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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 

ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ США 
 

Стаття присвячена актуальній  проблемі  перекладу мовних реалій, які називають елементи загальнонаціональної 

виборчої системи  США. У статті аналізуються проблеми, з якими стикається перекладач при перекладі 

політичних реалій: знання мови, знання політичної термінології, розуміння особливостей культури як мови 

перекладу, так і мови оригіналу. Розкрито  поняття мовних реалій, їх структура та представлено найпоширенішу 

класифікацію, що охоплюють основні критерії реалій в українській мові. Розглянуто головні проблеми перекладу 

реалій та виокремлено поширені засоби їх передачі. Здійснено аналіз способів перекладу та наведено приклади їх 

доцільного використання. 
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В сучасних умовах переклад політичних 

текстів набуває особливого значення, тому що 

є засобом пропаганди і знаряддям політичної 

боротьби. Крім того, з ростом міжнародних 

зв'язків їх число постійно збільшується. 

Однак переклад політичних реалій є досить 

складним процесом, що вимагає зосередженості і 

винахідливості для того, щоб текст перекладу 

був зрозумілим для читача. При цьому 

перекладачі часто стикаються з проблемою 

передачі реалій виборчої системи США, які не 

мають відповідників в інших мовах, оскільки 

характерні лише для цієї культури. Вони не 

піддаються перекладу на загальних підставах і 

до них необхідно застосовувати особливий 

підхід. При цьому виникають труднощі з 

передачею національної, історичної і 

культурної своєрідності. У перекладознавстві 

визначення реалій засноване, з одного боку, на 

національній забарвленості їх референтів, а з 

іншого - на безеквівалентності позначених 

ними слів, що виявляються в процесі 

перекладу. Такі реалії найчастіше не мають 

точних еквівалентів в інших мовах. 

Багато українських, російських і зарубіжних 

дослідників присвятили свою роботу 

вивченню реалій. Це питання досліджувалося 

досить інтенсивно, але з нашої точки зору 

воно залишається актуальним і певним чином 

новим для сучасних вчених, оскільки життя 

людей розвивається і змінюється, створюючи 

нові реалії, поняття яких необхідно вивчити. 

Існує декілька класифікацій поняття 

«реалії», але всі вони досить схожі. Однією з 

найпоширеніших класифікацій, що охоплюють 

основні критерії реалій в українській мові, є 

класифікація С. І. Влахова та С. П. Флоріна [2, c.59]. 

Реалії можна розділити на географічні та 

етнографічні. Географічні реалії – назви 

географічних об'єктів і ендемічних видів. 

Етнографічні реалії описують повсякденне 

життя і культуру народів, їхню духовно-

матеріальну культуру, традиції, релігію, 

мистецтво, фольклор, тощо. 

Переклад як термін має полісемічний 

характер, його найзагальніший зміст 

пов'язаний з процесом передачі сенсу слова, 

групи слів, речень з тексту з вихідної мови на 

мову перекладу [4, с. 203]. Термін «переклад» 

також є заміною текстового матеріалу вихідної 

мови еквівалентним текстовим матеріалом 

мови оригіналу [2, с. 132]. Головне завдання 

будь-якого перекладача - забезпечити адекватність. 

Цілком зрозуміло, що є необхідність, щоб зміст 

вихідного та тексту перекладу були 

ідентичними, тому ми можемо зробити 

висновок, що переклад повинен зберігати зміст 

вихідного тексту:  повноцінність перекладу 

означає повну комунікацію вихідного змісту та 

повну функціонально-стилістичну відповідність 

йому [3, c. 203]. Але А.С. Бурхударов вважає, що 

повна відповідність  є досить відносною, оскільки 

уникнути упущень під час перекладу 

неможливо, або з'являється неповна передача 

понять з оригінальних текстів [1, c. 100]. 

Відповідно до цього, текст перекладу ніколи не 

може бути повним і повністю еквівалентним 

вихідному тексту.  

