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“Політична лексика як об’єкт перекладу 

(на матеріалі промов політичних діячів США)” 

 

В умовах радикальних змін у суспільному, економічному та політичному 

житті та розширенні діяльності засобів масової інформації у всьому світі, 

вивчення суспільно-політичної лексики набуває великого значення. Лексика – 

найбільш чутливий рівень мовної системи: чим інтенсивнішими є  зміни в 

різноманітних сферах суспільного життя тієї чи іншої країни, тим інтенсивніше 

змінюється лексика на кожному етапі її становлення. Політична лексика (далі 

ПолітЛ) є важливою частиною лексичної системи мови, вона охоплює досить 

широкий спектр слів, пов'язаних з суспільно-політичним устроєм та ідеологією 

держави і суспільства. ПолітЛ відображає ті поняття і явища загального 

політичного життя, які на певний час стають соціально та політично значущими 

та актуальними [12: 99]. Метою статті є виявлення специфіки перекладу ПолітЛ 

в текстах власне політичного дискурсу, а саме політичної промови. 

Згідно з класифікацією А.С. Соловей, ПолітЛ поділяється на політичні 

терміни, політичні реалії, політичні символи та політичні новотвори. Політичні 

терміни – це спеціальні слова чи словосполучення, що використовуються для 

точного вираження понять та речей, які функціонують у політичному дискурсі.   

Основними способами перекладу політичних термінів є: 

 калькування, напр.:  

(1) I know that political campaigns can sometimes seem small, even silly [10]. – 

Знаю, що політичні кампанії можуть інколи виглядати дріб’язковими, навіть 

дурнуватими [6]. 



(2) So in that spirit, I want to talk about the difficult and important issues we must 

address together to reach a global consensus… [2]. – І в цьому дусі я хочу 

поговорити про складні й важливі питання, на які ми мусимо разом пошукати 

відповіді, щоб досягти глобального консенсусу… [7]. 

У прикладах (1), (2) українські відповідники англійських термінів утворенні 

шляхом вибору першого словникового відповідника кожного з компонентів. 

Іншими прикладами калькування, знайденими нами є: geopolitical and military 

experts – геополітичні та військові експерти, occupation forces – окупаційні 

війська, honor killing – убивство честі, moral imperative – моральний імператив, 

racial desegregation – расова десегрегація. 

 Транскодування, напр.: 

(3) That’s why we need the implementation of the Minsk Agreement [11]. – Саме 

тому необхідна імплементація Мінських домовленостей (адаптивне 

транскодування) [8]. 

Однак, згідно з Англо-українським дипломатичним словником, слово 

implementation має усталений відповідник і перекладається як виконання, 

здійснення, введення в дію. Тому, використання способу адаптивного 

транскодування при перекладі цього терміну є недоречним, адже порушує 

чіткість та структурність терміносистеми мови перекладу та може викликати у 

читача труднощі у розумінні всього змісту речення. 

 Дескриптивна перифраза, напр.: 

(4) Whether you pounded the pavement or picked up the phone whether you held an 

Obama sign or a Romney sign, you made your voice heard and you made a difference 

[10]. – Чи ви мили тротуар, чи відповідали на телефонні дзвінки, чи тримали в 

руках плакати за Обаму або Ромні – ви донесли свою позицію і зробили зміни 

[6]. 

(5) You'll hear the determination in the voice of a young field organiser who's 

working his way through college and wants to make sure every child has that same 

opportunity [10]. – Ви почуєте переконаність в голосі польового електорального 



менеджера, який вчиться в коледжі та хоче, аби у всіх дітей була така ж 

можливість [6]. 

 Комбінована реномінація, напр.: 

(6) In Washington, we have created a task group at the State Department to support 

and coordinate this work [2]. – У Вашингтоні ми створили групу цільвого 

призначення в Державному департаменті, щоб підтримувати й координувати цю 

роботу (калькування + дескриптивна перифраза) [7]. 

 Пошук варіантних відповідників, напр.: 

(7) And the bright flame of hope for a new Ukraine snuffed out by the pervasive poison 

of corruption [11]. – І яскраве полум'я надії на створення нової України погасила 

всепроникаюча отрута морального розкладу [8]. 

