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ТРУдНОЩІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКлАдУ 
СУСПІльНО-ПОлІТИЧНИХ РЕАлІй

Статтю присвячено дослідженню труднощів і способів перекладу суспільно-політичних 
реалій української та англійської мов. У статті надається визначення понять «реалія», «сус-
пільно-політична», з’ясовуються види суспільно-політичних реалій, а також аналізуються 
труднощі та способи перекладу україномовних суспільно-політичних реалій засобами англій-
ської мови, та навпаки. 

Реалія є одиницею на позначення об’єкту, предмету, явища, типового лише для певної нації, 
народу, етносу, відсутнix в іншому. Це пояснює той факт, що подібні одиниці практично не 
мають еквівалентів у інших мовах. Суспільно-політичні реалії є засобами номінації націо-
нально-маркованих понять суспільно-політичної дійсності представників певного народу, 
нації, етносу. Суспільно-політичні реалії позначають адміністративно-територіальний 
устрій тієї чи іншої країни, її населені пункти та їхні частини, органи та носії влади, полі-
тичні організації, політичні та громадські організації, блоки, рухи, події, політичних і громад-
ських діячів тощо. 

Поширеними способами перекладу україномовних суспільно-політичних реалій англійською 
мовою є транскодування, транслітерація. Переклад означених реалій може здійснюватися 
також за допомогою калькування, лексичних відповідників за умов їх наявності в мові пере-
кладу. Використання відповідників є доречним за умови, якщо реалія є відомою іншомовному 
реципієнтові. Україномовні реалії перекладаються також шляхом опису та комбінованим 
способом, коли описовий переклад подається в дужках поряд із транскодованим варіантом. 
Подібний комбінований спосіб перекладу застосовують у тому випадку, якщо транскодована 
реалія не є зрозумілою іншомовному реципієнтові. Переклад англомовних суспільно-політич-
них реалій здійснюється українською мовою за допомогою транслітерації, транскрипції, 
калькування, описово і шляхом наближеного перекладу.

Ключові слова: англійська мова, українська мова, суспільно-політична реалія, способи 
перекладу, транскодування, транслітерація, описовий переклад, наближений переклад.

Постановка проблеми. Специфічні риси куль-
тури та побуту відображені в культурно маркова-
них словах або словах-реаліях, які містять у собі 
інформацію про країну, її народ, його традиції, 
звичаї тощо. Поняття «реалія» аналізували бол-
гарські науковці, автори книги «Неперекладне 
в перекладі» (1980 р.), С. І. Влахов і С. П. Флорін, 
які розуміли його як «слово чи словосполучення 
на позначення об’єктів, предметів, які є чужими 
іншому, але характерні для життя (побуту, куль-
тури, соціального та історичного розвитку) пев-
ного народу» [4 с. 438]. Науковці зазначали, що 
реалії, як правило, не мають точних відповідників 
(еквівалентів) в інших мовах, а отже, не можуть 
бути перекладені як загальновживана лексика.

Постановка завдання. Незважаючи на 
існування значної кількості досліджень реалій 

у перекладознавстві [див., напр. 1‒4], ще й доте-
пер недостатньо вивченими в лінгвістичному 
та перекладацькому аспекті є суспільно-полі-
тичні реалії, що й визначає мету наукової роз-
відки. Її завданнями у зв’язку з цим є визначення 
понять «реалія», з’ясування видів суспільно-
політичних реалій, а також виявлення труднощів 
і способів перекладу україномовних суспільно-
політичних реалій засобами англійської мови, 
та навпаки.

За визначенням Г. Д. Томахіна, реалії є назвами 
предметів матеріальної культури, фактів істо-
рії, державних інститутів, іменами національних 
і фольклорних героїв представників певної нації 
[8, c. 5]. Подібні одиниці належать до безеквіва-
лентної лексики. Безеквівалентними є такі мовні 
засоби, що слугують засобами позначення понять, 
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відсутніх в іншій мові й культурі, які зазвичай не 
мають еквівалентів у інших мовах [9, c. 12].

