури є надзвичайно важливим у сучас-
ному суспільстві. 

Ми живемо у світі, в якому перекладачі розглядаються як посе-
редники між культурами та відіграють вагому роль у міжкультурній 
комунікації, а саме в обміні досвідом та знаннями різних культур та 
народів. При тому, що у світі стільки політичних та економічних роз-
біжностей і несправедливості, все, що може наблизити нас до розу-
міння інших культур, безумовно заслуговує на відзначення. 

Переклад є складним явищем, оскільки він стосується не лише 
пари мов, а й культурних аспектів, з якими пов’язані мови. Один із 
цих аспектів складається із специфічних для культури предметів — 
матеріальних чи духовних концепцій, які є в одній культурі та відсутні 
в іншій. 

Переклад понять, пов’язаних із культурою, здається є одним із 
найскладніших завдань, які повинен виконувати перекладач. 

В перекладацькій справі вдале відображення реалій є однією з 
основних складових успіху. Адже якнайближча передача предметного 
змісту реалії означає якнайточніше відтворення характеру явища, по-
няття чи предмету, що тісно пов’язані з народом, країною чи краєм, з 
одного боку, та з історично-часовим проміжком, з іншого. 

Переклад національної лексики надзвичайно важливий для ро-
зуміння художнього тексту, оскільки це єдиний спосіб передати осо-
бливості культури, національний менталітет, відмінності між навко-
лишнім середовищем та культурою у різних країнах. Таким чином, 
зараз перекладачеві доводиться передавати усю багатогранність укра-
їнської культури. Звісно, неможливо абсолютно точно передати коло-
рит звичаїв і традицій певного народу. Перекладачі часто стикаються 
з проблемами перекладу культурно-специфічної лексики: реалій, ви-
гуків, безеквівалентної лексики, історизмів, архаїзмів, діалектизмів, 
власних і географічних назв, русизмів тощо. 

Актуальність роботи зумовлена зростанням інтересу до української 
культури та зацікавленістю у способах її відтворення англійською мо-
вою. 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягає у виявленні 
культурних реалій у повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля 
копала» та аналізі способів та засобів їхньої передачі у тексті-пере-
кладі. 

Для досягнення зазначеної мети передбачене виконання таких за-
вдань: проаналізувати та класифікувати культурно-специфічну лек-
сику; дослідити особливості, засоби та методи відтворення культур-
них реалій; встановити основні випадки невідповідності перекладу 
оригіналу, види та причини часткової чи повної втрати інформації. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом дослідження слугу-
вала повість «В неділю рано зілля копала» української письменниці 
Ольги Кобилянської в оригіналі українською мовою (загальним об-
сягом 184 сторінки) та її англійський переклад (загальним обсягом 
168 сторінок). 

У якості методів дослідження використовувалися порівняльний 
метод для виявлення спільних і відмінних рис у мовах оригіналу та пе-
рекладу; метод перекладацького аналізу для знаходження лінгвости-
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лістичних особливостей тексту оригіналу, визначення використаних 
стратегій, тактик та операцій у перекладі; перекладознавчо-зіставний 
метод аналізу оригіналів і перекладів тексту, метод кількісного аналізу 
для репрезентації кількісних показників у результатах дослідження. 

Результати та дискусія. В умовах швидкого розвитку суспільства, 
інтернаціоналізації, тісного контакту між різними країнами та їхніми 
культурами важливого змісту набуває робота перекладача та безпо-
середньо сам переклад. Вченими було запропоновано багато різних 
визначень перекладу, кожне відображає певну теоретичну модель, що 
лежить в основі. Наприклад, Л. С. Бархударов визначає переклад «як 
процес заміни тексту однієї мови текстом іншої мови, зберігаючи не-
змінний план дій» (Бархударов, 1975: 3). 