У прикладі (7), перекладач влучно відшукав серед декількох відповідників 

саме той, що найточніше передає значення слова у контексті промови. Згідно з 

Англо-українським дипломатичним словником, термін “corruption” має 

декілька українських відповідників: корупція, продажність, розбещеність, 

моральний розпад. 

 Пошук еквівалента, напр.: 

(8) The president of the UN General Assembly called for a vote on the final text [2]. 

– Президент Генеральної Асамблеї ООН поставив остаточний текст на 

голосування [7]. 

При перекладі вищенаведеного терміна перекладач використовує постійну 

рівнозначну відповідність, яка, як правило, не залежить від контексту, тобто 

стійкі відповідники, які зазначені у словниках суспільно-політичної лексики і не 

можуть перекладатися по-іншому. До таких слів ще можна віднести: 

Commander-in-Chief – Головнокомандуючий, UN Charter – Статут ООН, Free 

Trade Area – Зона Вільної Торгівлі, Organisation for Security and Cooperation in 

Europe (OSCE) – Організація безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). 

Політичні символи – слова або словосполучення, що визначаються 

культурною детермінованістю, емоційністю, асоціативністю, 

антропоцентричністю, багатозначністю, контекстуальною зумовленістю та 



уособлює певну ідею, образ чи об’єкт характерний для політики народу. 

Основними способами перекладу політичних символів є: 

 калькування, напр.: 

(9) After all, you don't call Russia our number one enemy – not al-Qaida, Russia – 

unless you're still stuck in a Cold War mind warp [3]. – Попри все, ви кличете нашим 

ворогом №1 не Аль-Каїду, а Росію, як ніби ви застрягли в мисленні Холодної 

війни [12]. 

Такий варіант перекладу є усталеним відповідником (подається у англійсько-

українському дипломатичному словнику), який, у свою чергу, сформувався 

шляхом калькування. 

 Транскодування, напр.: 

(10) We remember the young men and women who filled the Maidan… [11]. – Ми 

пам'ятаємо, як молоді жінки і чоловіки заполонили Майдан… [8]. 

Завдяки ЗМІ іншокультурний комунікант побачив і пережив події на Майдані 

практично синхронно з українцями. Ці події стали емблематичними як для 

України, так і для інших країн. Таким чином, лексема “Майдан” в англійській 

мові майже відразу почала транскрибуватися при перекладі без коментарів і 

конкретизаторів й набула статусу символу. 

 Пошук еквівалента, напр.: 

(11) They took – what John Adams, one of our Founding Fathers once said – called 

“an unwieldy machine”… [11]. – Вони взяли, як сказав один з наших батьків 

засновників, Джон Адамс – “величезну неврегульовану машину”…[8]. 

У прикладі (11) перекладач у МП надає еквівалент політичному  символу, який 

зазначений у словниках суспільно-політичної лексики і не може перекладатися 

по-іншому. Однак, для кращого розуміння цього символу, перекладачеві слід 

було надати перекладацький коментар, що “батьки-засновники” – це перші 

державні і політичні діячі США періоду війни за незалежність 1775-1789 рр. [1].  

Політичні реалії – слова або словосполучення, що називають об’єкти, поняття, 

явища, характерні для політики одного народу та є чужими для іншого народу. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Найбільш поширеним  способом перекладу політичних реалій є калькування, 

напр.: 

(12) And with your stories and your struggles, I return to the White House more 

determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future 

that lies ahead [10]. – Дізнавшись про ваші історії та страждання, я повертаюсь до 

Білого Дому більш рішучим та більш натхненним, ніж будь-коли з приводу того, 

що попереду є робота та майбутнє [6]. 

(13) We are greater than the sum of our individual ambitions and we remain more 

than a collection of red states and blue states [10]. – Ми більше, ніж просто сума 

індивідуальних амбіцій, і лишаємося більшим, ніж набір червоних та блакитних 

штатів [Для наочності на інфографіці червоним та блакитним кольорами 

позначають штати, де більшість виборців підтримала відповідно демократа 

чи республіканця – прим.] [6]. 

