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ВІДТВОРЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ЕМОЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ В 

АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОЕМ Т. ШЕВЧЕНКА 
«КАТЕРИНА» ТА «НАЙМИЧКА» 

 
У процесі міжкультурної комунікації особливу роль відіграє художній 

переклад, завдяки якому іншомовний читач знайомиться з найкращими 
зразками красного письменства різних країн. Своєю чергою, у мові багатьох 
літературних творів важливе місце займає лексика, що віддзеркалює 
особливості матеріальної і духовної культури певного народу, а її відтворення 
засобами іноземної мови часто викликає труднощі. Хоча емоційно забарвлені 
лексичні одиниці не належать до власне реалій, вони також є культурно 
маркованими знаками, що відображають особливості менталітету нації. 

Мета нашого дослідження – визначити основні способи відтворення 
значень емоційно забарвленої лексики в англомовних перекладах поем Тараса 
Шевченка «Катерина» та «Наймичка», здійснених Джоном Віром, Вірою Річ та 
Ольгою Шарце. 

Українська мова дуже багата з точки зору різних форм виявлення ласки. 
Зокрема, прикметним є розмаїття зменшувально-пестливої лексики, яку 
Т. Шевченко широко використовує у своїх поемах. Іменники та прикметники зі 
зменшувально-пестливими суфіксами зазвичай перекладають англійською 
мовою за допомогою двох способів: морфологічного та лексико-синтаксичного 
[3, с. 384–385], наприклад: татко – daddy або dear dad; матусенька – mummy 
або dear mum; хмаринка – cloudlet або little cloud. У досліджуваних нами 
перекладах більшість подібних українських слів передаються англійською 
мовою шляхом застосування лексико-синтаксичного способу, як-от: ховрашки – 
the timid gophers [5, c. 30], де стилістично нейтральний іменник gopher 
(«ховрах») доповнено оригінальним за семантикою прикметником timid 
(«боязкий»), що певною мірою компенсує втрачену конотацію українського 
демінутива. Значення невеликого розміру можна передати в англійській мові за 
допомогою сполучення іменників із прикметниками little, tiny, small тощо, 
наприклад: шматочок – a little piece [5, с. 180]; рученята – tiny arms [5, с. 166]. 

Цікавий спосіб відтворення значення слова зі зменшувально-пестливим 
суфіксом маємо в такому прикладі: «Ані хмариночки – No wisp of cloud...» [5, 
c. 164], де слово wisp («клаптик») стає основою яскравого образу, що цілком 
відповідає оригіналові. 

Проте, на жаль, більшість українських демінутивів втрачають своє 
емоційно-експресивне забарвлення в перекладі, що призводить до збідніння 
образності, як-от: садочок – orchard, оченята – eyes, личко – face, новенька 
хустиночка – new kerchief [5, с. 15, с. 19, с. 21].  
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Одне й те саме зменшувально-пестливе слово може перекладатися по-
різному в межах одного твору. Так, демінутив свічечка вживається в поемі 
«Наймичка» двічі: свічечки – candles [5, с. 168], свічечки – slender candles [5, 
с. 180]. У першому випадку конотативне значення української лексеми 
повністю втрачено, тоді як переклад slender candles додає образові потрібного 
забарвлення. 

Зменшувально-пестливі й розмовні форми імен Віра Річ транслітерує, 
зберігаючи колорит оригіналу, наприклад: Катруся, Катря, Яриночка – 
Katrusia, Katria, Yarynochka [4, с. 33, 25, 165]. Іноді перекладачка доповнює 
транслітерацію іншими засобами, як-от: Івась – little Ivas [4, с. 35].  

Труднощі викликає також переклад слів зі зневажливим значенням, де 
негативна конотація виражена морфологічно, наприклад, за допомогою 
префікса в прикметнику препоганий. В англійській мові Джонові Віру довелося 
вдатися до лексичної заміни (ситуативного відповідника [1, с. 139–140]): 
препоганий – monster [5, с. 43]. 

