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ПЕРЕКЛАД СОЦІАЛЬНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРІ ЮРІЯ 

АНДРУХОВИЧА: “МОСКОВІАДА” 

 
Дане дослідження присвячено вивченню соціальної та культурної своєрідності українського та англійського 

субстандарта, а саме, кодуванню соціально-культурної інформації в структурі одиниць субстандарта, що і дає 

можливість розглядати дані одиниці як соціально-марковані, і можливості передачі даної інформації на англійську 

мову у порівняльному аспекті. 
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Проблемі вивчення соціально-маркованої лек-

сики (СМЛ) присвячено багато праць (Берков, 

1996; Верещагін, Костомаров, 1990; Влахов, Фло-

рін, 1986; Малаховський, Мікуліна, 1982; Мурах, 

1971; Сорокін, Марковина, 1988; Ощепкова, 2004; 

Федоров, 1983; і т. д.). У зв'язку з постійним роз-

витком суспільства і, відповідно, його мови, багато 

питань залишаються відкритими для обговорення і 

донині. Так, питання віднесення одиниць субстан-

дарта до СМЛ залишається відкритим і потребує 

подальшого дослідження. 

Так, наприклад, активне використання потен-

ціалу субстандарта в художній літературі для реа-

лізації різних цілей, в тому числі і передачі куль-

турної своєрідності мислення, доводить, що понят-

тя «соціально-маркована лексика» вивчена не пов-

ністю. Проведений аналіз близьких за темою дос-

ліджень (Єрьомін, 2001; Кудінова, 2011; Мінасян, 

2011, Новікова, 2008, Холодкова 2009) показує від-

сутність згадки культурної своєрідності субстан-

дарта у складі СМЛ, хоча можна відзначити часте 

використання субстандартних одиниць у тексті. Це 

свідчить про малу вивченість питань, пов'язаних з 

поняттям «субстандарт». 

Багато наукових праць присвячено проблемам 

вивчення субстандарта, в яких наводяться різні 

підходи до визначення та класифікації його складу, 

принципи аналізу (Баранникова, 1989; Бєлікова, 

1992; Коровушкін, 2005; Мечковская, 1983; Ни-

майер, 1994; Новікова, 2011; і т. д.), але специфіка 

відображення субстандартом самобутньої культури 

народу не зачіпається. Це доводить необхідність 

дослідження потенціалу субстандарта в кодуванні 

та зберіганні культурної інформації в структурі 

одиниць. 

Актуальність даного дослідження зумовлена 

зростаючим інтересом лінгвістів до субстандарту 

як особливій системі національної мови. В даний 

час субстандарт, одна з форм національної мови, 

розглядається як некодифікована система в 

теоретичних працях. В ході аналізу теоретичної 

інформації і різноманітних досліджень по темі 

«субстандарт», «соціально-маркована лексика»,  

можна сформулювати наступний висновок: суб-

стандарт визначається своєю особливою нормою, 

яка також має право на існування, так як дана нор-

ма забезпечує повноцінне функціонування суб-

стандарта який розвивається як система. Дана сис-

тема являє собою сукупність національних особли-

востей сприйняття світу різними представниками 

субстандарта. І часто норма демонструє принципи 

актуалізації сприйняття і бачення навколишньої 

дійсності. 

Проблемам, пов'язаним з поняттями «соціально-

маркована лексика» і «субстандарт», присвячено 

багато праць як вітчизняних вчених, так і 

зарубіжних лінгвістів. 

Суттєвий внесок у вивчення питань, що 

стосуються систематизації культурно-маркованої 

лексики, визначення її складу та виділення типу 

культурної інформації, внесли вітчизняні вчені Е. 

М. Верещагін, В. Р. Костомаров [3], С. Влахов, С. 

Флорін [4], В. О., С. Мамонтов [8],  Р. А. Антипов 

[2], В. Ю. Марковина [9], Ю. А. Сорокін [2], 

Комлев М. Г. [6], В. О. Ощепкова [12] та ін. Їхні 

наукові праці значною мірою сприяють вирішенню 

питань і проблем про розкриття поняття 

«соціально-маркована лексика». Висновки їх 

досліджень сформульовані і представлені у вигляді 

різних класифікаційних одиниць, що входять до 

складу соціально-маркованої лексики, визначення 

типу культурної інформації за допомогою 

культурного компонента в структурі одиниці. 

Поняттю «субстандарт» присвячено безліч 

праць, як у вітчизняному мовознавстві, так і в зару-

біжній лінгвістиці. Їх наукові праці та дослідження 

містять основоположні ідеї та положення щодо 

класифікації субстандарта, визначенню терміна, 

розмежуванню субстандарта від стандартної мови. 

Однак представлені науковці не розглядають 

субстандарт як носій соціальної та культурної 

інформації, тому дослідження всіх перерахованих 
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вище вчених можуть охоплювати тільки проблеми, 

які стосуються питань окремо в кожному понятті. 