Натепер у науковій лінгвістичній літературі 
не існує єдиної загальноприйнятої класифікації 
суспільно-політичних реалій. До них відносять 
ті, що позначають адміністративно-територіаль-
ний устрій тієї чи іншої країни, її населені пункти 
та їхні частини, органи та носіїв влади, політичні 
організації, політичні та соціальні рухи, політич-
них діячів, звання, ступені, титули, звертання, 
стани, касти [3, c. 107].

Основними видами суспільно-політичних реа-
лій також вважаються:

1) назви політичних партій, блоків, громад-
ських організацій;

2) одиниці позначення особливостей держав-
ного устрою;

3) назви міст, областей, обласних центрів;
4) назви суспільно-політичних рухів, подій, 

їхніх учасників тощо [4, c. 132].
Адекватний переклад подібних одиниць перед-

бачає врахування їхнього денотативного та коно-
тативного значення, структурних особливостей, 
контексту використання. Першою умовою адекват-
ного відтворення реалій засобами іншої мови вва-
жається їх повне розуміння перекладачем. Пере-
кладаючи іншомовні тексти, які містять подібні 
одиниці, перекладачеві необхідно уявляти, як вони 
можуть бути передані мовою перекладу. На думку 
І. В. Корунця, вибір рішення щодо перекладу реа-
лії залежить від мовних і позамовних факторів: її 
семантичних і структурних особливостей, контек-
сту і сфери вживання. Також переклад залежить від 
особистості самого перекладача і мети перекладу 
[10, с. 158]. Під час перекладу суспільно-політич-
них, як і будь-яких інших реалій, перекладач зазви-
чай стикається з вибором: або відтворити специ-
фіку реалії, її національно-культурний колорит, або 
ж за допомогою більш звичайних для реципієнта 
перекладу мовних засобів передати її загальне зна-
чення, а скоріше загальний зміст. 

Одним із найбільш поширених способів пере-
кладу реалій є транслітерація, тобто передавання 
слів, записаних однією графічною системою, 
засобами іншої графічної системи [10, c. 176]. 
Транслітерація широко використовується під час 
перекладу україномовних суспільно-політичних 
реалій на позначення назв центрів адміністра-
тивно-територіального устрою України, органів 
і носіїв української влади, назв партій, блоків, 
імен та прізвищ їхніх представників, патріотич-
них і громадських організації, військових і воєні-
зованих підрозділів тощо. 

На думку А. Г. Кирди та О. О. Письменної, ста-
тусу реалій набули нині в українській мові назви 
міст і селищ у Донецькій та Луганській областях, 
проголошених сепаратистами територією ДНР 
і ЛНР [6, c. 253]. Реаліями вважаються також ті 
українські міста і селища, що не ввійшли до ДНР 
та ЛНР, але стали загальновідомими через воєнні 
дії, напади, що відбуваються на їхній території. 
Подібні назви широко використовуються в укра-
їномовних ЗМІ, політичних і громадських висту-
пах, присвячених темі війни на сході країни. Ці 
назви потрапляють в англомовні ЗМІ, які висвіт-
люють воєнні події, що відбуваються в Україні. 
Переклад означених назв шляхом транслітерації, 
зокрема: 

120 mm and 82 mm mortars were fired 
on Shyrokine, Vodiane, Talakіvka, Hnutove, 
Lebedynske, Opytne and Pavlopil [13].

Проаналізуємо інший приклад:
Ukraine’s President and Prime minister were among 

those who attended the rally that had as its slogan ‘I 
am Volnovakha’, in memory of the 13 passengers who 
died near the city of Volnovakha after their bus was 
hit by artillery shelling on January 13 [12].