В. Н. Комісаров говорить про переклад як «про відчуження ство-
реного відрізку мовлення з відповідною частиною оригіналу», «про 
свідоме чи інтуїтивне співставлення двох мов» (Комісаров, 1990: 5). 

Вважається, що з усіх типів перекладу художній переклад дозволяє 
послідовно брати участь у творчому процесі перекладу. За словами 
Буша, художній переклад — це «оригінальна суб’єктивна діяльність 
у центрі складної мережі соціальних та культурних практик» (Bush, 
1998: 127). 

Загальновідомим є той факт, що художній переклад є одним з най-
складніших видів перекладу, що передбачає переклад творчої та дра-
матичної прози та поезії на інші мови. Він включає переклад літерату-
ри з давніх мов та переклад сучасної художньої літератури та охоп лює 
широку аудиторію та має величезне значення, оскільки багато в чому 
допомагає сформувати людське розуміння навколишнього світу. Пе-
реклад художньої літератури має значні відмінності у порівнянні з 
іншими формами перекладу. Саме розмір текстів, що беруть участь у 
художньому тексті, відрізняє його. 

Однією з ключових проблем художнього перекладу є необхідність 
збалансувати збереження вірності оригінальному твору з необхідніс-
тю створити щось унікальне та своєрідне, що викликатиме ті самі 
почуття та відгуки, що й оригінал. Це може бути особливо складним 
завданням, коли мова йде про поезію (Brooks, 2017). 

Перекладач художньої літератури повинен взаємодіяти з різними 
ритмами, образами та символами, які автор може використовувати 
на сотнях сторінок. Також важливим завданням є відтворення атмо-

сфери оригінального твору. Гумор, іронія та сюжетні лінії, що вияв-
ляються підтекстом, а не поясненням, робить завдання перекладу ще 
складнішим. Подальшим ускладненням є знання читача. 

Існування такої великої кількості труднощів у процесі художньо-
го перекладу передбачає наявність особливих навичок у переклада-
ча. Переклад художньої літератури є більш творчим мистецтвом, ніж 
інші види перекладу. Для перекладу прози та поезії здібності до твор-
чого письма так само важливі, як і лінгвістична майстерність. Здат-
ність забезпечити безперервність викладу думок є дуже важливим за-
вданням, особливо у великих за обсягом романах (Brooks, 2017). 

Іноземний текст — це місце безлічі різних семантичних можли-
востей, які фіксуються лише тимчасово, у будь-якому перекладі, на 
основі різних культурних припущень та варіантів інтерпретації в кон-
кретних соціальних умовах та протягом різних історичних періодів. 

Особливу увагу слід звернути на те, що переклад здійснюється не 
лише з однієї мови на іншу, а також з культури на культуру. 

Культурно-специфічна лексика — є важливою складовою кожно-
го окремого народу. 

Національно маркована лексика відображає національно-мовну 
картину світу певної нації, а також особливості економіки, географії, 
суспільного ладу, фольклору, літератури, усіх видів мистецтва, науки, 
побуту, звичаїв носіїв відповідної мови. 

Проблеми реалій почали розглядати лише у 1950-х роках. Зокрема 
Л. М. Соболєв (Соболев, 1955) у 1952 р. одним із перших ужив термін 
реалія у його сучасному розумінні. Чималий внесок в опрацювання 
проблеми реалій зробив відомий український лінгвіст В. В. Коптілов, 
який реаліями називає «слова, що позначають предмети та явища, які 
невідомі мові перекладу» (Коптілов, 1971: 65). 

У мовознавстві існують різні класифікації лексики з національ-
но-культурним компонентом. Учені виокремлюють основні лексичні 
групи, що містять культурний компонент значення: безеквівалентна 
лексика; конотативна лексика; фонова лексика (Акопян, 2003: 15). 