Крім того, слід звернути увагу на експресивні форми звертань, що є 
такими популярними й різноманітними в українській мові. Наприклад, у 
перекладі «Катерини» Джона Віра «серце моє коханеє», «небого!», «серце моє», 
«мій голубе!» передаються відповідно як «my lover!», «my dear!», «oh, my dear!» 
та «my darling» [5, с. 38, 32, 40, 25]. Віра Річ використовує інші мовні одиниці: 
«my beloved sweetheart», «wretched creature», «my poor darling», «my dove» [4, 
с. 40, 30, 38, 41], що являють собою ближчий до оригіналу переклад емоційних 
звертань і більш-менш відтворюють їх національний колорит.  

Досить часто англійська мова не може зберегти все багатство й глибину 
емоцій, притаманних українській лексиці, що вживається у звертаннях. Це 
відбувається, зокрема, через відмінності в конотативному значенні слова або 
через різницю у сферах його використання.  

Наприклад, звертання лебедики не може буквально перекладатися як 
swans або навіть cygnets, тому що ці лексеми не мають тієї ж конотації й 
можуть бути незрозумілими для англійців у такому контексті. Тому Джон Вір 
вдається до контекстуальної заміни: my friends [5, с. 38]. Цікаво, що Віра Річ 
вельми часто перекладає подібні звертання дослівно, як-от: «Мій соколе 
милий! – Dear falcon!» [4, с. 30].  

Іноді контекст повністю трансформують, не перекладаючи емоційні 
звертання. Наприклад, таку яскраву, стилістично й культурно марковану 
лексичну одиницю, як небого (пестлива форма звертання до жінки, молодшої за 
віком [2]), було втрачено в перекладі поеми «Наймичка» О. Шарце [5, с. 169]. 

Отже, аналіз шляхів відтворення емоційно забарвленої лексики на 
матеріалі поем Т. Шевченка засвідчив використання переважно лексико-
синтаксичного способу, зокрема, через не досить розгалужену систему 
морфологічних засобів вираження категорії демінутивності в англійській мові. 
Прийом додавання означень до стилістично нейтральних іменників, заміна слів 
ситуативними відповідниками у звертаннях тощо дозволяє певною мірою 
компенсувати втрачену в процесі перекладу конотацію. Разом з тим, у багатьох 
випадках емоційне забарвлення оригінальних лексем не вдається зберегти. 
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МІЖМОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ 
ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

(на матеріалі української, англійської та німецької мов) 
 

Попри значні відмінності внутрішніх структурних ознак української, 
англійської та німецької мов питання міжмовних співвідношень завжди 
приваблювало лінгвістів, які за допомогою зіставного аналізу намагалися 
відшукати подібності та розбіжності на різних рівнях мовної системи. 
Найбагатшим фондом для таких зіставних досліджень, на нашу думку, може 
слугувати лексико-семантичний рівень мовної системи. 

Мета розвідки – схарактеризувати міжмовні співвідношення 
ірраціональних фразеологізмів в українській, англійській та німецькій мовах.  

Ірраціональні фразеологізми – це усталені словосполучення, які 
позначають стан, в якому людина не може пояснити та осягнути причини своїх 
вчинків, думок, здогадок тощо, пор.: укр. учувати серцем, англ. six sense, нім. 
lichte Augenblicke haben тощо.  

Характеристика міжмовних співвідношень ірраціональних фразеологізмів 
(ІФ) передбачає аналіз повних і часткових еквівалентів та аналогів у 
зіставлюваних мовах, а також безеквівалентних ІФ, що не мають відповідників 
в інших мовах. Кінцевою метою аналізу є встановлення міжмовних 
відповідностей (подібностей та розбіжностей) ІФ обраних мов. 

Міжмовні відповідності ІФ встановлюються в межах семантичного, 
структурно-граматичного та компонентного аспектів [1, c. 97]. Основними 
параметрами, які визначають ступінь міжмовної відповідності зіставлюваних 
ІФ, слугують: cигніфікативно-денотативне значення, суб’єктивно-оцінна, 
функціонально-стилістична та емоційно-експресивна конотації ІФ 
(семантичний аспект), структурні моделі ІФ (структурно-граматичний аспект), 
компонентний склад ІФ (компонентний рівень).  

Повними еквівалентами є такі ІФ, що мають однакові сигніфікативно-
денотативне значення, суб’єктивно-оцінну, функціонально-стилістичну та 
емоційно-експресивну конотацію, структурно-граматичну організацію та 