Як свідчить приклад, назва одного з україн-
ських міст Донецької області ‒ Волноваха ‒ пере-
дається англійською мовою шляхом трансліте-
рації. Зазначимо, що це місто стало відомим не 
тільки в Україні, але й у світі через кривавий 
напад російських найманців-бойовиків на україн-
ських військових у травні 2014 року, обстріл авто-
буса з мирними мешканцями 13 січня 2015 року 
та Марш миру «Я-Волноваха», проведений на 
знак солідарності з українцями в багатьох краї-
нах світу. Слоган «Я-Волноваха» у зв’язку з цим 
є також україномовною реалією.

Багато реалій виникли в українській мові для 
позначення угод про перемир’я та врегулювання 
політичної ситуації на сході України. Ці угоди 
підписані між Україною та Росією за участю 
представників інших країн та їхніх організацій, 
наприклад: мінські домовленості, мінський фор-
мат, мінський протокол (діалог про нормаліза-
цію ситуації на Донбасі за участі України, Росії 
та ОБСЄ), женевський формат (Україна, Росія, 
США та ЄС), нормандський формат (Україна, 
Росія, Франція та Німеччина). Подібні угоди 
широко обговорювалися в англомовній пресі, 
а їхні назви передавалися шляхом адаптивного 
транскодування (мінський ‒ Minsk) та трансліте-
рації (протокол ‒ protocol), зокрема:

Ukraine’s President Poroshenko condemned 
the elections as illegitimate and urged Russia „not 
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to recognize the so-called elections because they are 
a clear violation of the 5 September Minsk protocol 
[11]. 

Переклад назви іншої міжнародної угоди 
щодо врегулювання ситуації на сході України 
здійснюється також шляхом адаптивного тран-
скодування (нормандський ‒ Normandy) та тран-
слітерації (формат ‒ format), у той час як назва 
мінські домовленості передається адаптивним 
транcкодуванням (Minsk) і лексичним відповідни-
ком (угоди ‒ аgreements), зокрема: 

France affirms its attachment to the role 
of the „Normandy format” in the implementation 
of the Minsk Agreements, which are the only way to 
ensure a peaceful and lasting solution to the crisis 
between Russia and Ukraine [15].

До суспільно-політичних реалій відносимо 
також словосполучення зелені чоловічки – green 
men, що є саркастичною назвою російських вій-
ськових без відзнак на одязі та техніці, які у складі 
спецпідрозділів проводили таємні операції із захо-
плення та блокування об’єктів у ході російського 
вторгнення в Україну в 2014 році); лексему коло-
рад (від колорадський жук) ‒ colorad, яка стала 
зневажливою назвою проросійських сепаратистів 
в Україні з чорно-жовтою (чорно-помаранчевою) 
смугастою «георгіївською стрічкою», що зовніш-
ньо нагадує забарвлення цих комах; лексичну 
одиницю ватник – vatnyk, що позначає російських 
військових і найманців, які неодноразово потра-
пляли в Україну для проведення незаконних воєн-
них дій і операцій, за предметами їхнього верх-
нього одягу: від теплої сорочки до тілогрійки, які 
носять у виправно-трудових колоніях (таборах) 
у різних районах Росії. З 2013–2014 рр. ватниками 
в Україні стали називати малоосвічених та проро-
сійські налаштованих громадян.

Як свідчить фактичний матеріал, суспільно-
політична реалія «зелені чоловічки» переклада-
ється англійською мовою шляхом додавання лек-
семи little: 

When Moscow-backed troops appeared in 
Crimea earlier this year, the media dubbed them 
the «Little Green Men» [14]. 

Найпоширенішими способами перекладу сус-
пільно-політичних реалій англійської мови вважа-
ється транслітерація, транскрипція, калькування, 
описовий переклад, наближений переклад і транс-
формаційний переклад [4, c. 34‒35].