 У прикладі (13) перекладач надав коментар, тобто застосував додатковий 

прийом, супроводжуючий слова-реалії, перекладені за допомогою калькування, 

що значно полегшує розуміння змісту висловлювання.  

Дещо іншим способом перекладу політичних реалій є спосіб гіперонімічного 

перейменування, напр.: 

(14) They're watching you because their hopes for your success as you fight both the 

unrelenting aggression of the Kremlin and the cancer of corruption will impact on 

them [11]. – Люди сподіваються, що ваш успіх у боротьбі проти агресії Росії 

матиме наслідки і для них так само, як і ваша боротьба проти ракової пухлини 

корупції [8]. 

У вищенаведеному прикладі, перекладач у МП замінює слово із вужчим 

значенням (Кремль) на слово із ширшим значенням (Росія), використовуючи 

прийом генералізації. Такий спосіб перекладу не вплинув на адекватність 

перекладу і досягнення рівноцінного комунікативного ефекту. 

 Транскодування, напр.: 

(15) The promise that hard work will pay off, that responsibility will be rewarded, 

that everyone gets a fair shot and everyone does their fair share and everyone plays by 



the same rules, from Main Street to Wall Street to Washington, D.C [3]. – Обіцянка, 

що важка робота буде винагороджена, відповідальність дістане визнання, що 

кожен чесно отримає своє і чесно ним поділиться, і всі поважають єдині правила 

гри – від Мейн-Стріт до Уолл-Стріт і до Вашингтону [12].  

У прикладі (15) політичні реалії перекладені шляхом транскрибування – 

передачі звуків іншомовного слова за допомогою алфавіту мови перекладу. 

Політичні новотвори – слова або словосполучення, новизна й незвичність 

якого відчувається носіями певної мови, має значення “політичний” та/або 

функціонує в текстах політичного дискурсу. Зазвичай політичні новотвори 

перекладаються за допомогою: 

 комбінованої реномінації, напр.: 

(16) So we will never be able to balance the budget if you keep Obamacare going, 

because Obamacare is a fiscal train wreck [5]. – Ми ніколи не зможемо скласти 

збалансований бюджет, якщо не скасуємо “Обамакер”, тому що ця реформа  – 

справжня фінансова катастрофа [9]. 

У прикладі (16) перекладач поєднав транскрибування з описовим перекладом, 

для кращого розуміння читачем такого новотвору. Неологізм Obamacare також 

може перекладатися лише за допомогою дескриптивної перифрази, як це 

наведено нижче:  

(17) If we don't repeal and replace Obamacare, we will destroy American health 

care forever [5]. – Якщо ми не скасуємо реформу охорони здоров’я Обами, то ми 

навіки зруйнуємо усю систему охорони здоров’я США [9]. 

Слід зазначити, що противники реформа охорони здоров'я та захисту пацієнтів 

у США, так звана “Обамакер”, виступаючи за скасування цієї реформи, створили 

політичний мем, який поступово перетворився на політичний новотвір, напр.: 

(18) Pajama Boy, for getting people laughing at you rather than talking about health 

insurance [4]. 

Перекласти цей неологізм можна у два способи: калькуванням – “хлопчик у 

піжамі” або дескриптивною перифразою – хлопчик у піжамі з реклами реформи 

охорони здоров’я президента Обами. Не зайвим буде перекладацький коментар, 



наприклад, Obamacare Pajama Boy – це соціальна реклама, яка стала символічним 

об'єктом жорсткої критики з боку супротивників реформи в США. 

Отже, ПолітЛ функціонує у сфері політики та відображає ті поняття і явища 

суспільно-політичного життя, які на певний час стають соціально значущими та  

активно обговорюваними. Щороку кількість текстів політичної тематики, 

спрямованих на англомовну та україномовну аудиторію  невпинно зростає, 

вимагаючи значних зусиль перекладача, а майстерне та доречне використання 

основних способів перекладу не спричиняє жодних непорозумінь та відхилень 

від основної мети тексту оригіналу. 
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