Враховуючи все вищесказане, можна 

сказати, що головною особливістю реалій є їх 

забарвлення. Передати це забарвлення є 
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найскладнішим завданням для будь-якого 

перекладача під час перекладу. 

Деякі дослідники, такі як Є.Верещагін і 

В.Костомаров, звертаються до безеквівалентної 

лексики, стверджуючи, що вона не може 

піддаватися жодному перекладу. Однак реалії 

є частиною вихідного тексту, тому їх 

правильне тлумачення в тексті перекладу є 

однією з умов адекватності перекладу.  

Для правильного перекладу реалій 

необхідно враховувати наступні фактори: тип 

тексту, важливість реалій у контексті, тип 

реалій та їх роль у культурі іноземної та 

перекладацької мови, ступінь сприйняття 

незвичайних словосполучень і «екзотичних» 

висловів в мові перекладу. 

Існують чотири способи передачі реалій в 

мові перекладу: транскрипція або транслітерація; 

неологізми (калька, напівкалька, адаптація, 

семантичний неологізм); наближений 

переклад (родово-видова відповідність, 

функціональний аналог, опис, пояснення, 

інтерпретація) та контекстний переклад. 

Транскрипція, у свою чергу, поділяється на 

власне транскрипцію і транслітерацію. Під 

«транскрипцією» мається на увазі передача 

звуків іноземної мови (зазвичай власне ім'я, 

географічна назва, науковий термін) з 

використанням букв алфавіту моаи, на яку 

перекладаємо: 

Eng. Impeachment – Ukr. Імпічмент 

Незалежно від того, чи використовує мова 

перекладу та мова оригіналу однакові або різні 

алфавіти, є додаткові відмінності. Якщо 

алфавіт відрізняється, зміна ще більш 

необхідна (хоча є й текстові вставки в різних 

алфавітах), щоб читач мови перекладу міг 

обробити повідомлення. Якщо абетка 

однакова, то можуть бути випадки адаптації, 

що відтворюють вимову. Транслітерація - це 

передача букв іноземного слова за допомогою 

букв алфавіту мови перекладу: 

Eng. President – Ukr. президент 

Транскрипція робить акцент на звуці, а 

транслітерації - на графічній формі.  

Наступним способом перекладу реалій є 

неологізм, часто дорівнює кальці. Калька - це 

запозичення шляхом буквального перекладу 

(дуже часто по частинам) слова або звороту з 

наступним складанням перекладених частин 

без будь-яких змін: 

Eng. "minority president"– Ukr. "президент 

меншості" 

Також є напівкальки, це свого роду часткові 

запозичення, також нові слова або усталені 

словосполучення, але “складені частково із 

свого власного матеріалу, а частково з 

матеріалу іншомовного слова”: 

Eng. Speaker of the house of representatives – 

Ukr. Cпікер палати представників. 

Адаптація іншомовної реалі, тобто надання 

їй на основі іншомовного матеріалу вигляду 

рідного слова: 

Eng. Sitting president – Ukr. Президент, який 

перебуває при владі 

Семантичний неологізм - це нове слово або 

словосполучення , “вигадане” перекладачем і 

яке дозволяє передати смисловий зміст (склад) 

реалії. Від кальки його відрізняє відсутність 

етимологічного зв'язку з оригінальним словом: 

Eng.  primary (election) – Ukr. "Праймеріз" 

Існує також наближений переклад реалій, 

що, за словами С.Влахова і С.Флоріна, є 

найбільш популярним. Такий підхід дозволяє 

перекласти матеріальний зміст висловлювання 

принаймні розпливчасто, але забарвлення 

майже завжди втрачається, тому що замість 

конотації, запропонованої авторською 

стратегією, у нас є вираз, обов'язково 

позбавлений цієї навмисної конотації, що має 

нейтральний стиль.  

