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Анотація. У статті йдеться про особливості реалій у 

романі дж.Р.Р. мартіна “A Game of Thrones” та їх пере-
кладу українською мовою. Запропоновано класифікацію 
реалій, розглянуто основні способи їх відтворення. Пояс-
нюється вибір перекладачем перекладацьких прийомів, які 
використовуються під час відтворення реалій українською 
мовою.
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Постановка проблеми. Перекладознавство як самостійна 
галузь філології визначилася відносно недавно, проте досить 
швидко посіла своє місце в системі лінгвістичних дисциплін. 
Її появі передувала наполеглива діяльність лінгвістів, літера-
турознавців і перекладачів-практиків, серед яких слід назвати 
таких, як с.Г. Бархударов, в.н. коміссаров, Р.к. міньяр-Бєло-
ручев, Л.Л. нелюбін, Я.Й. Рецкер, О.в. Федоров, Г.т. хухуні, 
а. Швейцер. Як навчальна та наукова галузь філології перекла-
дознавство має власну історію існування, велику теоретичну 
базу, а також власний набір методик дослідження.

вибір теми представленої наукової розвідки зумовлений 
перш за все актуальністю питання, пов’язаного з перекладом 
реалій новітньої англомовної художньої літератури, наприклад, 
прози фентезі, яскравими представниками якої є дж.Р.Р. мар-
тін, дж.Р.Р. толкієн, дж.к. Роулінг та інші письменники. тема 
дослідження належить до числа праць, які виконуються в руслі 
приватної теорії перекладу, предметом якої є художній текст  
[1, с. 24]. Отже, з усіх наявних видів перекладу для здійснення 
нашого дослідження важливим є переклад художній, при якому 
здійснюється передача змісту художнього тексту, виконаного 
однією мовою, засобами іншої мови. він може бути визначений 
як «інструмент культурного освоєння світу і розширення ко-
лективної пам’яті людства, фактор самої культури» [2, с. 247].

Метою статті є аналіз особливостей відтворення реалій 
роману дж.Р.Р. мартіна “A Game of Thrones” в українському 
перекладі.

Виклад основного матеріалу. Одним із основних об’єктів 
теорії перекладу художнього тексту є так звані реалії. Питання 
про виділення реалій, їх опис і спроби класифікацій є досить 
дискусійним [3, c. 23]. Як національно-культурний елемент ху-
дожнього тексту реалії неодноразово ставали предметом лінгві-
стичних і суто перекладознавчих досліджень. так, їх вивчають 
з позицій еволюції перекладацьких принципів; їх розглядають 
як один з компонентів безеквівалентної лексики (Є.Л. Жених); 

досліджують їх функціональну приналежність, наприклад, ін-
дійські реалії в англійському тексті (Є.Ю. Пугіна), лицарські 
реалії (Л.І. титова).

наукова новизна представленого дослідження полягає у 
тому, що вперше здійснено інвентаризацію реалій, використаних 
в автентичному тексті роману-фентезі дж.Р.Р. мартіна “A Game 
of Thrones”, що отримав премію Локус як найкращий фантастич-
ний роман і став бестселером, та в його українському перекла-
ді, який виконав віталій данмер, запропоновано класифікацію 
виявлених реалій, а також визначено і проаналізовано прийоми 
їх перекладу. вибір матеріалу дослідження обумовлений власне 
«культовим» статусом зазначеного циклу книг (серії епічних ро-
манів) “A Song of Ice and Fire” дж.Р.Р. мартіна [4, с. 7].

Існує безліч визначень реалій. так, відомий лінгвіст  
О.с. ахманова розуміє реалії, по-перше, як «різноманітні 
чинники у класичній граматиці, які вивчаються зовнішньою 
лінгвістикою, такі як державний устрій певної країни, історія 
та культура певного народу, мовні контакти носіїв цієї мови 
тощо, з точки зору їх відображення в цій мові»; а по-друге, як 
«предмети матеріальної культури» [5, с. 381]. відповідно до на-
веденого визначення за словом «реалія» стоять поняття, що є 
матеріальними об’єктами навколишнього світу.