За транслітерації засобами мови перекладу 
передається графічна форма одиниці вихідної 
мови, а за транскрипції – його звукова форма 
[5, c. 282]. Означені способи, як правило, засто-

совуються під час перекладу іншомовних влас-
них назв, географічних найменувань, назв різного 
роду компаній, фірм, пароплавів, газет, журналів 
тощо (наприклад, Дженерал Моторс). Кальку-
вання полягає в заміні складових частин реалії  
(її морфем чи слів) їхніми прямими лексичними 
відповідниками в мові перекладу [5, c. 286].

Описовий переклад виявляється в розкритті 
значення одиниці вихідної мови за допомогою 
розгорнутих словосполучень, що декодують зміст 
і значення цієї одиниці (наприклад, landslide – 
перемога на виборах із великою перевагою голо-
сів). Подібний спосіб перекладу реалій вважа-
ється досить громіздким, проте єдиним під час 
перекладу окремих реалій. 

Часто під час перекладу реалій вдаються також 
до поєднання двох прийомів – транскрипції, тран-
слітерації та описового перекладу, який подається 
в дужках або в коментарі. Означений комбінова-
ний спосіб перекладу надає можливість поєднати 
стислість і економність засобів вираження, влас-
тивих транскрипції, розкриваючи при цьому її 
зміст і значення реалії.

Своєрідну класифікацію оказіональних від-
повідностей, які створюються перекладачем під 
час перекладу безеквівалентної лексики, пропо-
нує В. Н. Коміссаров. На думку науковця, під час 
перекладу безеквівалентної лексики слід застосо-
вувати такі типи оказіональних відповідників:

1) відповідники-запозичення, що відтворюють 
у мові перекладу форму іншомовного слова тран-
скрибуванням або транслітерацією;

2) відповідники-кальки, що відтворюють мор-
фемний склад слова чи складові частини слово-
сполучення вихідної мові;

3) відповідники-аналоги, створені шляхом 
пошуку найближчої за значенням одиниці;

4) відповідники-лексичні заміни, що створю-
ються за допомогою перекладацьких трансформа-
цій;

5) описовий переклад у разі неможливості 
перекладу реалії вищезазначеними способами 
[7, с. 68].

С. П. Влахов і С. І. Флорін пропонують такі 
способи перекладу реалій:

1) створення неологізмів (калька, напівкалька, 
семантичний неологізм);

2) приблизний переклад (функціональний ана-
лог; опис, пояснення, тлумачення; контекстуаль-
ний переклад) [4, c. 64].

Створення неологізму вважається науковцями 
найкращим після транскрипції чи транслітера-
ції способом відтворення значення реалії. Реалії 
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можуть передаватися шляхом творення нового 
слова (чи словосполучення). Такими новими сло-
вами чи словосполученнями насамперед можуть 
бути кальки та напівкальки. 

Кальки ‒ запозичення, створені шляхом бук-
вального перекладу слова чи словосполучення 
(наприклад, misleader – лжекерівник, people 
of good will – люди доброї волі). Напівкальки – це 
свого роду часткові запозичення, нові слова або 
сталі словосполучення, створені частково еле-
ментами мови перекладу, а частково – елемен-
тами мови оригіналу (наприклад, сarpet-bagger – 
саквояжник, мешканець Півночі, який добився 
впливу та багатства на Півдні). Перекладач пови-
нен використовувати калькування лише тоді, коли 
в українській мові дійсно неможливо знайти від-
повідники вихідного слова чи словосполучення.

Приблизний переклад реалій застосовується 
частіше, ніж будь-який інший спосіб. Застосу-
вання цього способу перекладу надає можливість, 
хоча і не досить точно, передати зміст реалії, 
проте її національно-марковане значення зазвичай 
не відтворюється у мові перекладу. С. І. Влахов 
і С. П. Флорін зазначають, що приблизний переклад 
реалій, як підказує сама назва, не є адекватним, 
оскільки передає зміст цих одиниць не повністю, 
не відтворюючи їхній національний, етнокультур-
ний колорит, про який реципієнт перекладу може 
лише тільки здогадуватися, якщо перекладач зумів 
імпліцитно вказати на нього [4, c. 65].