Л. С. Бархударов вважає, що до складу безеквівалентної лексики 
входять: 1) власні імена, географічні назви, назви установ та організа-
цій; 2) реалії; 3) випадкові лакуни (Бархударов, 1975: 94–95). Вчений 
розглядає реалії як окремий вид безеквівалентної лексики і вважає, 
що це слова, які позначають предмети, поняття й ситуації, які не іс-
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нують у практичному досвіді людей, які говорять іншою мовою (Бар-
хударов, 1975: 78). 

С. І. Влахов та С. П. Флорін вважають, що до складу безеквіва-
лентної лексики входять власне безеквівалентні слова, реалії. Під 
реаліями вчені розуміють «слова і словосполучення, які називають 
об’єкти, характерні для життя, побуту, культури, соціального й істо-
ричного розвитку одного народу і чужі іншому». Частково виходять 
за межі безеквівлентної лексики терміни, вигуки, звуконаслідувальні 
слова, екзотизми, абревіатури, звертання, відступи від літературної 
норми; власні імена та фразеологізми (Влахов, 1980: 9–43). 

Переклад є складним завданням, навіть коли він передбачає по-
шук слів, які відповідають змісту та ідеям у вихідному матеріалі. Та 
все стає ще складнішим із появою специфічного для культури тер-
міну, який не має еквівалента в мові, на яку ми перекладаємо, і по-
яснення якого займає багато часу. 

Мова і культура повинні розглядатися як тісно пов’язані між со-
бою, і обидва аспекти необхідно враховувати для перекладу 

Культурні вирази важко перекласти, тому що культурний контекст 
занадто розмитий, він відображає світогляд суспільства, його пере-
конання, емоції та цінності. Таким чином, він включає деякі важ-
ливі фактори, які допомагають у формуванні інформації, необхідної 
для інтерпретації повідомлення; дати можливість перекладачу легко 
та ефектно перекладати. Ось чому будь-який термін, одне слово або 
вираз називають культурно-специфічними, коли вони позначають 
конкретні об’єкти або абстрактні аспекти, які можуть бути пов’язані з 
релігійними віруваннями, соціальними звичками, звичаями та тради-
ціями, що є специфічними для даної культури. При перекладі культур-
них реалій лінгвістичний елемент має співвідноситися з культурним 
контекстом, якому він належить. Це означає, що мова розглядається 
як частина культури та ідентичності суспільства (Chahrour, 2018). 

Хоча деякі культурні концепції видаються універсальними, проте 
вони не тлумачаться однаково; кожна мова має своє тлумачення від-
повідно до способу мислення, стилю життя та навіть географічного 
розташування. 

Основне занепокоєння традиційно стосується слів та фраз, які на-
стільки міцно засвоєні в одній культурі, що їх майже неможливо пере-
класти іншими термінами. Довгі дебати ведуться щодо того, коли ви-

користовувати найближчий еквівалент, коли вводити нове слово при 
буквальному перекладі, а коли транскрибувати. Усі ці «неперекладні» 
слова та фрази, пов’язані з культурою, продовжують захоплювати пе-
рекладачів та теоретиків перекладу (Chahrour, 2018). 

При перекладі перекладач користується різноманітними способа-
ми та засобами передачі культурно-специфічної лексики: транскрип-
цією, транслітерацією, калькуванням, гіперонімією, описовим пере-
кладом, дослівним перекладом та поясненням в коментарях. 

Для передачі змісту реалії перекладач може використовувати при-
йом гіперонімії — родове поняття для певного класу об’єктів та його 
мовне позначення (Селіванова, 2006: 85). 

Існують випадки, коли термін є настільки культурно-специфіч-
ним, що найпростіше використати найближчий можливий культур-
ний еквівалент — функціональний еквівалент. 

Перекладачі можуть використовувати слово з аналогічним зна-
ченням — синонім, для передачі слова-реалії, якому немає точного 
еквівалента, чи користуватися прийомом генералізації, коли у мові 
перекладу зовсім не існує культурного еквівалента. Перекладачеві 
залишається лише знайти термін, який дасть загальне уявлення про 
складне поняття у мові оригіналу. 