слово «реалія» використовується в теорії перекладу як 
спеціальна лексична одиниця (термін) для назви певних пе-
рекладацьких понять. Однак, як і перекладацький термін, це 
слово має кілька значень. так, згідно з «тлумачним перекла-
дознавчим словником» реалії – це, по-перше, слова і вирази, що 
позначають предмети, поняття, ситуації, яких не існує в прак-
тичному досвіді людей, які говорять іншою мовою; по-друге, 
предмети матеріальної культури, що слугують основою для 
номінативного значення слова; по-третє,слова, що позначають 
національно-специфічні особливості життя і побуту [1, с. 178].

Як бачимо, слово «реалія» може бути використано в різ-
них контекстах і може вступати у синонімічні зв’язки з різни-
ми словами. Часто поряд з терміном «реалія» вживаються такі 
терміни, як «безеквівалентна лексика», «екзотична лексика», 
«екзотизм», «етнографізм». Ці поняття ріднить національне, іс-
торичне, місцеве та побутове забарвлення, а також відсутність 
відповідностей (еквівалентів) в мові перекладу [6, c. 13].

термін «безеквівалентна лексика» зустрічається у багатьох 
авторів, які, однак, трактують його по-різному. Зокрема, зустріча-
ються такі визначення: синонім «реалії»; слова, відсутні в іншій 
культурі і в іншій мові; нарешті, просто неперекладні на іншу мову 
слова [1; 7; 8; 9]. Згідно з тлумачним перекладознавчим словником 
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безеквівалентна лексика – це «лексичні одиниці (слова і стійкі 
словосполучення), які не мають ні повних, ні часткових еквіва-
лентів серед лексичних одиниць іншої мови. традиційно до бе-
зеквівалентної лексики відносять слова-реалії, тимчасово безекві-
валентні терміни, випадково безеквівалентні слова» [1, с. 25]. на 
базі цього визначення можна зробити висновок, що слова-реалії 
є частиною сукупності безеквівалентної лексики. Іншими слова-
ми, реалії входять як самостійне коло слів в межі безеквівалентної 
лексики. Оскільки реалії складають значну частину безеквівалент-
ної лексики, можна виділити культурологічні реалії, власнемовні 
реалії та лінгвокультурологічні реалії.

Одним із найскладніших питань в теорії перекладу і водно-
час винятково важливим для будь-якого перекладача художньої 
літератури є питання про переклад реалій, оскільки пов’язане 
воно з цілою низкою різнорідних елементів, таких як перекла-
дацький аспект країнознавства, культура перекладача, облік 
фонових знань (знайомство з відповідним середовищем, куль-
турою, епохою) читача перекладу порівняно зі звичним сприй-
няттям і психологією читача оригіналу і, нарешті, чимало лі-
тературознавчих і лінгвістичних моментів [2, c. 66]. на думку 
с.І. влахова і с.П. Флоріна, «переклад реалій – частина великої 
і важливої проблеми передачі національної та історичної сво-
єрідності, яка сходить, мабуть, до самого зародження теорії 
перекладу як самостійної дисципліни» [10, с. 5]. до важливих 
обставин, які не можна не брати до уваги під час вибору най-
більш відповідного прийому перекладу, відноситься осмислен-
ня незнайомої реалії в оригіналі, тобто місце, яке вона займає 
в контексті; визначення, як вона подана автором; опис засобів, 
якими користується останній, аби довести до свідомості читача 
її семантичний і конотативний зміст [3, c. 56].