Принцип заміни одиницею відповідно роду 

та виду дозволяє передати зміст реалії одиницею 

з більш поширеним значенням, підставляє 

родове поняття замість видового. По суті справи, 

замінюючи вид родом, більш часткове більш 

загальним, перекладач застосовує відомий у 

теорії перекладу прийом генералізації: 

Eng. calendar – Ukr. порядок денний. 

Реалія в тексті перекладу може бути 

замінена своїм функціональним аналогом, 

який має схожі функції з реалією оригіналу, 

однак він відрізняється від реалії своїми 

характеристиками. Іншими словами, 

безеквівалентна реалія замінюється не 

еквівалентну та лише аналогом, який є тільки в 

данному тексті: 

Eng. the floor  – Ukr. Право слова. 

Опис, пояснення, тлумачення, як спосіб 

приблизного перекладу застосовується у тих 

випадках, коли немає іншого шляху: поняття, 

яке не може бути передане транскрипцією, 

доводиться просто пояснювати: 
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Eng. presidential succession – Ukr. порядок 

заміщення поста президента в разі його смерті 

або недієздатності. 

При контекстуальному перекладі реалії 

перекладач передає реалію за допомогою 

лексичної одиниці, яка логічно зв’язана з 

реалією оригіналу, однак не є словниковим 

відповідником: 

Eng. ‘The calendar is published each day the 

Senate is in session’. – Ukr. ‘Порядок денний 

публікується кожен день, коли засідає 

Сенат.’[5, с. 154-166]. 

Отже, відсутність прямих еквівалентів для 

реалій виборчої системи США в словниковому 

складі іншої мови зовсім не означає, що їх 

неможливо перекласти цією мовою. В арсеналі 

перекладача існує безліч засобів, які дозволяють 

передати значення вихідної словникової одиниці 

в конкретному тексті. В результаті застосування 

калькування, транскрипції і описового 

перекладу створюються так звані оказіональні 

перекладацькі еквіваленти, тобто слова або 

словосполучення, які ще не увійшли в 

словниковий склад даної мови. Нерідко 

випадковий еквівалент стає стійким і вживається 

постійно. У таких випадках вихідна лексика 

перестає бути безеквівалентною. Кожен з 

прийомів передачі реалій має свої переваги і 

недоліки. Вибір того чи іншого прийому 

залежить від завдання, яке стоїть перед 

перекладачем: зберегти колорит мовної одиниці 

з можливими втратами для семантики або 

передати значення реалії, втративши при цьому 

національний колорит. 
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Baranets Alina 

PECULARITIES OF THE TRANSLATION OF REALIA IN THE USA NATIONWIDE ELECTION SYSTEM 

The article deals with a topical problem of translation of the  language realia, which denominate elements of the USA 

nationwide election system. The article analyzes the problems that the translator faces in translating political realia: 

knowledge of the language, knowledge of political terminology, understanding of the cultural characteristics of both the 

target language and the original language. The concept of language realia, their structure and the most common 

classification covering the main criteria of realia in the Ukrainian language are researched in the following article.  The main 

problems of realia translation are examined and the  widespread  means of  their translation are distinguished. The analysis 

of means of translation is carried out and examples of their reasonable use are given. 
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СОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ США 

Статья посвящена актуальной проблеме перевода языковых реалий, которые называют элементы 

общенациональной избирательной системы США В статье анализируются проблемы, с которыми сталкивается 

переводчик при переводе политических реалиий: знание языка, знание политической терминологии, понимание 

особенностей культуры как языка перевода, так и языка оригинала. Раскрыто понятие языковых реалий, их 

структура и представленна распространенная классификация, охватывающая основные критерии реалий в 

украинском языке. Рассмотрены основные проблемы перевода реалий и выделены распространенные средства их 

передачи. Осуществлен анализ способов перевода и приведены примеры их целесообразного использования. 

Ключевые слова: языковые реалии, безэквивалентная лексика, перевод, транскрипция, семантический неологизм, калька. 

 

 

 

 

 