В ідеальній ситуації перекладач може висловити кожну концепцію 
з тексту оригіналу. Але іноді специфічний для культури термін може 
бути настільки складним для перекладу, як і непотрібним, тому най-
кращим рішенням буде залишити його поза увагою — такий прийом 
має назву опущення. 

Існують випадки, коли неможливо обійти той факт, що термін, 
що стосується певної культури, потребує пояснення. У цьому випад-
ку перекладач може зробити це у виносках або у дужках. Насправді, 
більшість прийомів є досить інстинктивними для перекладачів та, на 
жаль, дуже мало текстів української літератури було перекладено ан-
глійською мовою (Salzberg, 2018). 

Вагомий внесок у переклад української літератури англійською 
мовою внесла канадська перекладачка Марія Скрипник (1915–2012) 
із середовища української імміграції, яка у 2001 році у Канаді опублі-
кувала свій останній солідний переклад повісті Ольги Кобилянської 
«В неділю рано зілля копала». Глибокі знання української етнографії, 
національних традицій, духовної спадщини українського краю до-
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помогли Маріїї Скрипник більш-менш повно відтворити специфіку 
першотвору. Далі пропонуємо до розгляду прийоми передачі культур-
но-специфічної лексики на прикладі цієї повісті. 

Для перекладу власних та географічних назв були використані такі 
прийоми, як транслітерація та транскрипція, для збереження власне 
українських назв і імен: Чабаниця — Chabanytsia; Іванихи Дубихи — 
Ivanykha Dub, Мавра — Mavra, Раду — Radu, Тетяна — Tetiana, На-
стка — Nastia. 

Для передачі реалії обійстя Марія Скрипник використовує пере-
кладний відповідник реалії для більшого розуміння читачем даного 
поняття, а саме the grounds of the house. 

Фразеологізм було передано словосполученням, схожим за зна-
ченням: 

Мешканці, хоч і не полохливі з вдачі, затривожилися чимало тими 
чорними непрошеними гістьми. 

The inhabitants, though not timid by nature, became considerably alarmed 
about this influx of uninvited, dark-skinned guests. 

Не був переданий колорит української культури, слова криївки і 
сховки були замінені та опущені: 

До того було всім звісно, що цигани мали в різних місцях гір свої тайні 
криївки і сховки, звідки нападали ночами на подорожніх, ограбували та 
вбивали їх, збагачуючись так різним добром. 

But everyone knew that the gypsies had secret hideouts in various places 
in the mountains, out of which they emerged to attack travellers — robbing, 
killing, and enriching themselves with their stolen booty. 

Звісно, що таке опущення реалій зменшує експресивно-емоційне 
навантаження контексту і, можливо, навіть дещо змінює його інфор-
мацію. 

Український народний музичний інструмент цимбали та слово-
сполучення чудотворне зілля були перекладені англійськими відпо-
відними аналогами: 

Збираючи по горах чудотворне зілля, там — ворожачи, там — вигра-
ваючи на скрипці або цимбалах за кусень хліба або яку стару одежину… 

Gathering medicinal herbs in the mountains, telling fortunes, playing their 
violins and dulcimers for a piece of breador some old clothing… 

За допомогою функціонального доповнення було передано вираз 
кидаючись вихром — throwing herself like a whirlwind. 

Українські довгі складнопідрядні речення в англійському пере-
кладі часто були поділені на декілька простих речень та, на нашу дум-
ку, не зовсім вдалим є відтворення реалії п’ястук, за даними словника 
української мови, п’ястук — це кулак: 

За роз’яреним батьком і проводирем, що кипів з обиди і жажди за 
помстою, погрожуючи заодно п’ястуком… 

With the enraged father and chief, who was boiling from the insult and 
thirsted for revenge, threatening his wife with the whip... 