незнайомою найчастіше є чужа реалія. автор вводить її в 
текст художнього твору головним чином під час опису нової для 
носія цієї мови дійсності, наприклад, в романі з життя якогось 
народу, оповідаючи про чужий для читача побут. Ці малозна-
йомі або зовсім незнайомі слова вимагають такої подачі, яка б 
дала змогу сприйняти описуване без труднощів, тобто зрозуміти 
смисл і вловити національний чи історичний колорит. с.І. вла-
хов і с.П. Флорін відзначають, що «при недостатньо вмілому 
їх введенні, якщо письменник переступив якусь трохи помітну 
межу міри й смаку, читач сприйме реалію як непотрібну екзоти-
ку» [10, с. 80]. крім того, дослідники пропонують таку загальну 
схему прийомів передачі реалій у художньому перекладі:

1) транскрипція;
2) переклад (і заміна):
– неологізм:

– калька;
– напівкалька;
– освоєння;
– семантичний неологізм;

– приблизний переклад:
– родо-видова заміна;
– функціональний аналог;
– опис, пояснення, тлумачення;

– контекстуальний переклад [10, с. 87].
так, транскрипція передбачає введення в текст перекладу за 

допомогою графічних засобів відповідної реалії максимально 
допустимими засобами, фонетичним наближенням до її оригі-
нальної фонетичної форми [11, c. 49]. Переклад (і заміна) реалії 
як прийом передачі застосовують зазвичай в тих випадках, коли 
транскрипція з тих чи інших причин неможлива або небажа-

на. введення неологізму, на думку с.І. влахова і с.П. Флоріна  
[12, с. 88], є найбільш вдалим (після транскрипції) способом 
збереження змісту і колориту реалії, оскільки шляхом створен-
ня нового слова (або словосполучення) іноді вдається досягти 
майже такого ж ефекту. кальки – запозичення шляхом букваль-
ного перекладу (зазвичай по частинах) слова або звороту. напів-
кальки – це свого роду часткові запозичення, теж нові слова або 
(стійкі) словосполучення, але складаються вони здебільшого зі 
свого власного матеріалу і частково з матеріалу іншомовного 
слова. Освоєнням називають адаптацію іншомовної реалії, тоб-
то надання їй на основі іншомовного матеріалу вигляду рідної 
мови. семантичним неологізмом називають умовно нове сло-
во або словосполучення, скомпоноване перекладачем, яке дає 
змогу передати смисловий зміст реалії. Принцип родо-видової 
заміни дає змогу передати (приблизно) зміст реалій одиницею з 
більш широким значенням. Приблизний переклад реалій засто-
совується частіше, ніж будь-який інший прийом. Зазвичай цим 
шляхом вдається, хоча часто і не дуже точно, передати предмет-
ний зміст реалії, але колорит майже завжди втрачається.

далі на прикладах із всесвітньовідомого роману у жанрі 
епічного фентезі американського письменника дж.Р.Р. мартіна 
“A Game of Thrones” розглянемо декілька типів реалій та спо-
собів їх перекладу. Зіставляючи роман [13] і його український 
переклад [14], здійснений віталієм данмером, ми проаналізує-
мо типи реалій та основні способи їх перекладу. виділені мето-
дом суцільної вибірки реалії роману дж.Р.Р. мартіна “A Game 
of Thrones” можна класифікувати таким чином:

1) побутові реалії (Holdfast – фортеця; brown gloves – ко-
ричневі рукавички; scabbard – футляр для меча; three acres – 
три акри);

2) етнографічні та міфологічні реалії (Wildings – одичалі; 
Others – Інші; Сhildren of the forest – діти лісу; Rhoynars – рой-
нари; the First Men – перші люди; dragon – дракон; Dothraki – 
дотракійці; the Wall – стіна);

3) реалії державно-адміністративного устрою і суспільного 
життя (Night Watch – Нічний Дозор; master of horse – майстер 
над кіньми; Archon – Архонт; Hand of the King – правиця короля; 
Black brothers – Чорні Брати; guard – гвардія; Guardian of the 
North – Хранитель Півночі);

4) реалії світу природи (direwolf – лютововк; Trident – Три-
зубець; Narrow sea – Вузьке море);

5) ономастичні реалії (Winterfell – Вінтерфел; the King-
beyond-the-Wall – Король за Стіною; Mad King – Божевільний 
Король; Free Cities – Вільні Міста);

6) асоціативні реалії (crowned stag – вінценосний олень; the 
winter is coming – зима близько; blue is calling – синява кличе).