Отже, слова-реалії є невід’ємною частиною 
лексичного фонду будь-якої мови. Вони позна-
чають національно-марковані поняття мовної 
картини світу представників певної нації, етносу. 
Суспільно-політичні реалії є засобами номінації 

національно-маркованих понять її суспільно-полі-
тичної дійсності. Сьогодні лінгвістами пропону-
ються різні класифікації суспільно-політичних 
реалій. Подібні класифікації сприяють упоряд-
куванню цих одиниць. Розмаїття суспільно-полі-
тичних реалій, національна та етнокультурна 
маркованість їхнього значення, відсутність пере-
кладацьких еквівалентів викликає труднощі їх 
перекладу, вирішення яких залежить від семан-
тичних, структурних особливостей подібних оди-
ниць, контексту та сфери їх використання, цілей 
перекладу, його реципієнтів, компетенції самого 
перекладача, який зазвичай стоїть перед вибором: 
чи відтворити специфіку реалії та її національно-
культурний колорит, чи за допомогою більш зви-
чайних для реципієнта перекладу мовних засобів 
передати її загальний зміст. 

Найбільш поширеними способами переда-
вання україномовних суспільно-політичних реа-
лій англійською мовою є транскодування, транслі-
терація. Переклад означених реалій здійснюється 
і за допомогою калькування, гіперонімів, а також 
лексичних відповідників, якщо подібні існують 
у мові перекладу. Використання відповідників 
є доречним за умови, якщо реалія є відомою іншо-
мовному реципієнтові. Переклад реалії здійсню-
ється також шляхом опису, що може подаватися 
в дужках поряд із транскодованим варіантом. 
Подібний комбінований спосіб перекладу засто-
совують у тому випадку, якщо транскодована 
реалія не буде зрозумілою іншомовному реципі-
єнтові. Поширеними способами перекладу англо-
мовних суспільно-політичних реалій засобами 
української мови є транслітерація, транскрипція, 
калькування, описовий і приблизний переклад.
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Balanyk I. D., Byalyk V. D. DIffIcULIeS AND WAYS Of TRANSLATING  
Of SOcIAL AND POLITIcAL cULTURe-BOUND WORDS 

The article is devoted to the study of difficulties and ways of translating of socio-political culture-bound 
words of the Ukrainian and English languages. The definitions of the notions of a culture-bound word and social 
and political culture-bound words are given in the article, types of social and political culture-bound words are 
clarified, difficulties and ways of translating of Ukrainian-language social and political culture-bound words 
by means of the English language and vice versa are analysed in it.

A culture-bound word is a unit used for designation of an object, subject etc., typical only for a certain 
nation, people, or ethnic group and absent in another one. This explains why such units do not have equivalents 
in other languages. Social and political culture-bound words are means of designating of nationally marked 
notions of social and political reality of representatives of a certain nation, ethnic group. Social and political 
culture-bound words denote the administrative and territorial structure of a country, its settlements and their 
parts, bodies and transmitters of power, political and public organizations, blocks, movements, events, political 
and public figures etc.

Transcoding and transliteration are considered to be the mostly commonly used ways of translating 
of Ukrainian-language social and political culture-bound words into English. The translation of these words 
can be also done by tracing, lexical equivalents if they exist in the target language. Their use is appropriate if 
notions designated by them are known to the foreign addressee. Ukrainian-language social and political culture-
bound words are also translated by description and with the help of a combined way, when the descriptive 
translation is given in brackets next to the transcoded version. Such a combined way of translating is used if 
the transcoded notion is not clear to the foreign addressee. Translation of English-language socio-political 
culture-bound words into Ukrainian is done with the help of transliteration, transcription, tracing, descriptive 
and approximate translation.

Key words: English language, Ukrainian language, way of translating, transcoding, transliteration, 
descriptive translation, approximate translation.