Українське культурно-специфічне слово чоло було замінено ін-
шим англійським словом: 

Срібні великі монети, що були вплетені в її чорне волосся, зсунулися 
нараз самі по собі низько на чоло і надали її чорному, мов з бронзи темно-
му лицю предивну чарівну окрасу... 

The large silver coins plaited into her hair slid low over her brow and gave 
her dark, bronzed face an enchanting beauty. 

Географічна назва Семиград за допомогою прийому гіперонімії була 
замінена на більш відому для іноземного читача назву Transylvania. 
Перекладач зробив уточнення з пусти — from the Hungarian plain: 

— Ти, Раду, був один син у свого батька, старшини в Семиграді, а 
Мавра одна дитина в мене, славного музики Андронаті з пусти — і ви 
побралися. 

“You, Radu, were the only son of your father, a chieftain in Transylvania, 
and Mavra is the only child of Andronati, the famous musician from the 
Hungarian plain. And you married…” 

Знову ж таки складносурядне речення було поділене на декілька 
самостійних речень. 

Відай, вона відійде навіки сама від нас, а золоті дукачі твої оста-
нуться тобі. 

She may leave us forever by herself and your gold ducats will then remain 
with you. 

Українське національно марковане слово пугарик було замінено 
англійським еквівалентом, що призводить до втрати українського 
колориту: 

Він вихилив перший раз по раз горівки, поданої йому Андронаті з сріб-
ного малого пугарика… 

He drank one whiskey after another, poured by Andronati into a small silver 
goblet… 
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Слово горівка було замінено більш відомим для англомовного чи-
тача словом whiskey. 

У деяких випадках перекладач використовує транслітерацію для 
передачі реалії та подає пояснення у виносці внизу сторінки для того, 
щоб читачеві було легше зрозуміти зміст терміну: 

Андронаті грав дойну. 
Adronati was playing a doina. У виносках міститься тлумачення: 

A very moving type of Romanian gypsy music. 
Застаріле слово туркиня переклали двома різними способами: 
Описовим перекладом: 
Як сама туркиня… 
Like a Turkish lady… 
Також в іншому випадку було подано пояснення у виносці внизу 

сторінки: 
Туркиня — Turkynia. У виносках міститься тлумачення: A Turkish 

woman. 
З противної гори, відділеної від нього лиш невеликою долиною, обзива-

ється голос трембіти. 
The voice of a trembita sounds from the opposite mountain, separated from 

him by a small valley. 
Суто український вислів був переданий за допомогою описового 

перекладу: 
Ішов далі майже навпомацки. 
He walked on blindly, almost feeling his way by touch. 
Застарілі слова замінені на сучасні еквіваленти: 
Округ неї тишина і лиш широкий крилатий шум лісу гойдався живич-

ним воздухом та десь-не-десь зачувався шелест вивірки, що дряпалася 
блискавкою по смереках. 

Only the broad, winged murmur of the forest, swaying with resinous 
fragrance, and the rustle of a squirrel scampering like lightning through the 
branches some place or other could be heard. 

Не зовсім доречним, на нашу думку, є переклад слова теліпалися, 
перекладач переклав його як were adorned (прикрашали): 

Теліпалися в її малих ушках золоті обручки-ковтки, півмісяці… 
Her ears were adorned with the golden half-moon earrings… 
Слово русалка було перекладено більш доречним для українського 

колориту словом nymph: 

Тетяна виростає, розвивається в прекрасну справдішню лісову ру-
салку. 

Tetiana is growing up and turning into a true forest nymph. 
Архаїзм чигають було перекладено ідіомою lie in wait: 
Їй іноді лячно за долю тої дитини, над якою дрижить, і на яку молоді 

люди чигають… 
She is often frightened for her daughter`s future, over which she worries, 

and for which young people lie in wait… 
Українське свято Івана Купала було перекладено за допомогою 

калькування, а також було подано пояснення у виносці внизу сторінки: 
В надвечір’я Івана Купала ворожити та про свою будучність у руса-

лок довідуватися. 
On St. John`s Eve and try to find out from the water nymphs what the future 

holds in store for them. У виносках міститься тлумачення: This day is 
known as “Ivana Kupala” in Ukrainian, Kupala being the pagan god of love. 