в ході дослідження було виявлено, що найбільш уживани-
ми реаліями є ономастичні реалії, етнографічні реалії, а також 
реалії державного устрою і суспільного життя. Це обумовлено 
великою кількістю дійових осіб у романі, а також його сюже-
том, який описує подробиці фантастичного світу і подій, які в 
ньому відбуваються.

Як вже зазначалося раніше, найпоширенішими способами 
перекладу реалій є транслітерація, транскрипція, калькування, 
описовий переклад, приблизний переклад. так, під час пере-
кладу роману “A Game of Thrones” українською мовою вико-
ристовуються такі прийоми відтворення реалій:

1) транслітерація (Braavos – Браавос; Eddard – Еддард; 
Khal – Kхал; Sansa – Санса), за допомогою якої, як бачимо, пе-
рекладаються здебільшого ономастичні реалії;
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2) калькування (Lord of the Seven Kingdoms – владика Семи 
Королівств; blood riders – кровні всадники; Dragon stone – Дра-
конівський камiнь; Iron Throne – Залізний Трон), яким перекла-
даються переважно ономастичні та етнографічні реалії;

3) описовий переклад (shadow skin cloak – плащ зі шкури 
сутінкового кота), який характерний здебільшого для побуто-
вих реалій;

4) трансформаційний переклад (Princess Elia of Dorne – 
принцеса Елія Дорнійська), за допомогою якого перекладають-
ся ономастичні реалії та реалії державно-адміністративного 
устрою і суспільного життя.

Висновки. Проблема дослідження прийомів перекладу ре-
алій і досі залишається невирішеною. Це пов’язано не тільки 
з різними поглядами перекладознавців на це питання, але і з 
великою кількістю факторів і нюансів, які впливають на його 
вирішення. так, спірними моментами залишаються такі, як 
тлумачення поняття «реалія», питання класифікації реалій (зо-
крема, питання про те, на основі яких ознак слід поділяти на 
групи мовні одиниці), виділення і розмежування безпосеред-
ньо способів перекладу реалій.

За результатами нашого дослідження можна стверджувати, 
що під час вибору прийому перекладу важливу роль відіграють 
характер тексту, місце реалії в тексті і точка зору перекладача, 
тому що саме він вибирає той чи інший прийом, покладаю-
чись на свій перекладацький інстинкт, спираючись на отримані 
знання та накопичений в процесі роботи досвід. тому остаточ-
не слово, незалежно від теоретичних досліджень, здебільшого 
залишається за перекладачем.
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Кузнецова М. А., Колотило Д. С. К проблеме пере-
вода реалий в художественном тексте (на материале 
романа Дж. Р. Р. Мартина “A Game of Thrones” и его 
перевода на украинский язык)

Аннотация. в статье идет речь об особенностях реа-
лий в романе дж. Р. Р. мартина “A Game of Thrones” и их 
перевода на украинский язык. Предложена классификация 
реалий, рассмотрены основные способы их перевода. Объ-
ясняется выбор переводческих приемов, используемых 
при воспроизведении реалий на украинский язык.

Ключевые слова: реалия, художественный текст, пе-
ревод, транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод.

Kuznetsova M., Kolotylo D. To the translation prob-
lem of reality in the literary text (based on the novel “A 
Game of Thrones” by G.R.R. Martin and its translation 
into Ukrainian)

Summary. The article deals with some of the reality pecu-
liarities in the novel “Game of Thrones” by G.R.R. Martin and 
its translation into Ukrainian. The article also offers the classi-
fication of reality. It considers the main ways of their transla-
tion and explains the translation techniques.

Key words: reality, literary text, translation, translitera-
tion, transcription, tracing, descriptive translation.