Проблеми, що виникають на стику аналізу 

культурно-маркованої лексики і субстандарта, є 

практично не вивченими. Цей факт пояснює 

актуальність представленого дослідження. 

Мета цієї статті – визначити поняття соціально-

маркованої лексики та дослідити основні її риси. 

Матеріалом для проведення дослідження став твір 

Юрія Андруховича «Московіада». Предмет дослід-

ження – соціально-маркована лексика. Об’єкт дос-

лідження – твір Юрія Андруховича «Московіада». 

Вибір методів та прийомів дослідження 

пов’язаний зі специфікою об’єкта дослідження та 

конкретними завданнями, що обумовлюються 

темою дослідження. З цією метою в роботі 

використано: метод систематизації теоретичного і 

практичного матеріалу з теми дослідження; 

лінгвостилістичний метод; метод перекладу; метод 

вибірки для відбору практичного матеріалу. 

У період глобалізації в рамках міжкультурної 

комунікації тема діалогу і взаєморозуміння культур 

привертає все більший інтерес з боку вчених 

різноманітних наукових напрямків. Так, отримані 

дані та висновки за різними дослідженнями в галузі 

діалогу культур допомагають вирішувати питання, 

що виникають у різних сферах життєдіяльності 

людини [7]. Стрімкий темп розвитку технічного 

прогресу, економічних і культурних відносин, 

вимагає розвиненої комунікації, де учасникам 

необхідно не просто знати мову, але і володіти 

нормами поведінки і знаннями в галузі культури, 

особливостей менталітету та історії розвитку країн 

своїх співрозмовників [7]. 

Таким чином, в даний час соціальні та культурні 

особливості та їх реалізація у процесі комунікації 

займає центральне місце в наукових дослідженнях. 

Питання розуміння, тлумачення і передачі 

національної специфіки в мові вивчається в 

нашому дослідженні з позиції антропоцентрізму. 

Даний підхід передбачає включення людського 

фактора в вивчення мови, оскільки саме людина є 

носієм мови, вона використовує мову для 

вираження того, що оточує її. На думку В. Р. 

Жирової, актуалізація людського фактора означає 

розгляд мови з позиції людини, тобто аналіз 

особливостей сприйняття і пізнання людиною 

навколишнього світу в системі і структурі мови, 

так як людина завжди прагне використовувати 

різноманітні засоби і прийоми для реалізації 

комунікації. Також даний дослідник разом з 

іншими дослідниками вказує на особливу 

значущість мови у пізнанні навколишнього світу 

людиною. І. Р. Жирова вказує на важливість мови в 

побуті, соціальному та професійному спілкуванні, у 

творчості і в пізнанні навколишнього світу. Слово стає 

фактом мови, якщо воно освоєно й відпрацьовано 

людиною. Використання того чи іншого слова 

народом є потребою у передачі думок і формулюванні 

понять, які складаються в суспільстві [1]. 

В основі вивчення проблеми зв'язку мови і ку-

льтури лежить антропологічний підхід до мови, 

сформульований В. Гумбольдтом. На думку В. фон 

Гумбольдта, мова завжди втілює в собі своєрід-

ність цілого народу, дух нації. Він стверджує, що 

кожна мова має свою «внутрішню форму», специ-

фічну і обумовлену «самобутністю народного ду-

ху» [5]. Тим самим В. Гумбольдт підкреслює зале-

жність мови від мислення. Ця залежність проявля-

ється в особливій картині світу, яка характеризу-

ється національною специфікою, властивою дано-

му народу. 

Мова не існує поза культурою як «соціально 

успадкованою сукупністю практичних навичок та 

ідей, що характеризують наш спосіб життя» [13]. 

Тому визначення культурної специфіки в мові 

неможливо без розуміння культури народу в цілому. 

Культура – це багатство народу, яке передається з 

покоління в покоління. Воно накопичується в ході 

історичного розвитку народу. На думку Е. Сепіра, 

«культуру можна визначити як те, що суспільство 

робить і думає, мова є те, як думає». 

«Відносини між культурою і мовою, – пише Н.І. 

Толстой, – можуть розглядатися як відношення 

цілого і його частини. Мова може бути сприйнята 

як компонент культури або знаряддя культури (що 

не одне і те ж), особливо, коли мова йде про 

літературну мову або мову фольклору. Однак мова 

в той же час є і автономною по відношенню до 

культури в цілому, і її можна розглядати окремо від 

культури або в порівнянні з культурою як з 

рівнозначним і рівноправним феноменом» [15]. 

Відповідно, до аналізу співвідношення «мова – 

культура - соціум» може бути висунуто два підходи: 

– мова і культура як взаємодоповнюючі частини 

взаємодії; 

– мова і культура як автономні і рівнозначні 

феномени. 

В даному дослідженні ми дотримуємося першо-

го підходу. Нашим завданням є аналіз способу 

вираження національної своєрідності через мову, 

тобто мовні засоби, які актуалізують культурну, со-

ціальну інформацію, тому неможливо аналізувати 

культурне мислення і сприйняття навколишньої 

дійсності без урахування контексту, тобто мови в 

цілому. 