Українське слово-реалія розстрілювати було перекладено за допо-
могою гіперонімії: 

Часом люблять русалки розстрілювати під водою свавільною рукою 
вінки... 

Sometimes the water-nymphs like to scatter the wreaths about in the water… 
Деяка кількість українських культурно-специфічних слів були зо-

всім випущені з тексту у зв’язку з неможливістю передачі їх англій-
ською мовою: 

– так-то; 
– в оцім-то; 
– в цілом; 
– се; 
– буцім-то; 
– сим; 
– сього; 
– на сім; 
– попри і т. д. 
Вигуки гай, гай; ет; овва були випущені з тексту. 
При художньому перекладі, як майже і при будь-якому перекладі, 

втрати деякої кількості інформації неминучі через декілька причин: 
розбіжності у структурі мов та втрата конотативної інформації пере-
кладачем для пристосування тексту до адресата. 



430 431

ISSN 2616–5317. Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. 2020. № 31 ISSN 2616–5317. Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. 2020. № 31

Висновки. При аналізі даного тексту була виявлена велика кіль-
кість культурно-специфічної лексики, а саме реалій, фразеологізмів, 
власних та географічних назв. Опрацювавши цей україномовний 
культурно-специфічний текст, ми виявили, що найчастіше пере-
кладач користувалася такими трансформаціями як транслітерація 
та транскрипція (25 %), калькування (25 %) та описовий переклад 
(20 %). Найчастіше українські культурно-специфічні слова, а саме 
архаїзми, діалектизми, застарілі слова були замінені сучасними ан-
глійськими еквівалентами (30 %). Дослідження перекладу культурних 
реалій вказує на те, що існує проблема їх вдалого відтворення. При 
передачі культурно-специфічної лексики перекладач використовує 
ряд різних способів та засобів перекладу, тому що уживання одного 
прийому може призвести до непевного розуміння читачем культур-
них особливостей, перенасичення тексту іншомовними словами або 
втрати національного колориту чи зміни змісту. Аналіз перекладу 
повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала» свідчить 
про те, що перекладач Марія Скрипник в цілому вдало передала на-
ціонально марковану лексику, перекладач використовувала тактику 
лінгво-культурної адаптації. Щодо засобів перекладу, то тут, як уже 
було сказано вище, є багато виправданих транслітерованих методів, 
але, з іншого боку, є і велика кількість вдалих гіперонімічних варіан-
тів. Також були використані такі перекладацькі прийоми, як описо-
вий переклад та пояснення в коментарях. 

Звісно, при перекладі реалій та безеквівалентної лексики немож-
ливо обійтися без втрати певного національного колориту та деякої 
когнітивної інформації. Адже під час перекладу відбувається адапта-
ція тексту до нового одержувача. Також причиною часткової втрати 
інформації можуть слугувати розбіжності у структурах мов. 

У наш час зростає необхідність у нових аналізах англомовних пе-
рекладів творів українських авторів та попит на переклади текстів 
української літератури, тому у подальших розвідках ми плануємо до-
слідити способи передачі реалій у перекладах творів інших україн-
ських письменників. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены способы и методы передачи культурно-специ-

фической лексики в переводе Марией Скрипник повести Ольги Кобылян-
ской «В воскресенье рано зелье копала». Было продемонстрировано, что 
для уместного отображения украинского колорита следует комбиниро-
вать различные средства и приемы перевода. 