Мова і культура розвиваються в єдиній взаємо-

дії, ці дві частини однієї системи функціонують і 

розвиваються безперервно. Це підтверджується 

словами таких дослідників, як Р. А. Антипов, О. А. 

Донських, В. Ю. Марковіна, Ю. А. Сорокін: 

«Перше місце серед національно-специфічних 

компонентів культури займає мова. Мова в першу 

чергу сприяє тому, що культура може бути як засіб 
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спілкування, так і засобом роз'єднання людей [9]. 

Мова – це знак приналежності її носіїв до певного 

соціуму. На мову як основну специфічну ознаку 

етносу можна дивитися з двох сторін: за напрямом 

«всередину», і тоді вона виступає як головний 

фактор етнічної інтеграції; за напрямом «назовні», 

і в цьому випадку вона – основний етнодиферен-

ціююча ознака етносу» [1]. Таку взаємодію 

демонструє важливість і необхідність вивчення 

культури та мови в їх безпосередній взаємодії. 

В рамках співвідношення «мова – культура» 

формується зовсім інший підхід або, інакше кажучи, 

ставлення до аналізу мови. Тому підхід до мови як 

феномену культури ознаменував інше ставлення до 

слова. Дослідники Е. М. Верещагін і В. Р. Костомаров 

[3], С. Р. Тер-Мінасова [14], В. О. Ощепкова [12] та 

багато інших стали розглядати слово як носія 

культурно-історичної інформації, що дозволяє 

виділити в його структурі культурний компонент. 

Важливим моментом у визначенні соціально-

маркованої лексики є її відмінність від термінів.  

Соціально-маркована лексика завжди належить 

народу, у мові якого вона народилася.  

Згідно з підходом до номінації В. І. Шаховський 

відносить соціально-марковану лексику до 

емоційної і виділяє наступні її види: 

- слова, лексичне значення яких супровод-

жується емотивними семами, наприклад, adore 

(обожнювати), august (величний), envy (заздрити); 

- розмовна лексика, що включає емоційно-

оцінний компонент значення, наприклад: lazy-

bones (ледар), drunkard (п’яниця); 

- сленгізми, тобто елементи розмовного 

варіанту тієї чи іншої професійної чи соціальної 

групи, що, при проникненні до літературної мови або 

у мовлення людей, що не мають прямого відношення 

до даної соціальної групи, набувають емоційно-

експресивне забарвлення. Наприклад: hunkey dorey 

(чудовий), possum (друг) , sawbone (лікар). 

- слова з суфіксами емоційної оцінки  – y 

(daddy - татко), – ling (daughterling - донечка), – let 

(femmelet – інфантильна жінка), – ster (у поєднанні 

з антропонімами: Bobster - Боб), – kin (boykin - 

хлопчина), – ette (punkette – нерозумна дівчина), – 

ard (dullard – дурень); 

- фразеологічні вирази, тобто семантично 

пов’язані сполучення слів, що, на відміну від 

подібних до них за формою синтаксичних структур 

(висловів або речень), не виникають у процесі 

мовлення відповідно до загальних граматичних і 

значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а 

відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, 

цілісної конструкції. Наприклад, babes and 

sucklings (недосвідчені люди), dribs and drabs 

(невелика кількість); 

- вигуки, тобто клас невідмінюваних слів, 

що служать для нерозчленованого вираження 

емоційно-вольових та емоційних реакцій на 

навколишнє середовище.  Наприклад, Oops! (Упс! ) 

Ouch! (Ой!) Gosh! (Чорт!) [16]. 

Отже, соціально-маркована лексика – це слова і 

словосполучення, які позначають об’єкти і 

поняття, характерні для життя, побуту, культури, 

історії і політики певного народу і чужі для іншого. 
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Захарчук С.В. 

ПЕРЕВОД СОЦИАЛЬНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЮРИЯ АНДРУХОВИЧА: 

“МОСКОВИАДА” 

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению социального и культурного своеобразия украинского и 

английского субстандарта, а именно, кодированию социально-культурной информации в структуре единиц 

субстандарта, что и дает возможность рассматривать данные единицы как социально-маркированные, и 

возможности передачи данной информации на английский язык в сопоставительном аспекте. 

Ключевые слова: социально-маркированная лексика, субстандарт, перевод 

 

Zaharchuk S. 

THE TRANSLATION OF SOCally MARKED VOCABULARY IN the work of YURI ANDRUKHOVYCH: “THE 

MOSCOVIAD” 

Abstract: This study examines the social and cultural identity of Ukrainian and English substandart, namely, the encoding 

of socio-cultural information in the substandart structure units, which gives the opportunity to consider these units as socially 

marked, and to enable to transfer this information into English in the comparative aspect. 

Key words: socially marked vocabulary, substandard, translation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