Актуальность работы базируется на стремительном развитии укра-
инской культуры, литературы и экономики на мировой арене. Целью ра-
боты является исследование особенностей перевода культурных реалий 
украиноязычного текста. Исследование основывается на переводчиско-со-
поставимом методе, сравнительном методе и методе переводческого ана-
лиза. Каждая языковая группа имеет свои культурно-специфические осо-
бенности. Установлено, что в культурно-специфическую лексику входят 
реалии, безэквивалентная лексика, междометия, имена, географические 
названия. Для их передачи были применены такие переводческие транс-
формации: транскрипция, транслитерация, калькирование, гипонимия, 
описательный перевод, дословный перевод и объяснение в комментарии. Все 
эти переводческие трансформации направлены на удачную передачу наци-
онально маркированной лексики и сохранение национальных красок опреде-
ленного народа. Несмотря на то, что переводу безэквивалентной лексики 
посвящено множество работ различных ученых, на сегодняшний день у 
переводчиков все еще возникают проблемы при передаче смысла слов-реа-
лий и их понимании. Точный перевод национальной лексики является очень 
важным для понимания текста, особенно художественной литературы, 
ведь это важный способ межкультурной коммуникации. Известно, что 

для удачного воспроизведения национально маркированной лексики пере-
водчик должен иметь необходимые знания о семантике и значении слов, 
как в языке оригинала, так и в языке перевода. Поскольку язык динамичен 
и может достаточно быстро меняться, перевод культурно-специфиче-
ской лексики является неисчерпаемой темой для исследования. 

Ключевые слова: культурно-специфическая лексика, национально 
маркированные слова, безэквивалентная лексика, реалия. 
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SUMMARY 
The article deals with the ways and methods of cultural specific vocabulary 

in Mariia Skrypnyk`s translation of the novel On Sunday morning she gathered 
herbs by Olha Kobylianska in English. It was shown that different methods and 
means of translation should be combined for successful rendering of national 
coloring.The relevance of this work is based on the rapid development of Ukrai-
nian culture, literature and economy on the world stage.The aim of the work is 
to study the peculiarities of the translation of cultural realities of the Ukrainian 
text.The research is based on the translation-comparative method, the compara-
tive method, the method of translation analysis.Each language group has its own 
cultural and specific feature.It is established that the cultural-specific vocabulary 
includes realities, non-equivalent vocabulary, exclamations, proper names, geo-
graphical names. The following translation transformations were used for their 
transmission: transcription, transliteration, tracing, descriptive translation and 
explanations in the commentary. All these translation transformations are aimed 
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at the successful transfer of nationally marked vocabulary and the preservation of 
the national colors of a certain nation.Despite the fact that many works by vari-
ous scholars have been devoted to the translation of non-equivalent vocabulary, 
translators still have difficulty in conveying the meaning and understanding of 
realities. Accurate translation of national vocabulary is very important for under-
standing the text, especially fiction, because it is an important way of intercultural 
communication.For the successful reproduction of nationally marked vocabulary, 
the translator must have the necessary knowledge of the semantics and meaning 
of words in the original language.Because language is dynamic and can change 
quite rapidly, the translation of culturally specific vocabulary is an inexhaustible 
topic for research. 

Key words: cultural-specific vocabulary, nationally marked words, non-
equivalent vocabulary, reality. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається проблема віддзеркалення картини світу ан-

гломовної гостросоціальної антиутопії та її морально-етичної компонен-
ти в ідіостилі автора художнього твору, а також шляхи її відтворен-
ня у сучасному перекладі українською мовою. Актуальність окресленого 
питання продиктована динамічністю та мінливістю соціуму, процесами 
глобалізації та інтеграції держав і націй, необхідністю пошуку спільної 
мови у міжкультурній комунікації, вирішення загальнолюдських проблем, 
знаходження компромісів через адекватну крос-культурну комунікацію, 
взаємодію, співпрацю. У межах проведеного дослідження зроблено комп-
лексний перекладознавчий аналіз, який дозволив окреслити поняття, до-
тичні до концептуальної картини світу та морально-етичного дискурсу 
роману-антиутопії, зіставити й порівняти особливості авторської та 
перекладацької передачі концептуальної картини світу в морально-етич-
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